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Jelikož jsem znám svojí vášní pro koli-
mátory, byl jsem požádán eským zastou-
pením firmy Swarovski Optik, do její-
hož konsorcia pat í zna ka Kahles, abych 
oba p ístroje podrobil tém  vojenským 
zkouškám. K tomu se mi krom  velmi vý-
konných loveckých zbraní náramn  hodi-
ly taktéž úto né pušky nejr zn jší konfi-
gurace, na nichž jsem p ístroje podrobil 
doslova „mu ení“. Zde jsou výsledky…

OTEV ENÝ KOLIMÁTOR 
KAHLES HELIA RD

Když jsem si p ed dv ma lety po ídil 
„ne zcela loveckou“ samonabíjecí kara-
binu FN P90, zvanou též „preclík“, ešil 
jsem, ím budu místo originálního, v ci-
vilu nedostupného kolimátoru na zbrani, 
nahrazujícího mechanická mí idla, mí it. 
Má volba padla ze zv davosti na tehdejší 
novinku – kolimátor Kahles Helia RD, 
model 2018, s montážním rozhraním na 

lištu Picatinny (model 2019 má montáž-
ní desti ku, kterou je možné puška sky 
p ipevnit k jinému montážnímu rozhra-
ní). Podobn  jako u nov jšího modelu je 
montážní rozhraní (rozte e šroub  ze-
spodu p ístroje) vyrobeno tak, aby šlo vy-
užít pro adu dalších komer n  vyráb -
ných montáží pro nejb žn jší p ístroje 
(Docter, Meopta, P).

Kolimátor mám nyní znovu zpátky 
na FN P90, ale postupn  jsem ho vy-
zkoušel jak na AR-15 v ráži .223 Rem. 
(asi 1400 ran) a na AR-10 v ráži .308 Win. 
(asi 600 ran), tak na kulovnici Marlin 
.375 Win. (asi 120 ran), a dokonce jsem si 
s ním z recese vyst elil asi 20–30 ran z ku-
lovnice ráže .458 Win. Mag. Nikdy jsem 
nezaznamenal jakékoliv problémy i po-
škození. Zajímavostí je, že a  jsem ho dal 
na kteroukoliv z uvedených zbraní, p i 
st elb  na 50 metr  jsem byl na mezi-
národním pistolovém ter i vždy „n kde 

v erném“ a pro lov ho sta ilo pouze ne-
patrn  se ídit.

Kolimátor se vyzna uje skute n  drob-
nou, ale skv le viditelnou te kou o veli-
kosti 2 MOA se ty mi stupni jasu (plus 
poloha vypnuto, proto n kte í prodejci 
uvád jí p t poloh). Zapíná se stiskem tla-
ítka + nebo – a vypíná stisknutím které-

hokoliv z nich na dv  vte iny.
Funkce Automaticlight zajistí, že po-

kud se zbra  nehne po dobu t í minut 
(tím myslím opravdu nehne – odložená 
zbra ), p ístroj se uvede do pohotovost-
ního režimu stand-by. V ruce se mi to 
nasimulovat nepoda ilo, a  jsem byl klid-
ný, jak jsem cht l. V režimu stand-by te -
ka zhasne a eká se na sebemenší pohyb 
zbran , p i n mž se p ístroj op t probu-
dí a te ka rozsvítí. Po ty ech hodinách 
klidu se p ístroj sám vypne. Uvedené 
vlastnosti šet í baterii. Ta se na rozdíl od 
mnoha konkuren ních výrobk  vym uje 

Jelikož naháňková a s ní související dosledová sezóna pro mě znamená věčný pobyt se psy v drsných 

a ještě drsnějších podmínkách, už roky mám „v tlaku“ i na dosledu na zádech kraťoučkou karabinu 

Marlin v relativně výkonné ráži .375 Win. Postupně jsem na ní měl naháňkový zaměřovací dalekohled 

Leupold se zvětšením 2,5×, který mi však v situacích, v nichž si mnohdy střílím doslova pod nohy, 

nevyhovoval. Následně jsem dlouhou dobu používal otevřený kolimátor Docter. Po jeho „havárii“ jsem 

na pušce postupně vyzkoušel dva modely kolimátorů značky Kahles – Helia RD a Helia RD-C – a oba 

jsem se nakonec rozhodl si ponechat. Dnes je používám i na jiných zbraních.
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vysunutím „šuplí ku“ z boku p ístroje, 
nikoliv demontáží p ístroje z montáž-
ního rozhraní (jako tomu bylo u mého 
p edchozího kolimátoru Docter). Pokud 
baterka za ne slábnout, bude te ka pro-
blikávat. Za necelý p ldruhý rok použí-
vání se mi zatím „nepoda ilo“ baterii vy-
bít, p itom jde o nejdostupn jší CR2032 
(nakupuji je po osmi kusech v IKEA za 
29 K , tedy 3,60 K  za kus). Náhradní ba-
terie je velmi d vtipn  uložena v gumo-
vé oranžové krytce zam ova e, takže je 
vždy po ruce. I když, jak uvádím, je dosud 
celkem nevyužitá.

Oproti konkuren ním výrobk m mu-
sím p iznat, že jsem si te ku 2 MOA 
v provedení od firmy Kahles opravdu za-
miloval. Jde o drobnou, p esn  ohrani e-
nou te ku, která není rozmazaná jako 
u jiných p ístroj , by  p i r zných sv tel-
ných podmínkách se m že jevit i jako 
drobou ká hv zdi ka. P i st elb  na 
50 metr  zabírá p ibližn  desítku na me-
zinárodním pistolovém ter i, na 100 met-
r  krásn  centruje a zakrývá devítku a de-
-sítku, na 150 metr  tvo í mezinárodní 
pistolový ter  kolem te ky krásné erné 
mezikruží, díky n muž není problém cíl 
pohodln  zasahovat jak na st elnici, tak 
p i lovu. Jelikož stále ješt  dob e vidím, 
není problém skute n  lovit s p ístro-
jem na nahá ce do vzdálenosti p ibližn  
150 metr  (podle balistiky zvolené ráže).

TUBUSOVÝ KOLIMÁTOR 
KAHLES HELIA RD-C

Rok se sešel s rokem a mezi produkty 
firmy Kahles jsem úplnou náhodou obje-
vil novinku – tubusový kolimátor He-
lia RD C. Dostal jsem se k n mu díky 
myšlence, že by zejména pro lovy ve sn -
hu bylo dobré st ídat otev ený kolimátor 
s tubusem. P i montáži na kvalitní lišt  
Picatinny je možné oba p ístroje voln  
zam ovat, protože pokud je zbra  a  
už s jedním i s druhým nast elena, na-
st elení p i op tovném nasazení jednoho, 
resp. druhého do správných drážek lišty 

„sedí“. Obratem jsem kontaktoval zástup-
ce firmy Swarovski Optik / Kahles se žá-
dostí o zap j ení novinky. To bohužel 
nebylo okamžit  možné, protože p ístro-
j  bylo v tu dobu vyrobeno málo, takže 
jsem si musel po kat. ekání se však vy-
platilo.

Kolimátor Helia RD C má oproti 
p edchozímu modelu n kolik nových 
elektronických unkcí. Musím p iznat, 
že a  jsem o ekával jisté omezení zorného 
pole vyplývající ze srovnání tubus versus 
otev ený kolimátor, velmi rychle jsem si 
na p ístroj zvykl a oblíbil si ho tak, že 
jsem se rozhodl nechat si ho (a pochopi-
teln  zaplatit).

P ístroj jsem dostal mimo sezónu, a je-
likož jsem se b hem jara v noval testová-
ní spíše vojenských zbraní, zkoušel jsem 
ho na samonabíjecí kulovnici LUVO 
v ráži .308 Win. se šestnáctipalcovou 
hlavní a tzv. prase ím umákem na ústí. 
Vyst íleli jsme asi 800 ran a pak se ko-
limátor st hoval na kulovnici Marlin 
.375 Win. na n kolik letních dosled  a lov 
erné zv e kolem kuku ic. Nahá ková 

sezóna nás teprve eká, takže spolu bude-
me lovit dál. Prozatím nemám d vod 
sundat ho ze zbran , lov s ním m  baví. 
Spíš uvažuji o tom, že ke kolimátoru 
dokoupím odklopnou zv tšovací zasád-
ku.

Za zajímavý detail považuji – stejn  
jako u modelu Helia RD – shodné roz-
m ry montážního rozhraní kolimátoru 
s dnešním „standardem“, tedy s rozm ry 
montážního rozhraní kolimátoru Aim-
point Micro H2, které p evzali i další 
výrobci. M lo by tak být možné využít 
pom rn  široké škály již existujících 
montáží. Uživatel tak není odkázán jen 
na továrn  dodávané montáže na lištu Pi-
catinny, ale m že si vybrat i mezi výrob-
ky dalších renomovaných výrobc  na ge-
nerické systémy Blaser, Sauer a podobn , 
což od výrobce považuji za velmi prozí-
ravé.

P ístroj je vybaven dv ma pr hledný-
mi krytkami, takže v p ípad  pot eby je 
možné narychlo vyst elit i p es n . Za-
píná se stiskem libovolného z tla ítek 
+ nebo –. Podržením kteréhokoliv z nich 
na dv  vte iny ho lze vypnout jako p ed-
chozí model. P ístroj má krom  ty  
stup  jasu ješt  pátý stupe , zvaný 
MAXLIGHT. P i aktivaci tohoto stup-
n  opakovaným stla ením tla ítka + (p i 

Otevřený kolimátor Kahles Helia RD na zbrani 
s netradiční cerakotovou úpravou.
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nastaveném tvrtém stupni) bod zabli-
ká a rozzá í se na maximální jas. Tento 
režim se hodí v situaci, kdy st elec stojí 
proti slunci. Jde o extrémní stav, kdy jsou 
ostatní kolimátory „slepé“.

Funkcí Safelight, která se aktivuje 
dvouvte inovým stiskem obou tla ítek 
+/–, se vypíná funkce Automaticlight 
(stejná, jako je popsána u p edchozího 
modelu – usínání po t ech minutách 
a probouzení p ístroje pohybem) a za i-
xuje se momentální úrove  osv tlení 
bodu. Tato funkce má v náro ných pod-
mínkách, jako je p ekonávání t žkého te-
rénu, „p echytávání“ zbran  v rukou i 
dosled v obtížných podmínkách, zajistit, 
že uživatel náhodným stiskem tla ítek 
p ístroj nevypne nebo nep epne do reži-
mu, v n mž by nap íklad nevid l za jas-
ného dne te ku. Touto funkcí je elektro-
nika p ístroje za ixována tak, jak si ji 
uživatel nastavil, a dokud nestiskne op t 
stejn  ob  tla ítka, nebude p ístroj rea-
govat na nic, bude svítit a nevypne se 
ani neusne (nap íklad máme-li zbra  
bez hnutí p ipravenou k výst elu t eba 
v okénku kryté pozorovatelny).

Na záv r si dovolím zmínit drobnou 
„vadu na kráse“, která m že n které ku-
pující zasko it, a to fakt, že na p ístro-
ji zespodu nenajdeme o ekávaný nápis 
„Made in Austria“, ale „Made in China“, 
což výrobce nikterak nemaskuje. M  ten-
to fakt nijak neuráží, sám jsem tento lá-

nek napsal na po íta i MacBook Air a fo-
tografuji b žn  i pro pot eby našeho 
asopisu telefonem iPhone, obojí taktéž 

vyrobeno v ín .

KTERÝ ZVOLIT?
Pokud bych si dnes m l vybrat pouze 

jeden z p ístroj , asi bych dlouze p emýš-
lel, ale nakonec bych vzal spíše nov jší 
model RD C, a to zejména kv li tomu, 
že asto procházím se psy v hustých po-
rostech a pr hledná odkláp cí ví ka je 
možné i za situace, kdy je zbra  „jako 
koule sn hu“ (lovím vždy se zalepenou 
hlavní), rychle i se sn hem odklopit a vy-
st elit. Kdybych chodil p evážn  na 
„štont“, volil bych spíše pr hledový koli-
mátor RD, protože zorné pole není ten-
kým ráme kem nikterak rušeno. Sice by 
v ur itých situacích mohla chyb t funkce 
MAXLIGHT, ale to by mi tak moc neva-
dilo. Situaci, kdy jsem m l st ílet proti 
slunci, jsem zažil za celou svou kariéru 
pouze jednou – na nahá ce v kuku ici, 
kde jsem byl nouzov  postaven na stano-
višt , abych ucpal díru mezi st elci, a psa 
jsem odtamtud vypustil do le e. Stál jsem 
proti horizontu, ostré zá ijové sluní ko 
mi svítilo p ímo do o í a te ku kolimáto-
ru jsem proti místu, kam bych mohl bez-
pe n  st ílet, v bec nevid l. Kolimátor 
jsem tedy sundal z „rychloupínáku“ a vy-
klopil si sklopné hledí. Diana se na m  
za moji improvizaci usmála a poslala mi 

lon áka, kterého jsem ulovil p es otev e-
ná mí idla.

ZÁV R
Oba p ístroje jsou bezpochyby kvalit-

ní, vydržely pom rn  hrubé zacházení 
a množství ran, a to i na pom rn  nep í-
jemn  kopavých zbraních. Pom r cena/
výkon (RD za p ibližn  9 tisíc, RD C za 
12 tisíc K ) považuji za velice p íznivý. 
Oba p ístroje vlastním a aktivn  použí-
vám pro lov i sport. Již delší dobu mám 
více kolimátor  od r zných renomova-
ných výrobc  a je t eba férov  uznat, že 
vývoj jde vp ed. V p ípad  kolimátor  
Kahles však jde skute n  o p ístroje ze 
sou asnosti, s pokro ilými funkcemi, kte-
ré n co vydrží a umož ují velice kom-
fortní pohotovou st elbu.
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Tubusový kolimátor Kahles Helia RD-C.
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