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Příslušenství

A
impoint je svým způso-
bem firma jednoho pro-
duktu, ale produktu oprav-
du úspěšného. Na krátké 
a střední vzdálenosti je ko-

limátor asi nejrychlejší druh mířidel. 
Firma oslavila své výročí prezentací 
nového kolimátoru Micro H-2. Ten 
navazuje na předchozí model Micro 
H-1 z roku 2007. Už H-1 byl nepo-
chybný úspěch. Přinesl kolimátorům 
záměrný bod o velikosti pouhých dvou 
úhlových minut, tj. asi 3 cm na 100 
metrů, a výrazně tak podpořil možnost 
přesné střelby pomocí kolimátoru. To 
vše podpořila lehká, kompaktní, ale 
současně robustní konstrukce ze sli-
tiny hliníku. Tyto vlastnosti zůstaly 
zachovány i u nové edice H-2. 

Stejně tak zůstala i regulace 
jasu záběrné tečky ve 12 stup-
ních; nejnižší stupně jsou ur-
čeny pro střelbu v noci a tmě, 
zhruba od stupně 5 je tečka 
viditelná v denním světle 
a při jasu 12 jasně září i při 
plném poledním slunci. 
Jas se seřizuje kolečkem 
na pravé straně přístroje. 
Pod krytkou tvořící střed 
stavítka je baterie CR 2032, 
u které výrobce udává životnost 

Firma Aimpoint letos oslavila 
40 let své existence. Objektivně 
řečeno, je co oslavovat. 
Aimpoint prosadil kolimátory – 
mířidla bez zvětšení a paralaxy 
– jak do taktické praxe, tak 
do praxe lovecké. Prosadil je 
opravdu důkladně, kolimátory 
Aimpoint se dnes používají na 
všech světadílech.  

pět let. Nevěřil jsem, ale když kolega 
elektrikář proměřil odběry přístroje, 
došel k závěru, že těch pět let je spíš 
podhodnocených. Zaměřovač se auto-
maticky vypne sám po čtyřech hodinách 
bez aktivity seřízení jasu.

Nastřelení je možné korigovat stra-
nově i výškově v rozsahu zhruba 1 m 

na 100 metrů. Obě stavítka jsou 
chráněna šroubovacími krytkami 
a ovládají se buď pomocí přilo-
ženého víceúčelového nástroje 
(umožňuje kromě otáčení sta-
vítky také dotahovat šroubky 
montáže a krytku baterie), 
nebo pomocí krytky chránící 
stranové stavítko. Přizná-

vám, že nechápu, proč je 
krytka na stranovém 
stavítku jiná než na 
výškovém, H-1 měl 
obě krytky stejné, se 

dvěma čípky, které 
umožňovaly korekci na-

střelení. H-2 má na výško-
vém stavítku prostý zářez.

mi na obou vnějších čočkách – jak na 
okuláru, tak na objektivu. Klapky jsou 
z pružného polymeru se vsazenými 
zorníky z průhledného, čirého plastu 
slušných optických kvalit. Klapky jsou 
určeny pro ochranu čoček před pra-
chem a vlhkostí. Výrobce doporučuje 
střílet se zvednutými klapkami, ale za 
běžného světla čiré zorníky umožňují 
střílet i bez zvednutí klapek bez nějaké 
výraznější ztráty střeleckého komfortu. 

Kolimátor se dodává v kartonové 
krabičce s návodem a univerzálním 
klíčem. První dojem je velice příjemný, 

Aimpoint 
micro H-2
INg. MaRTIN HelebRaNT

Kolimátor se standardně dodává 
s montážním rozhraním – kotve-
ním na lištu  Mil -Std-1913 (Pi-
catinny). Výsledkem je nízká, 
kompaktní stavba zaměřovače.  

Odlišností mezi H-1 a H-2 je 
jinak poskrovnu. Zřetelná je 
jiná linie horní strany kolimá-
toru, která se lehce prohnula 
směrem dovnitř. Na první pohled 
je ale vidět, že H-2 je osazen klapka-

�� Aimpoint  
Micro H-2  

se zvednutými klapkami

�� Aimpoint H-1 se sejmutými krytkami 

�� Micro H-2: čtyři šroubky 
torx drží destičku pro montáž 
na lištu Mil-Std-1913




