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životnost prodlužuje funkce automatic-
kého vypnutí, ke kterému dojde po 13 
hodinách provozu. K zapnutí dojde po 
zmáčknutí libovolného tlačítka. Navíc 
se nemusíme bát, že jednoho dne se 

kolimátor prostě nezapne kvůli vybité 
baterii. Chytrá elektronika tento stav 
s  předstihem detekuje a  majiteli jej 

Micro Pistol Sight – ve zkratce MPS – je kompaktní kolimátor, určený především pro 
montáž na pistole. S vhodnou montážní bází jej jde ale bez problémů namontovat  
a provozovat i na dlouhých zbraních. Výrobcem je německá firma Steiner-Optik, 
která sice nepatří k nejznámějším hráčům na trhu, ale za svých 76 let existence už 
dostatečně předvedla, že kvalitou rozhodně patří do vyšší třídy.

Tomáš PRACHAŘ

Konstrukce
Pokud jde o obecné charakteristiky, 

tak MPS je zkonstruován v  první řadě 
s důrazem na co nejvyšší mechanickou 
odolnost, což je na první pohled podtr-
ženo uzavřeným krabicovým designem 
celokovového tubusu s nápadným ze-
sílením po stranách. Kolimátor je navíc 
kompletně vodotěsný, a to až do hloub-
ky 10 metrů. Uvnitř je naplněn dusíkem. 
Déšť či pot apod. tak pro něj nebudou 
naprosto žádný problém. Odolnost je na 
druhou stranu vykoupena větší velikostí. 
Sklo má rozměry 21x16 mm, přístroj váží 
58 g a na délku měří 55 mm. Patří tak 
k těm větším pistolovým kolimátorům 
na trhu. 

Jako zdroj energie slouží jedna 3V 
baterie typu CR1632, která se vkládá 
shora, a to bez nutnosti přístroj sejmout 
ze zbraně. Výrobce udává dobu provozu 
na jednu baterii až 13 000 hodin. Její 

signalizuje poblikávání záměrné tečky.  
Ta je jako obvykle červená a  má de-
klarovanou velikost 3,3 MOA, což lze 
považovat za funkční kompromis mezi 
pohotovostí a precizností míření. 

Z levé strany přístroje najdeme dvojici 
tlačítek, jimiž se dá pohodlně nastavit 
intenzita svícení tečky. K  dispozici je 
osm režimů, z  čehož dva z  nich jsou 
kompatibilní s přístroji nočního vidění. 
Pokud jde o nastřelení, stranové i výš-
kové rektifikační točítko posunou tečku  
o 1 MOA na jedno kliknutí. Celkový roz-
sah rektifikace je 90 MOA.

Montáž je kompatibilní se standar-
dem ACRO, Docter a při použití adap-
térů (základen) i s dalšími typy.

Mimořádná robustnost
Testovaný exemplář MPS byl svého 

času zakoupen přes prodejnu CZUB 
za 11 790 Kč. Jeho majitel jej provo-
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Otestovali jsme 
kompaktní kolimátor 
MPS od firmy 
Steiner-Optik. 
Jaké jsou jeho 
přednosti a zkušenosti 
s jeho dlouhodobým 
používáním?
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