
 

Pěchotní výzbroj 

Základní pěchotní výzbroj bojových jednotek v Sektoru 42 se zásadně liší dle konkrétní organizace, pod 

kterou spadají, často dokonce i podle jejích jednotlivých složek a jejich případné specializace. Takovým nepsaným 

pravidlem je, že skupiny napojené na Centrální prostor, především pak jednotky samotné vlády, jsou zdaleka 

nejlépe vyzbrojené a mohou se pochlubit hi-tech hračkami, jakými jsou například detektory pohybu, těžké bojové 

zbroje odolné proti jakékoliv klasické pěchotní výzbroji, experimentální energetické zbraně či dokonce ruční 

railguny. Samozřejmě i v rámci například Centrální flotily se kvalita výzbroje notně liší jednotku od jednotky a 

také v závislosti k jaké flotile daná jednotka patří a na co se specializuje. Opravdu nejtěžší a nejmodernější výzbroj 

v tomto případě připadá na čistě bojové a specializované výsadkové jednotky, zatímco například složky, jejichž 

prioritou není přímo boj s nepřítelem, jsou podstatně lehčeji vyzbrojeny. Pěchotní výzbroj významných rodů a 

korporací se často odvíjí od bohatství daného uskupení a jeho přístupu k odpovídajícím technologiím, a 

především pak i potřebě vlastnit a financovat elitní pěší jednotky. Samozřejmě výzbroj skupin na periferiích 

Sektoru 42 je ještě o poznání horší a zpravidla se skládá z toho, co kde členové daných uskupení posbírají či 

případně seženou v rámci černého trhu.  

Není žádným tajemstvím, že pěchotní boj v Sektoru 42 je zcela upozaděn důležitostí válečných flotil. Pozemní 

souboje zcela postrádají na důležitosti, pokud protivníka díky obrovské převaze válečných plavidel nepustíte ani 

do svého systému, natož pak na oběžnou dráhu důležitého světa. Samozřejmě existuje i druhá strana mince, která 

Prezidiu v 1. konfliktu ukázala, že zas není úplně radno pozemní střety zcela ignorovat. Její nepřipravené a 

relativně špatně vyzbrojené pěší jednotky měly na několika planetách problémy se zbavit místních těžce 

ozbrojených skupin, a nakonec musela Centrální flotila povstání na těchto světech řešit orbitálním 

bombardováním, což samozřejmě nepatří mezi oblíbená rozhodnutí a v delším časovém horizontu to naopak 

situaci zhoršilo, nehledě na znehodnocení daného světa. Netrvalo dlouho a brzy na to se výrazně navýšil armádní 

rozpočet na pozemní jednotky. V první řadě sice finance plynuly na obrněnou techniku, ale nemalá část šla i do 

vývoje a následného vyzbrojování speciálních sil. I tak jsou však dnes počty pozemních bojových jednotek velice 

nízké zvlášť v porovnání s personálem válečných flotil centrální vlády. Rozhodně se nejedná o početné pozemní 

vojsko, ale spíše výsadková výborně vyzbrojená útočná komanda, speciálně vycvičená na boj proti povstaleckým 

bojůvkám. V případě potřeby bývají doprovázena i obrněnými vozidly.  

Pěchotní zbraně i dnes, kdy po sobě vesmírné lodě pálí všemožnými lasery, plasmou, railguny a střelami z 

antihmoty, používají klasickou kinetickou nábojnicovou munici. Alespoň tedy v drtivé většině případů, existují 

totiž i experimentální hi-tech zbraně, ať už plasmové, laserové či railguny. Jejich nevýhodou však je kromě kusové 

ceny především obrovská spotřeba energie. Tu u palubních zbraní válečných lodí či případně těžkých obrněných 

vozidel řeší výkonný reaktor, avšak pro pěchotní zbraně se zatím ukázal kompaktní a lehký zdroj energie za 

rozumnou cenu, který je zároveň schopen tyto zbraně napájet, jako téměř neřešitelný problém. Teoretickým 

východiskem je kombinace těchto zbraní s extrémně těžkými bojovými obleky, které si nesou vlastní zdroj 

energie a mohou napájet i danou zbraň.  

Vedle zbraní je v rámci pěchotní výzbroje třeba zmínit i obranné prostředky. Ty začínají od běžných 

neprůstřelných vest a lehkých bojových zbrojí efektivních maximálně proti jednomu či dvěma zásahům z ruční 

zbraně, přes středně těžké bojové zbroje, co vydrží i opakovaný zásah, až po extrémně těžké varianty, které 

klasické pěchotní zbraně zcela ignorují a ohrozí je většinou až výzbroj proti obrněné technice. V repertoáru 

naprosté většiny organizací poslední zmíněná zbroj zpravidla ani nefiguruje. I Centrální flotila tento typ používá 

minimálně, a to kvůli její ceně a také ne úplně praktickému využití ve většině typů nasazení pěších jednotek. 

Zpravidla je totiž lepší nahradit vojáka v této zbroji raději rovnou bojovým vozidlem pěchoty či dokonce rovnou 

tankem. Samozřejmě si však najde svá uplatnění, například v koridorech vesmírných stanic. 


