
Princip laserové stfielnice je po-
mûrnû jednoduch˘ a skládá se
z následujících po sobû jdoucích

dûjÛ: Stfielnice se musí pomocí speciál-
ního programu nastavit tak, aby kamera
umûla pfiesnû sejmout svûteln˘ bod na
projekãní plo‰e – fiíká se tomu „kalibra-
ce“. Na poãítaãi se spustí stfielecká scén-
ka, která se promítá na projekãní plochu.
Z laserové „zbranû“ vyjde po stisknutí
spou‰tû paprsek a vytvofií na projekãní
plo‰e svûteln˘ bod. Snímací kamera
tento bod zaznamená a vyhodnotí jeho
polohu. Poãítaã polohu svûtelného bodu
– v˘stfielu – porovná s polohou cíle a vy-
hodnotí stfielu buì jako zásah, nebo
jako minutí cíle. Podle toho poãítaã urãí
dal‰í dûj – napfiíklad pfii zásahu kachna
spadne na zem, pfii nezasaÏení letí dál.
A nyní tro‰ku podrobnûji, z ãeho se la-

serová stfielnice skládá. Poãítaã je ob-
vykl˘, jenmusímít USB vstup pro kameru
a pouÏívat operaãní systémMicrosoft.Mûl
bymít samostatnou grafickou kartu o ka-
pacitû nejménû 128 Mb. Místo monitoru
je pouÏitdataprojektor. To je vlastnû pro-
mítaãka, která vámpromítá na velkou pro-
jekãní plochu to, co je normálnû na mo-
nitoru poãítaãe. Kdo má dataprojektor

u poãítaãe, mÛÏe hrát hry s reáln˘m pro-
Ïitkem, ale i promítat filmy zDVDneboCD,
pfiipojit si videosignál nebo TV signál... La-
serov˘ záfiiã je zdroj velmi úzkého pa-
prsku intenzivního svûtla. Laser pouÏíva-
n˘ na laserov˘ch stfielnicích je bezpeãn˘,
protoÏe je urãen i pro dûti. Snímací ka-
mera vypadá jako obyãejnáwebkamera,
ale je to „oko“ celé stfielnice. Pracuje di-
gitálnû a umí rozeznat na projekãní plo‰e
bod, kter˘ vytvofií laserov˘ záfiiã. Umí pfie-
nést jeho soufiadnice do fiídicího centra –
do poãítaãe, kter˘ je vyhodnotí a zpracu-
je. Software se skládá ze dvou ãástí.
Jednak je to software, kter˘ se stará o vy-
hodnocování stfielby, jednak vlastní stfie-
lecká cviãení. Ta b˘vají vût‰inou ve formátu
Flash, alemohoub˘t i jako video nebo po-
ãítaãová animace digitální fotografie.
Nejjednodu‰‰í a také nejlevnûj‰í lase-

rové stfielnice jsou na ãeském trhu dvû.
Je to jednak holandsk˘ Lasersniper
(nebo jeho myslivecká mutace Laser-
hunter) a jednak americk˘ Lasershot. Ne-

zasvûcen˘ laik mezi nimi nepozná Ïádn˘
velk˘ rozdíl. Obû jsou uloÏeny v ãerném
kufru na zbranû, obsahují dlouhou zbraÀ
– pu‰ku a krátkou zbraÀ – pistoli, snímací
kameru a CD se softwarem. Jenom na
okraj: originální soupravy Lasersniper
z Nizozemí jsou vybaveny dvûma pu‰-
kami, protoÏe tamní zákony nedovolují
prodej maket pistolí. âesk˘ dovozce tedy
soupravy upravuje tím zpÛsobem, Ïemís-
to jedné z pu‰ek doplÀuje do soupravma-
ketu pistole CZ 75 Compact.
Mezi obûma znaãkami ale jsou pfiece

jen urãité rozdíly. Asi nejmarkantnûj‰í je
v kalibraci. U obou systémÛ je nutno ka-
meru v reÏimu „live mode“ co nejpfies-
nûji nastavit tak, aby snímala v˘fiez v pro-
jekãní plo‰e. Lasershot má na projekãní
plo‰e 9 bodÛ, které je nutno zbraní po-
stupnû co nejpfiesnûji nastfielit. Potom se
kamera fixnû nastaví na svûtelné pod-
mínky v místnosti a nastaví se intenzita
zvukov˘ch efektÛ.
Lasersniper se proti tomu kalibruje au-

tomaticky na 16 bodech a jemoÏné dûlat
pfiípadné korekce pomocímy‰i. Je vcelku
pochopitelné, Ïe kalibrace na stejnû vel-
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Laserová stfielnice – nûkdy téÏ laserov˘ simulátor ãi trenaÏer – za pomoci poãítaãe,
speciální snímací kamery a laserového záfiiãe imituje stfielbu z ruãních paln˘ch zbraní.
Abychom pomohli zájemcÛm s rozhodnutím, zda koupit ãi nekoupit a jakou, rozhodli
jsme se alespoÀ ãásteãnû zmapovat souãasn˘ v˘bûr nejbûÏnûj‰ích laserov˘ch
stfielnic na ãeském trhu a popsat jejich pfiednosti a nedostatky.
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