
Základem jejich zbraní je systém
SATR – Small Arms Transmitter Re-
ceiver, tedy zhruba „komunikaãní

jednotka simulující ruãní zbraÀ“. Srdce ce-
lého systémupfiedstavuje infraãervená sví-
tivá dioda, jako v televizních ovladaãích –
odpadá tedy riziko po‰kození sítnice hrá-
ãe pfii pfiímém zásahu oka, a tím i potfie-
ba ochrann˘ch br˘lí. Pfiesto je dostateãnû
v˘konná, aby dokázala za denního svûtla
zajistit „dostfiel“minimálnû 100metrÛ. Je-
jím cílem jsou tfii infraãervené senzory –
jeden na zbrani a dva na tûle hráãe.
Pokud je infraãervená dioda srdcem

zbranû, pak elektronika je zcela jistû jejím
mozkem. Koordinuje paprsek i rádiové
spojení zbraní a zaji‰Èuje jejich mnoho-
ãetné funkce. Ovládá zpûtnou vazbu,
která je svûtelná i zvuková. Pfii v˘stfielu se
ozve zvuk stfielby a zároveÀ se rozsvítí
svûtlo na ústí zbranû. Souãasnû se na
okamÏik zatmí obraz v kolimátoru – tomá
simulovat vliv zpûtného rázu. Pokud in-
fraãerven˘ paprsek zasáhne cíl, vydá
zbraÀ zasaÏeného v˘kfiik a na jeho zbra-

ni zaãne po tfii sekundy blikat ãervené
svûtlo. Souãasnû zbraÀ stfielce ohlásí „Zá-
sah potvrzen“. Po vyãerpání „ÏivotÛ“ ãer-
vené svûtlo zÛstane svítit, zbraÀ zasaÏe-
ného pfiestává fungovat a zbraÀ stfielce
hlásí „Cíl zabit“. Pokud náhodou stfielí-
te a zasáhnete nûkoho, kdo je jiÏ vyfiazen,
i to vám zbraÀ oznámí.
Na podsvíceném displeji z tekut˘ch

krystalÛ si mÛÏete kdykoli pfieãíst, kolik

vám zb˘vá ÏivotÛ, kolik nábojÛ, kolikrát
jste zasáhli, kolik protivníkÛ jste zabili
a jaké je va‰e procentuální skóre zásahÛ.
Prázdn˘ zásobník vám zbraÀ oznámí
i hlasem. Obrovskou v˘hodou celého
systému je, Ïe témûfi v‰echny funkce
zbranû jsou regulovatelné – lze nastavit
poãet ÏivotÛ cíle, zranûní, které zbraÀ zpÛ-
sobí, kapacitu zásobníku vãetnû neome-
zené, zbrani lze dát „tlumiã“ vypnutím
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Laser game je sport, kter˘ zaãíná nacházet oblibu mnoha
lidí – aÈ hledají stfieleck˘ trénink, fyzick˘ pohyb ãi prostû zábavu, pfiestfielky
s laserov˘mi zbranûmi jsou zpÛsob, jak proÏít v‰echno troje najednou.
Je k tomu samozfiejmû potfieba jistá technologie, a v jejím v˘voji se zfiejmû
zatím nejdále dostala australská firma Battlefield Sports.
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Infraãervená mina Claymore. Jedno bliknutí…
a polovina nepfiátel jde na mrtvoli‰tû.

Nafukovací pfiekáÏky vypadají velmi vûrohod-
nû a uvnitfi i venku z nich lze sestavit hotové
labyrinty

„Zbranû“ se skuteãn˘m zbraním mohou podobat více ãi ménû. KaÏdá z nich je spojena ‰ÀÛrou se
dvûma senzory, které se páskou ãi such˘m zipem umisÈují na ãelo a zátylek.




