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výcvik

O
zval se nám Jan Nikodem 
z outdoorového e ‑shopu  
Armoor.cz. Jako většina na‑
šich obchodníků, také on 
nám oznámil, že má něco, 

co by nás mohlo zajímat. Když nám 
svůj nově nabízený produkt blíže cha‑
rakterizoval, řekli jsme si, že se vyplatí 
zajet za ním na pražské Jižní Město, 
podívat se a vyzkoušet to.

Potom vzal do ruky pistoli 
CZ 75, kterou jsme si na 
tuto akci přinesli, a do její 
komory vložil přes výhoz‑
ní okénko válcové zaříze‑
ní, které vyňal z uvedené 
krabičky. Napnul kohout 
a vyzval nás, abychom 
stříleli. Při každém dopa‑
du kohoutu se na zdi, na 
kterou jsme mířili, objevil 
záblesk červeného laseru. 
„Tohle je vlastně nej‑

jednodušší provedení 
zařízení Sure Strike, které 

dodává izraelsko ‑americká firma 
Laser Ammo. Do zbraně vložíte 
laserový zářič příslušné ráže a bez 
jakýchkoli dalších úprav můžete 
střílet. Iniciaci laseru zajistí úder‑
ník nebo zápalník, jako kdyby 
tam bylo dno nábojnice, protože 
zářič má předepsané rozměry 
pro příslušné ráže. Jen drážka 
mu chybí, aby ho vytahovač ne‑
vytahoval z komory,“ řekl nám 
Jan Nikodem.

Nejrozšířenější jsou samozřej‑
mě zářiče pro ráži 9 mm Lu‑

ger, ale ty lze za po‑
moci malých a přes‑
ně vyrobených adap‑
térů během minuty 
přestavět na ráže 40 

S&W, 45 Auto nebo 38 
Special/357 Magnum. Tak‑

to upravené zářiče opět pouze 
zasunete do komory příslušné 
ráže a můžete střílet, respektive 
ozařovat cíle při cvakání kohou‑
tu. Samotný laserový náboj či 
zářič není tak úplně laciný, pro‑
tože stojí 3186 Kč, ale každá 
legrace něco stojí. Tohle musí 
vydržet plně funkční nejméně 

5000 úderů zápalníku, takže tu musí 
být prvotřídní materiál.

„Vložná hlaveň“
Ovšem stav, kdy je do zbraně 

zasunut pouze laserový zářič, není 
úplně ideální. Ačkoli je velmi přes‑
ně vyroben, není v komoře ideálně 
fixován. Navíc červené světlo laseru 
prochází hlavní, kde se může rozpty‑
lovat. Stačí to, ale nejde o maxi‑
mum možného. Pro komfortnější 
střelbu vznikly celé sety, které pis‑
toli ještě lépe přizpůsobí ke střelbě 
laserem. Za 4756 Kč můžete mít 
Sure Strike 9 mm Premium Kit. 

Pouzdro z textilie v kamuflážní 
barvě obsahuje jako hlavní část 
právě zářič, o kterém tu byla řeč. 
Je určen pro ráži 9 mm Luger. 

Aby byl zářič v komoře ještě 
lépe fixován, je součástí setu Pre‑
mium laserová „vložná hlaveň“ 

Střílíme 
laSerem 
Mgr. JAN TETŘEV

Střelecký sport je náročný 
na peníze. Čím víc vystřílíte 
nábojů, tím víc to poznáte 
v peněžence. Na druhou 
stranu jsou to samozřejmě 
dobře investované peníze. 
Ale co když je třeba šetřit 
a navíc se nechce jít na 
střelnici? Moderní doba 

zná i jiná řešení, než jsou 
vzduchovky a flobertky. 
Jsou to lasery, střílení 

světlem. Pro někoho je 
to vynikající, pro někoho 
přijatelné a pro někoho 
fuj. Ale je to tady a jde to 
kupředu. 

Jan Nikodem nám ukázal 
malé textilní pouzdro, vyplněné 

poměrně pevnou pěnou, v jejíchž 
přihrádkách bezpečně leželo několik 
součástek z kovu a plastu. „Představ‑
te si,“ řekl nám, „že máte doma pistoli 
a chcete sušit, nebo se prostě pobavit. 
Není to tak neobvyklá situace. My 
dnes máme řešení, které učiní tento 
druh tréninku zajímavější a určitě 
i pobaví.“

�� S touto základní sadou, obsahující vše po-
třebné pro tři ráže samonabíjecích pistolí, jsme 
se bavili

�� Laserový zářič v ráži 9 mm Luger, 
zde s kroužkem – adaptérem  
pro ráži 40 S&W

�� Smontovaná „vložná hlaveň“ s pry-
žovými vymezovacími kroužky, plastový 
nástavec této hlavně a červená čepička


