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RAM M4
ráže 43 Paintball

délka zbraně 755/835 mm

hmotnost 3000 g

kapacita 
zásobníku

20 ran

paintbal 

rozvádějí. Zbraně kategorie RAM po-
užívají střelivo větší ráže než airsoft 
a menší než paintbal, ale jejich vzhled 
i ovládání mohou být stejné nebo 
dokonce totožné s ostrými zbraněmi. 
Tyto – v principu paintbalové – zbraně 

s ramkou
MgR. JAn TETŘEV

Na 
poli zbraní, určených 
pro trávení volného 
času, dnes zřejmě 
dominují zbraně air-

softové. Boom airsoftu trvá už nejmé-
ně dvě desetiletí a zdá se, že nekončí. 
Lze jimi po sobě (při dodržení řady 
bezpečnostních pravidel) střílet a mají 
podobu reálných palných zbraní. na 
druhou stranu dokázat někomu, že byl 
airsoftovkou zasažen, není tak úplně 
snadné, nemluvě o tom, že proud 
malých kuliček z velkokapacitního 
zásobníku nekoresponduje tak zcela 
s kapacitou zásobníků ostrých předloh. 
Airsoft je hračka. Super hračka.

někde na druhé straně stojí paint-
bal. Tam se nejčastěji střílí zbraněmi 
ráže 68 (17,3 mm), které mají vlastní 
design, většinou nepříliš podobný ost-
rým zbraním. Řekněme rovnou, že to je 
zřejmě příčina, proč paintbal nedoznal 
takové rozšíření jako airsoft. A možná 
taky to, že po paintbalovém utkání musí 
člověk do pračky. Ovšem i paintbal je 
záležitost do značné míry masová.

 
Plynovky

Patent na základní principy systému 
RAM získal vynálezce Liang guodong 
z Tchajwanu už 23. 9. 2003. Systém je 
patentován v USA a nepochybně i jin-
de. A po prvním patentu následovalo 
několik dalších, které jeho myšlenku 
na plynovku střílející velké kuličky 

mají ráži 43 (10,9 mm). Mohou po-
užívat kulaté střely z tvrdého plastu 
i střely pryžové a v neposlední řadě 
střely značkovací. 

Energii střele dodává stlačený plyn. 
nejčastěji je to oxid uhličitý, ale může 
se jednat i o vzduch nebo dokonce 
dusík aj. Zdroje stlačeného plynu jsou 
u zbraní RAM kamuflovány tak, že 
nejsou vidět. nejčastěji jsou v pažbě 
nebo v rukojeti (u pistolí). nevyčnívají 
ze zbraní a nenarušují tak jejich realis-
tický vzhled. Tento požadavek samo-
zřejmě omezuje kapacitu plynových 
nádrží zbraní RAM. K vystřelování 
kuliček ráže 43 spotřebujete víc plynu 
než na 6mm BB airsoftové kuličky, 
takže musíte zdroj plynu častěji měnit. 
nádrže plynu v pažbách je možno plnit 
také z tlakových bomb, takže jejich 
kapacita je pak výrazně vyšší, než 
když použijete bombičky. Zatím jsme 
neviděli zbraně RAM jako elektriky na 
baterky nebo jako manuály.

Den
Klasický paintbal i airsoft 
mají svá negativa a pozitiva, 
takže se téměř zákonitě 
před několika lety objevil 
kompromis mezi nimi, který 
potlačuje negativa jedné 
i druhé skupiny. Vznikly 
zbraně kategorie real action 
marker – RAM.

�� Emčtyřka v RAM 
vypadá velmi reál
ně. Majitel na ni 
namontoval zamě
řovací dalekohled 
a vpravo je imitace 
laserového zamě
řovače. Když už 
se to u nás nesmí, 
tak ať to alespoň 
vypadá.

�� Barevné kuličky obsahují prášek, ale při nára
zu na měkkou překážku se většinou nerozbijí




