
 

 

Návod pro montáž setu světlovodných mířidel ke zbrani Sa vz.58 

 

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. 

Klasifikace: Výrobek není hlavní částí zbraně a z hlediska zákonů České republiky není jeho prodej v tuzemsku a v zahraničí 

nijak regulován. 

Určeno pro modely: Sa vz.58, VZ 2058, CZ 858, FSN, CZH 2003, Sa vz.58 sporter, všechny modely CSA, MARS VZ 58, 

VZ 2008… 

Pozor, výrobek není určen k montáži na zbraně FSN KV 01, které obsahují sdružený plynový násadec s nosičem mušky. 

Teplota sdruženého nosiče mušky s plynovým násadcem při střelbě dosahuje teplot tavení světlovodného vlákna. Za 

nedodržení nenese výrobce žádnou zodpovědnost.  

 

 

 

 

 

 

 

K montáži a demontáži budete potřebovat posuvné měřítko, barvu pro zakápnutí nastavení pozice mušky, případně ploché 

úzké kleště s bužírkou nasazenou na konci jejich čelistí. Muška je vyrobena s pružným podélným prořezem, což zajišťuje 

pružné spojení s maticí mušky i bez lepidla a barvy. Zkontrolujte si, že původní muška je kolmá k hlavni. Může se stát, že 

kolmá nebude. Kolmosti dosáhnete pootočením matice mušky v nosiči mušky tak, že přes dřevo do původní mušky klepnete 

malým kladívkem v požadovaném směru. Při samotné výměně mušky nejprve posuvným měřítkem změřte výšku vrcholu 

mušky na své zbrani, údaj si zapište. Nástrojem povolíte a vyšroubujete mušku, a na její místo našroubujete rukou nebo 

pomocí nástroje (provádějte velmi opatrně, aby jste nepoškodili vlákno), mušku se světlovodným vláknem. Světlovodnou 

mušku našroubujete tak, aby její vrchol byl ve stejné výšce jako změřený vrchol původní mušky, vrcholem se rozumí horní 

kovová hrana mušky, nikoliv světlovodné vlákno. Až výška mušky před a po montáži bude stejná a zároveň její optické 

vlákno bude ve směru vodorovném s hlavní, vezmete lepidlo nebo barvu a mušku zafixujete, potom necháte dobře zaschnout. 

V další fázi budete demontovat plátek hledí s posuvným jezdcem nastavení výšky. Hrot klíče mušky použijete pro zatlačení 

listové pružiny v místech předních pacek plátku hledí, respektive mezi nimi. Toto listové pero pod plátkem hledí musíte 

pořádně zatlačit tak, aby došlo k uvolnění plátku hledí ve směru dozadu k pažbě. Doporučujeme plátek hledí namazat lehce 

vazelínou. Opačným postupem provedete opětovnou montáž nového plátku hledí. Pokud jste se alespoň občas drželi návodu, 

máte nainstalovaný světlovodný set, který slouží k rychlejšímu zamíření i ve snížených optických podmínkách. Tento set je 

vhodný pro pudovou střelbu pomocí pevných mířidel. 

 



Hmotnost 15,8 g + 2 g. Materiál ocel. 

Světlovodné vlákno 1,5 mm, výrobce Truglo 

V rámci dalšího vývoje a zlepšování naších výrobků Vám budeme vděčni za jakékoli zkušenosti a poznatky. 

Výrobce neodpovídá za poškození zbraně a výrobku neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu. 

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje. 

 

Výrobce : 

 GuneXpert,  

Jaroměř, Česká republika 

 

 

 


