Definice českého fenoménu „Military Paintball“.
Paintball „jednoduše“ - hry, kde střílí hráči proti sobě lehce rozbitelnými kuličkami s barevnou
náplní ze speciálních značkovacích pistolí poháněných stlačeným plynem.
Military paintball (dále jen MP) patří do kategorie bezkontaktních bojových sportů. Ve světě je tato
kategorie her nazývaná zkratkou MilSim (z anglického military simulation) a znamená vojenské
simulace prováděné civilisty za účelem zábavy. Kromě české republiky se slovní spojení MP jako
označení pro určitý typ paintballové hry pravděpodobně nepoužívá a je to „náš vynález“.
Hlavním odlišením od rekreačního paintballu (který je v ČR provozován skupinkami lidí s vlastní
výbavou a komerčními nabídkami různých klubů a firem) a více sportovně zaměřeného speedballu
je jednak forma výstroje a výzbroje a potom dost odlišný způsob myšlení a přístupu k vlastním
hrám.
Pro výstroj se používají jak repliky tak originály maskovacího oblečení dnešních a dřívějších armád
plus taktické součásti a doplňky, které jsou potřebné k pohotovému plnění bojových úkolů. I když
možná v budoucnu se trend překlopí do tendence vypadat „cool“, tak v MP jde hlavně o účelnost –
tedy splývat s okolím a nebýt vidět.
Výzbrojí jsou běžné paintballové značkovače které již od výrobce, nebo dokoupením plastových a
kovových doplňků vzhledově připomínají známé automatické pušky M16, AK 47, MP5 aj.

Dále se používá lehká neranivá pyrotechnika v rozličných variacích.
Bojové akce jsou jedno či vícedenní a kromě komunitního setkání, piva, táboráku atd. je hlavním
cílem odehrát nějaký scénář/simulaci/hru.
MP komunita koncem roku 2007 stanovila tyto pravidla pro MP hry:
1. Military paintball se svými pravidly snaží co nejvíce přiblížit reálnému
bojovému střetu
2. Hraje se pokud možno v reálných prostředích bez použití umělých překážek
3. Hráči používají vojenskou výstroj a maskování

4. Hraje se podle scénářů napodobujících reálné situace
5. Dbá se na kooperaci, disciplínu a taktiku, každý team má svého velitele a
rozdělené další úlohy
6. Na větších akcích podléhají teamy společnému hlavnímu velení
7. Hráči jsou povinní poslouchat rozkazy svých velitelů a jejich zástupců. Při
větších hrách s účastí různých teamů platí, že každý hráč je povinen poslouchat
rozkazy i velitelů z jiných teamů, pokud není jeho velitel přítomen. Nejvyšší
šarže na místě velí. Velitelé teamů podléhají štábu zvolenému pro danou akci.
8. Ideální je, pokud se teamy nerozlišují žádným „barevným“ značením, k
rozlišení stačí heslo, signalizace, rozdílná pokrývka hlavy. V ideálním případě
rozdílné maskování teamů. Na větších akcích je značení nevyhnutelné, ale
minimalizuje se na nutné zlo.
9. Podle typu hry a pravidel pořadatele zasažený hráč setrvá na mrtvolišti až do
jejího konce, nebo zde vyčká určitý časový limit (15-30 minut) a po té se vrací
do hry z předem určeného místa.
10. Pokud to umožňuje prostředí, je povoleno používat neranivou pyrotechniku
(dělobuchy, petardy, dýmovnice). Každý nese osobní zodpovědnost za její nevhodné
použití. Pravidla užití pyrotechniky určuje pořadatel.
11. Obvykle není povoleno používat přenosné překážky, štíty apod. a pohybovat se
v jejich krytu po herním prostoru.
MP - MUNICE
1. Hraje se na omezenou munici aby byly hráči donucení taktizovat a reálně
přebíjet.
2. Maximální velikost zásobníku na zbrani je 50, nebo méně (s vyjímkou kulometu)
3. Na určitý počet hráčů (5-10) připadá jeden kulomet, který má větší zásobník
(100-200). V ideálním případě by kulomet měl být znevýhodněn např. velikostí,
nebo hmotností zbraně.
4. Maximální množství munice na hru/život bývá omezené. Obvykle na 100, 150,
nebo 200 ran. Záleží na typu a délce akce. Kulomet může mít toto množství vyšší,
ale nemusí.
5. Hráči mezi sebou můžou munici sdílet a předávat si ji
6. Vyřazený hráč může zanechat svoji munici/zbraň na místě kde zemřel, ale nesmí
ji sám jakkoli přemísťovat k jinému hráči!
7. Je povoleno používat pouze munici určenou pro PB (včetně tvrdých zimních
kuliček ideálních do lesa, nebo po dohodě i gumových tréningových kuliček)
MP - ZÁSAH
1. Hraje se výhradně na zásah, nikoli na barvu (kule se nemusí rozprsknout)
2. Zásah platí do celého těla, vybavení i zbraně hráče
3. Zásah platí i od vlastního spoluhráče
4. Zasažený hráč zvedne ruku/zbraň, zahlásí se („Mrtvola“) a při nejbližší
příležitosti opouští nejrychlejší cestou herní prostor
5. Zasažený hráč nesmí bránit svým tělem další hře, bránit protihráčům v palbě a
spoluhráči ho nesmějí využívat ke krytí. Proto pokud okolo probíhá boj, setrvá
na místě zásahu, tak aby nepřekážel a při nejbližší příležitosti se odebere na
mrtvoliště. Pokud se ocitne pod palbou směřovanou na někoho jiného, je to jeho
chyba.
6. Zasažený hráč zásadně NEMLUVÍ až do doby, než dojde na mrtvoliště
(neinformuje ostatní hráče o tom kdo a odkud ho zasáhl apod.)
7. Zasažený hráč může zanechat munici/zbraň pouze na místě kde byl zasažen.
Nesmí ji donést ke svému spoluhráči a předat mu ji jinde (to platí obzvlášť v
případě, kdy hrající hráč nemá na místo kde by měla munice ležet přístup bez
rizika zasažení).
8. Jako zásah neplatí kule odražené od překážek a rozprsky, kdy se kule roztrhne
o nějakou překážku a barva na hráče jen cákne (větve, rohy budov).
9. Neplatí zásah od mrtvoly, která prokazatelně vystřelila až po té, co byla
sama zastřelena.
MP - BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Výrobci PB vybavení doporučená úsťová rychlost je 300 fps, ale záleží na
pořadateli, zda rychlost omezí nebo ne. Nicméně hodnoty nad určitou hranici už
můžou být nebezpečné i s použitím ochranné masky a každý je zodpovědný za svoje
jednání a zbraň v případě, že někoho zraní.
2. Každý hráč je povinen po celou dobu pohybu v herním prostoru používat
ochrannou masku, nebo brýle na PB.
3. Mimo herní prostor je zakázáno střílet jinde než na vyhrazených místech
4. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěná, případně použit ochranný
návlek/ucpávka
5. Nikdo na nikoho bez masky ničím nemíří
6. Pokud se v herním prostoru vyskytne civilista, hra se přerušuje, hráči si
navzájem křikem "civil" předají informaci o jeho přítomnosti a hraje se opět až
prostor opustí.
6. Pyrotechnika se používá, pouze pokud to dovoluje prostředí (sucho a nebezpečí
požáru) obzvláště při použití dýmovnic je doporučené mít k dispozici hasící
přístroj (což není vtip, už několikrát hořelo na akcích od dýmovnic a ne málo)
7. Hráč který nemá v bojovém prostoru nasazenou masku je vyřazen bez výstřelu,
pokud na něj protivník zamíří a vyzve ho k odchodu ze hry.
8. Pokud se v herním prostoru stane požár, nebo zranění, je povinností
přítomných hráčů přerušit hru požár zlikvidovat/zavolat pomoc, nebo pomoci
raněnému. Hra se přerušuje.
DALŠÍ DNES POUŽÍVANÁ PRAVIDLA (která se dříve spíše zvažovala)
1. Pyrotechniku je možné používat i jako náhradu za granáty - v okruhu 5m, nebo
v malé a střední místnosti kde exploduje jsou všichni nekrytí hráči vyřazeni.
2. Zásahy se počítají pouze pokud by skutečně prošly hráčovým tělem. Neplatí
tedy zásahy do volně vlajícího oblečení, nebo zásahy do vystroje, které by
nepokračovaly skrze hráčovo tělo (ze strany do sumky, z boku do batohu, do části
vesty). Například zásah do batohu zezadu by tedy ale platil.
3. Zásah do zbraně nevyřazuje hráče, ale pouze zbraň, hráč může použít záložní,
nebo ukořistěnou zbraň.
4. Je možné simulovat osobní souboj, nebo omračování - pokud se hráč
nepozorovaně přiblíží k protivníkovi a dotkne se ho, může ho vyřadit ze hry.
5. Je možné využít různou formou zdravotníků. Buď může zdravotník ošetřit hráče
zasaženého do končetin (ostatní zásahy vyřazují vždy) a jednorázově ho vrátit do
hry (při tom ho viditelně označit obvazem). Nebo lze hráče zasaženého kamkoli
určitou dobu ošetřovat a vrátit do hry. Ošetřování musí ale trvat určitou předem
stanovenou dobu. V obou případech musí zdravotník dorazit k raněnému během
určeného časového limitu, jinak je hráč vyřazen (vykrvácí).
6. Přilba – hráči vybavení přilbou po jejím zásahu nejsou vyřazeni ze hry ale
pouze vyčkávají určitý časový interval (třeba 20 sekund) v nehybnosti a teprve
potom mohou ve hře pokračovat.

Tyto pravidla jsou striktně dodržovány (nebo je o to snaha) na akcích které jsou označeny jako
„MP akce“. Potom existují lehčí formy, kde jde o to protivníka jednoduše „vystřílet“.
Po vstřebání pravidel si může každý zhruba udělat představu jak taková MP hra (o 30 až 250
hráčích) může vypadat.
Simulátory boje nebo „války“ jsou dost kontroverzním tématem. Pokud se budeme ptát jaký je
účel/smysl takového chování tak je těžké jednoznačně odpovědět.
MP se ve většině případů považuje za zábavnou hru. Nicméně zde existuje několik klubů které se
snaží co nejvíce přiblížit paintballovou hru reálnému střetu. V tom momentě rapidně klesá dolů
zábavnost nebo se překlápí v určité psychické týrání a slovo simulátor se zde prosazuje plnou silou.
Protože to s tou realitou týmy myslí docela vážně, tak je otázka jak na ně jimi zvolená hra působí.
Tohle je prakticky jediná vyloženě divná věc na kterou může člověk v MP narazit. Je ale třeba říct,
že tento typ her pro člověka který se jinak pohybuje v běžném zaměstnání jedinou možností jak
získat určitý typ zkušeností a zážitků a přitom neriskovat práci u policie a armády (tedy reálné

poškození zdraví nebo zabití).
Česká (a slovenská) MP komunita proto i přes sjednocení MP pravidel na zevní úrovni je v tomto
nejednotná a každý tým či hráč si hledá tu svou míru zábavnosti v jednotlivých hrách.
Růst hráče je postupný, takže nováček je z kraje fascinovaný tím že značkovač střílí velké kuličky
(18mm) na docela velkou vzdálenost a že je na rozdíl od „konkurenčního“ MilSim airsoftu kulička
při letu a hlavně dopadu vidět a cítit. Později, pokud má člověk ke skupinovým hrám nějaký vztah
zapadne do nějaké „vrstvy“ MP nebo do speedballu.
Pokud člověk zkoumá MP hru analyticky a hledá filozofické i technické jádro MP hry není možné se
k něčemu konkrétnímu dopracovat. Zdá se že zde neexistuje nějaká konkrétní osobnost která by MP
vedla, ale snaha jednotlivých teamů a jejich velitelů (které jsou třeba již čtyři-pět let na scéně) jít
nějakým směrem. Při tomto snažení se potkali s dalšími týmy a zhruba se shodují v tom jak by MP
měl vypadat. Společně jej jako komunita dál utváří.
V praxi je možno se setkat s rozdílným očekávaným chování hráče v hrách, které spadají pod MP:
typ 1 např.: cílem MP hry je rozvoj duševních a fyzických schopností, kooperace v rámci bojové
formace, ovládání/použití zbraně a výstroje. Chování: Před nepřítelem se zásadně neutíká a
konflikt se po sestavení bojové formace přímo vyhledává. Vyřazení hráči jsou vracení po časovém
intervalu zpátky do hry aby se dále zvyšovala jejich bojová zkušenost. Dále styl velení hry může být
zaměřen na splění úkolu, nebo může upřednostňovat
samotný boj a výsledek hry potom není až tak podstatný.
typ 2 např.: cílem MP hry jsou zkušenosti které se budou blížit skutečné situaci osamoceného
bojovníka v neznámém prostoru, schopnost zorientovat se, přečkat noc atd. Boj se zbytečně
neriskuje. Zásah do čehokoliv znamená "smrt" do konce hry (nehraje se tedy na medika, přilbu a
neřeší se zásahy do batohů/výstroje). Zde použití značkovače (střelba) znamená většinou konec hry
pro jednoho či druhého hráče. Pro tyto hry stačí minimum munice.

Chování: hráč musí při kontaktu s nepřítelem rozhodnout, zda nastalou situací ustojí, nebo zvolí
útěk. V případě zásahu nepřítelem vypadává ze hry a potom může strávit zbytek víkendu v kempu
pro vyřazené. Je to opačné chování než v případě typu 1 kdy střílení je jádrem hry. Zde je to
„ukončovací“ faktor.
Tohle jsou mezníky MP hry kdy na jedné straně se jedná o až strojovou simulaci, která není moc
zábavná a akční ale blíží se realitě a na druhé straně nereálné hromadné ale dobře taktizované
střílečky které nabízí hromadu zážitků v krátkém časovém intervalu a vizuálně a zvukově člověka
úplně pohltí.
Pokud hráč má jasno do které části tohoto spektra patří není problém si najít stejně smýšlející
skupinu lidí a tam realizovat tu svou vysněnou zábavu.
Nepochopením toho potom vznikají zbytečné problémy kdy část hráčů na akci „odpadne“ protože

styl hry jim nic neříká a tím kazí organizátorům a velitelům práci kterou si dali s přípravou a
realizací. Odhadem polovina hráčů a nejenom nováčků co se hlásí k MP jasno nemá a proto na
scéně vzniká určitá segregace kdy se navzájem pozvou pouze týmy, které se znají a vyznávají stejný
styl. Tím se eliminují problémy a zvyšuje kvalita hry.
MP tedy symbolizuje široké spektrum paintbalových her a i při unifikaci zevních pravidel může
vypadat různě. Vzhledem k vyšší finanční náročnosti a nutnosti jezdit na akce třeba i několik set
kilometrů z této zájmové skupiny odpadávají děti a MP je tedy spíše pro dospělé.
Budoucnost MP
Dá se očekávat že komunita hráčů MP poroste rychleji než lineárně. Kvalitní výstroj bude lehce
dostupná. Ve výzbroji se budou více prosazovat nízkotlaké elektro-pneumatické značkovače na
rozdíl od dnešních vysokotlakých pružinových.
Mezi jednotlivými styly her se budou zřejmě rozevírat nůžky. Mladší a početnější hráči budou
tíhnout k „moderním“ moderovaným akčnějším hrám, starší více k „prozaickým“ simulátorům.
Pokud se bude hlídat jednota pravidel tak nebude problém pokud se na akcích potkají týmy z Chebu
s týmy třeba z Košic. Zažité pravidla umožní bezproblémovou hru a větší sofistikovanost scénářů.
V paintballových týmech se identifikuje mnoho mladých hráčů a můžou být na rok či dva hrou
pohlceni. U koho zájem vydrží několik let a přežije i např. založení rodiny tak zde se jedná nejen o
koníček ale i o součást životního stylu.

