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V úvodníku 8. čísla Střelecké revue jsem vyjádřil jistou skepsi nad současnou  
marketingovou kampaní, směřující k masovému používání reflexních či kolimátorových 
zaměřovačů pro krátké zbraně nošené na obranu. Ale víc lidí víc ví, a tak se naše redakce 
rozhodla uspořádat anketu, v níž bychom získali názory střelecké veřejnosti na tuto  
problematiku. 

Přemysl LIŠKA

Požádali jsme vás o spolupráci v po-
době odpovědí na následující otáz-
ky:

1/ Máte kolimátorový zaměřovač pro 
použití na pistoli (revolveru)? Jaký typ?

2/ Nosíte nebo hodláte nosit kolimátor 
na zbrani pro obranu? Doporučil(a) byste 
to i ostatním a jaký konkrétní typ?

3/ Vyzkoušel(a) jste kolimátor na krát-
ké zbrani na střelnici nebo s ním střílíte 
častěji? Jak se s  kolimátorem zlepšily 
(zhoršily) vaše střelecké výsledky?

Ve stanoveném termínu do 31. 8. 2022 
jsme obdrželi na tři desítky odpovědí, 
což lze v dnešní době považovat spíš za 
úspěch. Přitom to byly evidentně názory 
lidí, kteří se nad problematikou zbraní 
a jejich optimálního používání zamýšlejí 
a mají s tím zkušenosti. Většina odpovědí 
také byla výrazně obsažnější, než jsou 
prostá konstatování ano – ne. 

Velká většina respondentů praktikuje 
na střelnici střelbu z krátké zbraně s ko-
limátorem nebo si ji alespoň vyzkoušela. 
Vlastně jenom jeden s kolimátorem na 
pistoli či revolveru nikdy nestřílel a zatím 
o tom neuvažuje. Další pisatel hodlá ko-
limátor vyzkoušet co nejdřív, dva s ním 
střílejí příslušnou sportovní pistolovou 
disciplínu a dva ho používají na dlouhých 
zbraních, tedy zřejmě rovněž ke sportov-
ní střelbě nebo pro lovecké účely.

Nošení kolimátorů 
na obranných zbraních

S vlastnictvím kolimátorů a jejich noše-
ním na krátkých zbraních pro obranu je 
to složitější. Z celkového počtu účastníků 
ankety jich víc než třetina (37 %) uvedla, 
že má obrannou zbraň s  kolimátorem 
a že ji také tak nosí. Zbývající dvě třetiny 
kolimátorové zaměřovače na obranných 
zbraních naopak nemají a  nenosí. Jen 
dva z nich uvedli, že o tom do budoucna 
uvažují. 

Podívejme se tedy napřed na některé 
negativní názory: 

Nehodlám nosit kolimátor na zbrani 
pro obranu, napsal nám JH. Myslím, že 
zbraň pro obranu by měla mít spíš menší 

Kolimátor – ano, nebo ne
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Zkušenosti a názory čtenářů

rozměry a neměly by 
žádné části význam-
ně přečnívat obrys 
zbraně. Za mě jsou 
pro zbraň na obranu 
ideální základní jed-
noduchá mířidla, už 
i mikrometrické hledí 
mi nepřijde vhodné.

Nebo VF: Můj sub-
jektivní názor je, že 
při použití pistole na 
obranu může koli-
mátor spíš překážet 
(při tasení), navíc se 
domnívám, že při 
bránění se střelbou 
z pistole se většinou 
bude jednat o střel-
bu ve stresu na 
krátkou vzdálenost, 
a tam kolimátor po-
važuji spíš za zbytečnost. 

AL dokonce používání kolimátorů na 
obranných zbraních vysloveně odsuzu-
je: Kolimátor používám, ovšem jen na 
pistoli pro divizi IPSC Open… Na zbra-
ních pro obranu kolimátor nemám, ani 
jej nehodlám používat. Pro obrannou 
vzdálenost to pokládám za zbytečnost 
a nesmysl. Takže ani známým bych to 
nedoporučoval, jde jen o tahání peněz 
z kapes – ovšem je to frajeřina! (A zdá 
se, že i módní záležitost.)

Jak už bylo řešeno, střelci, kteří zaují-
mají ke kolimátorům pro obranu pozitiv-
ní postoje, jsou v naší anketě v menšině. 
To ale neznamená, že by jejich zkušenosti 
a názory byly bez zajímavosti, a také zde 
jsem vybral několik příkladů: 

Pozitivní názor zastává třeba FH. Koli-
mátor mám pro použití na krátké zbrani 
(konkrétně Walther PDP 4 F-size), napsal 
nám. Aktuálně uvažuji o  použití koli-
mátoru i na své druhé zbrani, která je 
v provedení OR, konkrétně H11 HellCat. 
Ostatní krátké zbraně zůstanou osaze-
ny původními mechanickými mířidly, 
protože nejsou pro použití kolimátoru 
z výroby uzpůsobeny. Protože se v přípa-

dě PDP jedná o jednu ze zbraní, kterou 
využívám pro CC, nosím zbraň osazenou 
kolimátorem nejen za účelem sportovní 
střelby, ale i za účelem obrany. Doporučil 
bych všem si kolimátor na krátké zbrani 
minimálně vyzkoušet a následně zvážit 
osazení zbraně kolimátorem nejen pro 
obranu, ale i  sportovní střelbu. S  koli-
mátorem je mnohem lehčí a  rychlejší 
přesně zamířit, než je tomu u mecha-
nických mířidel. Díky osvětlené tečce 
je přesné míření snazší i za zhoršených 
světelných podmínek, odpadá nutnost 
mířidla takzvaně zarovnávat. Práce s ko-
limátorem je více intuitivní v porovnání 
s mechanickými mířidly. 

A  ještě TP: Nosím pravidelně, určitě 
doporučuji všem… rychlejší a jednodušší 
zamíření ve stresové situaci, mnohem 
větší precize na vzdálené cíle (možný 
scénář v případě masové střelby), avšak 
doporučuji i doplnění kolimátoru o zá-
ložní mířidla. Nebo KB: Nosím. Důvod 
je jednoduchý. Nosím brýle na čtení 2,5 
dioptrie a  bez nich mechanická míři-
dla nedokážu zaostřit. Na střelbu bez 
kolimátoru nosím dioptrické vložky do 
střeleckých brýlí 1,5 dioptrie, abych viděl 

Mám Walther PPQ M2 a kolimátor Holosun. Nosím ho pravidel-
ně, střílím s ním na střelnici pravidelně. S kolimátorem se mi střílí 
lépe, je to přesnější. (LK)


