
Inspiromat- zbraně (NERF) + konflikt 

 

První velká parostrojní válka je v plném proudu a 
my se vám pokusíme trošku přiblížit všechny druhy 

zbraní, které různé strany konfliktu používají. Pro 
začátek si ale povíme kdo, proti komu vlastně stojí: 

 

Všechno začalo, když Velká Británie vyhlásila válku 

Prusku. Toho ihned využily Francouzi a zaútočili na 
Anglii. Velká Británie ač velmi dobře vyzbrojená, a 

s nejlepšími vzducholoďmi na světě. Nemohla sama 
vzdorovat ano ovládala sice značnou část jižní 

Afriky a Indie, jenomže v Africe zuří Búrská válka a 

Britové navíc potřebují každého muže k udržení Indie, 
kde nespokojenost obyvatel vyústila 
v nekontrolovatelnou Revoluci. Na stranu Británie 
se krátce po vypuknutí války přidalo Švédsko, 

Dánsko a Španělsko. Zhruba po dvou týdnech se na 
stranu Pruska přidalo Rakousko-Uhersko. 

Ottomanské turecko zatím podporuje Němce avšak 
pouze materiálně. K Anglii se pod příslibem Krymu, A 

celého Jihu Evropy přidalo Rusko a jeho pověstné 

obrněné kráčející lodě. U.S.A zatím zachovali úplnou 
neutralitu. Spojenectví Britů, Rusů, Španělů, Dánů a 

Švédů stojí proti Prusku, Rakousku-Uhersku, Francii 
a osmanské říši. Britové ale zatím válku spíše 



prohrávají. Jejich armády nejsou seskupené, proto se 
spíše (vyjímku tvoří Pruská fronta) brání. 

A teď něco ke zbraním : 

 

Maverick Rev-6 : Revolver se standardní kapacitou 
6 nábojů. Je využíván převážně britskou armádou, je 
však hojně rozšířen i jako civilní zbraň 

 

 

Recoon cs-6: Opakovací spolehlivá puška 
se zásobníkem na 6 nábojů. Je standardně vybavena 
zaměřovačem a světelným zaměřovačem. Její výhodou je 

také možnost rozložit ji na menší a skladnější části. 
Je to základní (a nejrozšířenější) puška v Britské, 

Španělské, Dánské a Švédské armádě. 

 

 

 

 

 



 

Jolt ex-1: Doba je zlá a ženy se bojí vyjít ze dveří, 

ochraňte je tedy za pomoci této malé, ale funkční 
pistole. Jolt je malý a  

snadno se ukryje.  

 

 

Proton : Tuto pistoli používají piloti vzducholodí 
v Anglii je spolehlivá nezasekne se a její až heroický 
dostřel z ní činí nebezpečnou zbraň.  

 

 

 

 

Raider CS-35 : Vrchol amerického zbrojního 
průmyslu. Tato puška má velkokapacitní zásobník na 

35 nábojů. Je dovážena ze Spojených států a je 
užívána všemi armádami Evropy.  



 

Lumitron : Standartní puška v Skotské armádě. Její 

zásobník na 10 nábojů a fosforeskující střeli umožňují 
bleskové akce za nočního svitu 

 

 

 

 

Praxis x-15 : Puška která je převážně užívána 

Ruskou armádou. Disponuje zásobníkem na 10 nábojů. 
A má až ohromující dostřel. 

 

 

 

 

A teď se podíváme na druhou stranu : 
 

Vigilon: Základní pistole všech Pruských ozbrojených 
složek. Nemá sice takovou kapacitu jako Maverick 
ale o dost větší dostřel. 

 

 



Deploy CS-6 : Standardní puška Rakouské a Pruské 
armády. Má zásobník na 6 nábojů, a je schopna se 
sama rozložit či složit. 

 

 

 

 

Alpha trooper CS-18 : Standardní puška francouzské 
armády. Její zásobník pojme 18 nábojů. Díky tomu 
poskytuje možnost delšího boje a nemusíte jí tak 
často nabíjet.  

 

 

 

 

Longstrike cs-6 : Parostrojní odstřelovací puška 
německé výroby. Má vysoký dostřel a poměrně velkou 
přesnost. 

 



Barricade  rev-10 : Základní pistole Rakousko-
Uherských tajných služeb. Má bubínek na 10 nábojů a 
není ji třeba nabíjet.  

 

 

 

 

 

Stampede : Lehký kulomet, na 18 nábojů. Je užíván 
speciálními jednotkami Rakouska-Uherska. Jednotky, 
které je užívají prakticky nemohou prohrát žádnou 
bitvu. Je také vybaven krytem, který odráží 
nepřátelské kulky 

 

 

Rayven : Zbraň speciálních jednotek Ottomanské říše. 
Střílí poloautomaticky, a pojme až 18 nábojů. Je také 
poměrně malý a skladný 

 


