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1. Podmínky akce 

 Této hry a aktivit s ní spojených se účastníte dobrovolně a výhradně na vlastní nebezpečí.  

 Zdravotní stav účastníka odpovídá náročnosti akce a účastník je schopen akci bez újmy na svém 

zdraví absolvovat.  

 Organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakoţ i její pravidla, a to zejména s ohledem na 

bezpečnostní a organizační aspekty akce. Dokončením registrace na tuto akci účastník potvrzuje, ţe 

se seznámil se všemi pravidly a podmínkamiveřejně dostupnými na oficiálních stránkách akce, 

všemu rozuměl a bude se jimi řídit. 

 Pořadatelé této hry nepřebírají jakoukoliv odpovědnost, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nikoliv 

výlučně, za váš majetek, vaše zdraví či váš ţivot.  

 Po dobu hry je povoleno uţívat jen měkčených maket zbraní a kaţdý účastník musí dodrţovat 

pravidla hry a pokyny pořadatelů, jinak můţe být z účasti na hře vyloučen bez nároku na vrácení 

účastnického poplatku.  

 Účastí souhlasíte s tím, aby organizátoři akce uchovávali a zpracovávali vaše osobní údaje uvedené 

při registraci pro potřeby pořádání příštích ročníků této hry.  

 Hráč si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti 

na výše uvedené akci, a ţe organizátor akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem 

spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví či majetku účastníka nebo jiných osob 

způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z podmínek akce. Tímto také bere na 

vědomí svoji odpovědnost za prokázané škody jím způsobené a s tím případně spojenou úhradou 

finančních nákladů na náhradu škody.  
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2. Základní organizační pravidla 

2.1. Organizátoři 

 Pomocného ORGa můţete zahrnovat svými dotazy ohledně pravidel, nejasností v příběhu a dalších 

takovýchto herních dotazů v případě ţe má na paţi uvázaný červený fáborek. Jestliţe na sobě 

červený fáborek nemá, znamená to, ţe hraje CP, a v takovou chvíli si musíte najít jiného ORGa na 

své dotazy nebo počkat aţ dohraje. 

 Vţdy se můţete ORGa zeptat i na záleţitosti, které se netýkají hry samotné (např. cestovní 

informace, parkování…). 

 Rozhodnutí pomocných ORGů během hry jsou závazná a měli byste se jimi řídit – je to nezbytné pro 

hru, kde je mnoho účastníků. 

 V poli se bude pohybovat i HLAVNÍ ORGANIZÁTOR. Představí se vám na začátku hry, takţe jej 

bez problému rozeznáte. Tuto osobu prosím nezahrnujte dotazy ohledně pravidel a nějakých 

nejasností v příběhu, od toho jsou pomocní ORGové. Hlavní organizátor hlídá hladký průběh hry, 

takţe má hlavu plnou jiných organizačních věcí a na řešení těchto záleţitostí nebude mít čas 

(vyjímkou jsou váţné situace jako zranění nebo vyostřený konflikt atp.) 

 Pokud hráč chce provést čin, který zásadně ovlivní hru, musí vyhledat jakéhokoliv ORGa a daný čin 

s ním prodiskutovat. 

2.2. Porušení pravidel a neslušné chování 

 Ţlutá karta (znamení od ORGů): 

Jestliţe nastane situace, kdy se někdo při hře nebo boji chová moc hrubě či tvrdě, ORG mu můţe dát 

„ŢLUTOU KARTU“. Dotyčný hráč pak musí na několik minut odejít z kolizní situace, zamyslí se 

nad tím, co udělal, a jde se tzv. zchladit. 

Např. se „ŢLUTÁ KARTA“ pouţívá v situacích, kdy je v boji při zásazích hráč příliš tvrdý, moc 

rychlý, nekontroluje se nebo cíleně zasahuje protivníky do hlavy, rozkroku či krku. Na závěr: JE TO 

JENOM HRA A CHCEME SE BAVIT, NE SI UBLÍŢIT. 

V případě vyloučení hráče v průběhu boje upadá jeho postava automaticky do agónie a na místě, kde 

byl vyloučen, ORG zanechá kartičku „tělo + jméno“. Hráčova postava zůstává ve hře, ale hráč 

samotný se jde uklidnit bokem. 

 

 Červená karta (znamení od ORGů): 

Jestliţe je něčí chování příliš nevhodné a nebezpečné pro okolní hráče, můţe ORG udělit 

„ČERVENOU KARTU“. Znamená to, ţe dotyčný musí okamţitě opustit boj nebo herní situaci na 

dobu nezbytně nutnou a je v této chvíli mimo hru. O jeho opětovném vpuštění do hry rozhodnou 

organizátoři. V případě vyloučení hráče v průběhu boje upadá jeho postava automaticky do agónie, 

na místě, kde byl vyloučen, ORG zanechá kartičku „tělo + jméno“. Hráčova postava zůstává ve hře, 

ale hráč samotný se jde uklidnit bokem. Jestliţe se hráč nadále nechová v souladu s předešlými 

upozorněními a výstrahami, můţe být definitivně vyloučen ze hry a jeho postava umírá. 

Např. toto je pouţito, jestliţe hráč opakovaně porušuje pravidla, ignoruje zranění od zbraní (nepočítá 

si zásahy…), nebo bojuje neschválenou zbraní (tudíţ zbraní nebezpečnou) dále pak v situacích kdy 

nad sebou hráč ztratí kontrolu a nereaguje na ţádná upozornění nebo dokonoce vystartuje po 

samotných organizátorech. 
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2.3. Bezpečnost 

 Kaţdý účastník hry ve světě Trollsburgu musí dbát na to, aby nevystavil reálnému nebezpečí 

sebe ani ostatní. 

 Bezpečí je v LARPu na prvním místě. Všechny herní či neherní aktivity, které by vedly k reálnému 

nebezpečí, musí být vţdy okamţitě ukončeny. Opilí hráči nebo hráči pod vlivem drog nebudou do 

hry vpuštěni.  

 Všechny zbraně prochází přísnou bezpečnostní kontrolou. Kaţdá zbraň, která bude vyhovovat 

podmínkám hry, bude následně schválena a řádně označena. Zbraně, které schváleny nebudou, se 

nesmí ve hře pouţívat. Hrozí za to vyloučení ze hry. Zbraně budou průběţně kontrolovány 

pomocnými ORGy. 

 Jestliţe ORG v průběhu kontroly jakékoliv zbraně shledá, ţe daná zbraň jiţ není bezpečná (i kdyţ 

byla schválena a vpuštěna do hry), můţe se rozhodnout tuto zbraň ze hry vyřadit. Tato zbraň pak 

nesmí být ve hře nadále pouţívána. 

 Zbraně, které na sobě nebudou mít schvalovací pásku, musí být doneseny ORGům ke kontrole. 

Pokud nálepku ztratíte nebo se s ní cokoliv stane, vyhledejte nejbliţšího ORGa, který vám po zběţné 

kontrole dá nálepku novou. Kaţdý hráč je zodpovědný za svou zbraň a má povinnost kontrolovat její 

bezpečnost v zájmu ostatních hráčů. 

 Reálné zbraně (např. otevírací noţe, rybičky…), nesmí být ve hře pouţívány k ţádnému boji a 

neměly by se vůbec nosit u sebe. Není však zakázáno je pouţívat k rozličným pracím (krájení 

masa, vyřezávání, ořezávání…), ale opatrně s nimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2.4. Pravidla pro boj 

 Během boje je dovoleno pouţívat pouze měkčené zbraně, které splňují všechny bezpečnostní 

standardy a prošly schválením u ORGů (májí schvalovací nálepku). 

 
Je přísně zakázáno útočit záměrně na hlavu, rozkrok a klouby. 

Zásahové plochy, nezásahové plochy 

 
 Během boje mějte na paměti především bezpečnost. Kaţdý hráč by měl bojovat zodpovědně a fair-

play během kaţdého okamţiku hry. 

 Zásahy by měly být hrány role-play, a to i v případě, ţe zásah nebyl tvrdý a máte ještě dostatek bodů 

zbroje. (Dobrý role-play znamená, ţe dáte protivníkovi jasně najevo, ţe jste od něj utrţili ránu, a ne 

pouze v hlavě odečíst příslušný počet.) 
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 Stejnou věc aplikujte u zbraní. I kdyţ měkčená zbraň není tak těţká jako opravdová, prosím, chovejte 

se s ní v bitvě i mimo ni, jako by tu váhu měla. Čím větší zbraň je, tím je logicky těţší a tím pomaleji 

s ní budete bojovat. Dobrý role-play je vţdy na prvním místě. 

 Všechny zbraně v základu dávají 1 bod zranění. 

 Organizátoři nepřebírají ţádnou odpovědnost za zranění způsobené v průběhu akce. 

2.5. Herní bloky 

 Kaţdý herní den je rozdělen do tří herních bloků pro ulehčení organizace celého dne. 

9:00 – 13:00h 

13:00 – 18:00h 

18:00 – 22:00h 

2.6. Smrt postavy 

 Postava můţe umřít těmito 5 způsoby: 

1. Postava vykrvácí k smrti, a to tím způsobem, ţe počet HP klesne na 0 a postavě nebude během 

15 minut poskytnuta ţádná léčebná péče nebo nemá schopnost „regenerace“. 

2. Postava můţe být „zavraţděna”. Musí být dodrţena všechna daná pravidla (viz dovednosti). 

Pokud oběti zavraţdění nikdo nepomůţe, po 1 minutě umírá. Schopnost „regenerace“ v tomto 

případě není účinná. 

3. Kaţdá postava v bezvědomí můţe umřít tzv. doraţením. Tzn., ţe útočník oběti udělí 5 názorných 

ran a při poslední řekne nahlas, tak aby jej oběť slyšela, „doraţení“. 

4. Některé specifické velmi silné jedy mohou hráče zabít, pokud nebudou vyléčeny nebo 

neutralizovány. 

5. Kvůli infekci ze špatně vyléčené rány (určují ORGové). 

6. Pokud se hráč dostane přes 3. stádium vysílení tím, ţe nejí v jednotlivých herních blocích (více 

informací najdete v Základních pravidlech gastronomie ve městě Trollsburg). 

 

 Pokud postava umře, zůstává na místě smrti po cca 15 min (pokud je velké horko můţe se přesunout 

do nejbliţšího stínu), jestliţe se během této doby nic nestane (nezajímá se o ni hrobník, felčař ani 

mág…), dojde hráč do hospody, kde se domluví s pomocným ORGem (hlavní hospodskou) o 

moţnostech tvorby jeho nové postavy. 

Infekce v ráně (Gangréna) 

 Do otevřené rány se snadno dostanou bakterie. To způsobuje zarudlou kůţi, uhnívání masa a vysokou 

horečku. 

 Infekce se do rány dostává pokaţdé, pokud není rána ošetřena nejpozději do 1 hodiny po zranění. Od 

té chvíle hráč ztrácí 1 HP za kaţdé 2 hodiny. 

 Ránu s infekcí musí ošetřit felčar. 
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2.6.1. Základní pravidla gastronomie ve městě Trollsburg 

 V kaţdém herním bloku musí hráč „sníst“ jedno jídlo. 

 Nelze „sníst“ jídlo dopředu, tzn., jeden herní blok = jedno jídlo. 

 Jídlo vydrţí nezkaţené jeden herní blok (pokud je uloţeno v sýpkách, hájovně atd., můţe vydrţet 

čerstvé i déle). 

 Povolání fyzicky „náročné“ musí mít min. 1 kvalitní jídlo denně (maso). 

- lovec, stavitel, kovář, horník, gardista 

1. příklad - Sním jedno jídlo v kaţdém ze tří herních bloků = jsem v pohodě i druhý den ráno. 

2. příklad - Sním 2 jídla v prvních dvou herních blocích, ale ve třetím ne, pak do prvního herního 

bloku druhého herního dne ztrácím schopnosti (1. stupeň hladovění), ale sním-li v tomto herním 

bloku jídlo, tak se v dalším vracím na úroveň bez postihu. 

3. příklad - Sním 1 jídlo v prvním herním bloku, v druhém ne, do třetího herního bloku ztrácím 

schopnosti (1. stupeň hladovění), ani v tomto bloku nesním jídlo, pak mi v prvním herním bloku 

následujícího herního dne klesnou ţivoty na polovinu (2. stupeň hladovění), v tomto herním bloku 

sním jídlo, a tak do druhého herního bloku mám původní počet ţivotů, ale pořád nemůţu pouţívat 

schopnosti, i ve druhém herním bloku sním jídlo, a tak jsem ve třetím herním bloku bez postihu. 

Atd.  

 
1. Herní den 2. Herní den 

1. Herní blok 2. Herní blok 3. Herní blok 1. Herní blok 2. Herní blok 

Bez postihu      

1. stupeň      

2. stupeň      

3. stupeň      

Smrt      

  1 jídlo 1 jídlo 1 jídlo 1 jídlo 

 

Stupně hladovění 

1. stupeň - ztráta všech schopností 

Postava můţe nadále fyzicky bojovat, ale není schopna se soustředit na jakoukoliv naučenou 

schopnost nebo dovednost (čarování, úhyb, stopování, …), lovci v tomto případě mohou ulovit pouze 

nejniţší stupeň zvěře, navíc nelze vyuţít týmový lov. 

2. stupeň – ztráta poloviny ţivotů (v případě lichého počtu je to ta větší půlka) 

Pro postavu platí omezení prvního stupně a ztrácí polovinu ţivotů na celý herní blok, které nelze 

vyléčit.  

3. stupeň - Vysílení 

Postava je natolik slabá, ţe se musí pohybovat po čtyřech a není schopna ţádné akce, jako je boj, 

pouţití schopností atd., zůstává jí jeden ţivot. Pokud se postava do konce herního bloku nenají, 

umírá. 
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3. Tvorba postavy 

 Kaţdý hráč si vybírá své základní povolání a jeho specializaci, některá povolání specializaci nemají. 

Dále si kaţdý hráč vybírá svou zálibu, rasu a náboţenství. 

 Základní počet ţivotů kaţdého hráče je 2 (ţivot lze dokoupit – ne vyléčit – expy: 1 ţivot = 3expy, 

max. počet ţivotů je 3). 

3.1. Pravidla povolání 

 Kaţdé povolání má své základní schopnosti, většinou tři. Postup na vyšší úrovně je dán tím, jak moc 

se postava svému povolání věnuje (podmínky postupu na vyšší úroveň jsou vţdy napsány v závorce 

přímo za jednotlivými úrovněmi). Na začátku hry má všechny tyto schopnosti na 1. úrovni. Do těchto 

schopností nelze dávat expy (tzn., pokud jste lovec a ulovíte 10 zvířat, automaticky a bez pouţití 

expů postupujete na 2. úroveň Lovu lesní zvěře, tudíţ od této chvíle můţete lovit i zvířata 2. úrovně, 

viz Pravidla pro základní povolání a jejich specializace: Lovec). 

 Téměř kaţdé povolání má své specializace, z nichţ kaţdá má své schopnosti. Aby mohl mít hráč 

nějakou schopnost své specializace, musí splnit její podmínky, tzn. mít své základní schopnosti na 

určité úrovni, tato schopnost specializace se potom hráči „odemkne“ na první úrovni. Tyto 

schopnosti se levelí stejně jako základní schopnosti povolání, tzn., vykonáváte je, ale lze do nich dát  

expy 2. úr 2 expy, 3. úr 3 expy. 

 Pokud hráč chce základní schopnosti z jiného povolání, neţ zvolil při registraci, musí se domluvit 

s cechmistrem chtěného povolání, zda jej dovednosti naučí (zaučení 1 hodina). Organizátorům za 

toto zaplatí 7expů (aţ po zaučení). Takto bude mít všechny základní schopnosti nového povolání na 

1. úrovni a dále pro něj platí pravidla onoho povolání (na levelování se musí danému povolání 

věnovat) + pravidla povolání, které navolil při registraci. 

3.2. Pravidla zálib 

 Kaţdá záliba má většinou své tři schopnosti. 

 Kaţdou úroveň schopnosti, včetně té první, musí hráč zaplatit expy. Úroveň záliby = počet 

potřebných expů. 

 Pokud chce hráč schopnosti jiné záliby, neţ si při registraci zvolil, můţe je získat za expy. Za první 

úroveň zaplatí 2 expy, za druhou 4, za třetí 6 atd. 

3.3. Pravidla udělování expů 

 Na začátku hry dostane kaţdý hráč odpovídající počet expů podle svého kostýmu (max. 2 xp) a za 

pokračující postavu z minulého ročníku (1 xp). Tyto expy si hráč rozdělí mezi záliby. 

 V průběhu hry bude kaţdý hráč dostávat expy podle svých činů.  

 Kaţdý herní den hráči dostanou 3 expy, které nemohou pouţít pro sebe, ale rozdávají je ostatním 

hráčům za dobré RP. Jednomu hráči mohou dát max. 1 xp za den. 

 Kaţdý hráč můţe obdrţet max. 2 xp za herní blok (xp od orgů a hráčů se neliší, pokud dostanu 2 xp 

od orga, neberu uţ další od hráčů ani orgů atp.) 

 Jak získat expy?? 

- Za splnění questu. 
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- Expy můţete získávat od ORGů i jiných hráčů v průběhu herního dne za dobře zahranou roli, za 

dobře provedený rituál, modlitbu atd. 

3.4. Několik rad pro tvorbu postavy 

Tyto věci zde nejsou napsány jenom pro začínající hráče, i kdyţ pro ně mají určitě největší význam. Jde nám 

o pestrost hry, která ale není přemrštěná a drţí se principů, reálií a tradic světa a regionu, ve kterém se děj té, 

které akce odehrává. Takţe tě, drahý hráči, prosíme, aby sis přečetl tyto odstavce ještě předtím, neţ se 

rozhodneš tvořit svou postavu podle pravidel. 

 

Skromnost 

Ačkoliv jedeš na akci s výhledem na mocnou a neohroţenou postavu, není to vţdy nejlepší volba, především 

do začátků. Silná postava bude mít velkou roli pro všechny hráče a můţe razantně ovlivnit celou hru. Pokud 

máš pocit, ţe tvůj čas ještě neuzrál, raději si zvol nějakou jednodušší postavu, neţ aby na tvých ramenou 

spočíval osud celé země. Rozhodně se tím o nic neochudíš. 

Realita 

Moţná na larp přijíţdíš s tím, ţe si odpočineš od reality, zakusíš věci, které okolní svět nemůţe nabídnout 

ani v těch nejbujnějších snech. Bohuţel pořád nejsme schopni zamezit jistým skutečnostem, které se sem 

domáhají ze vzdálené reality. Tudíţ zde stále funguje gravitace, zákony fyziky a morfologie lidského 

organismu. A ať se vţijeme do role, jak chceme, nemrtvý bude pořád vykazovat aţ přehnaně mnoho známek 

ţivého organismu (tak ať to tak i zůstane!). 

Vyváţenost 

Kaţdý si jednou za čas přeje být někým jiným, oprostit se od svých kaţdodenních problémů a jednoduše 

vypnout. Můţete několik dní běhat po lese se zbraní, nebo kaţdý den strávit notnou intimní chvíli s tělovými 

barvami. Při tvorbě postavy můţete vymyslet kdejakou šílenost, ale vţdy je dobré drţet svou fantazii na 

uzdě. Přeci jen, stejně jako reálný svět, ani ten fantasy není plný OP hrdinů, kteří se nebojácně vydávají 

vstříc nebezpečí a prakticky bez zadýchání dokáţí zničit celou armádu. I obyčejná postava, která nebude 

okatě vystupovat z davu, můţe potrápit mnoho hráčů (a orgů). 

Hloubka 

Základem skvělé hry je znát vlastní postavu. Někdo si jen v registraci vyplní kolonky a tím to končí. Coţ je 

škoda. Stejně jako nás, tak i vaši postavu, můţou ovlivňovat různé záţitky z minulosti. Na některé situace 

bude reagovat jinak neţ zbytek, čímţ se bude lišit, bude jedinečná. Taková promakaná postava se také 

mnohem lépe hraje. Všichni víme, ţe se mnohem lépe mluví o věcech, které dobře známe a kterým 

rozumíme. Hru si více uţijete jak vy, tak také vaše okolí, budete dalším dílkem příběhu tohoto LARPu. 

Příběh 

Moţná máte v hlavě představu o postavě, kterou byste si velice rádi zahráli... Jenţe předtím, neţ se vášnivě 

pustíte do ţivotopisu, je dobré si pročíst alespoň pár informací o světě, ve kterém budete hrát. Pokud chcete 

hrát rasu, která byla v Anirielu doposud neznámou, tak asi budete zklamaní. Pokud chcete hrát postavu, 

která je natolik výstřední, ţe nebude zapadat do chodu města, většina herního času bude ve vaší reţii a bude 

záleţet na vás, jak se ho zhostíte. Především pro začátečníky by to mohla být nepříjemná úloha, proto je 

lepší si napsat postavu, která je nedílnou součástí města a její výskyt ve hře je velice pravděpodobný. 
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4. Rozšířená organizační pravidla 

4.1.1. Cizí jazyky 

 Kaţdý hráč, kterému při registraci není řečeno jinak, mluví trollsburštinou (čeština). Můţe se 

stát, ţe ve městě potkáte někoho, komu nebudete rozumět, protoţe bude mluvit jakousi 

hatlamatilkou. Tomuto člověku nepřeskočilo, mluví cizí řečí. Tyto řeči se můţete naučit 

v knihovně, potom musíte podstoupit ústní zkoušku u určeného organizátora. 

 Pokud máte v ţivotopise, ţe hovoříte cizím jazykem, napište organizátorům, aby vám poslali 

jeho pravidla. 

4.1.2. Zbraně a štíty 
Všechny zbraně se pouţíváním opotřebovávají, po třech střetech se zbraň musí opravit, jinak není 

pouţitelná. 

Typ zbraně Úroveň ovládání 
Dýka 

1. úroveň 
Vrhací dýka 
Vrhací sekera 
Luk 

Tesák 

2. úroveň 
Řemdih 
Jednoruční meč 
Jednoruční sekera 
Pěstní štítek 

Jedenapůlruční meč 

3. úroveň Obouruční meč 
Štít 

Vrhací zbraně 

 Vrhací zbraň musí být měkčená celá, včetně rukojeti. 

Střelné zbraně 

 Hroty šípu a šipek musí být, samozřejmě, měkčené. 

 Všechny střelné zbraně, včetně střeliva (šípy, šipky…), projdou před vpuštěním do hry kontrolou. 

 Maximální nátah u všech zbraní s tětivou je 15 kg. 

Rozměry zbraní 

 Dýka – do 40 cm 

 Tesák – do 60 cm 

 Řemdih – do 70 cm (koule 10 cm, provaz 10 cm, zbytek toporo) 

 Jednoruční meč, sekera – do 90 cm 

 Jedenapůlruční meč – do 110 cm 

 Obouruční meč – do 130 cm 

 Vrhací dýka – do 30 cm 

 Vrhací sekerka – do 30 cm 

 Luk – nátah do 15 kg s minimálně 10 šípy do začátku 

 Pěstní štítek – 30 cm v průměru 
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 Štít – do 60x50 cm nebo 60 cm v průměru 

 

Tohle si zapamatujte, pokud budete ve hře pouţívat štíty: 

S lehkým štítem lze běhat libovolně, s těţkým štítem jen omezeně, pokud máte pavézu, není moţné s ní 

běhat, budete moci jen chodit. Dbejte tedy prosím na role-play a fair-play. 

4.1.3. Pravidla zbrojí 

 Chcete-li zbroj, musíte ji s sebou na akci fyzicky mít. 

 Kaţdá zbroj má své BZ (body zbroje), které určují, kolik zásahů zbroj vydrţí. 

 Zbroj chrání celé tělo 

Název zbroje 
Koţená 

zbroj 

Krouţková 

zbroj 

Destičková 

zbroj 

Plátová 

zbroj 

Kyrys 1 2 3 

Helma 1 1 1 

Doplňky (ruce, 

nohy), nátepníky ne 
1 1 1 

 

Název zbroje 
Typ 

zbroje 

Zásah 

lukem/kuší 
Dobývací stroje 

Koţená zbroj Lehká -1BZ Agónie, amputace 

Krouţková zbroj 

Destičková zbroj 
Střední -1BZ Agónie, amputace 

Plátová zbroj Těţká -1BZ Agónie, amputace 

 

4.1.4. Dobývací stroje 

 Těţkou munici do dobývacích strojů musí nést alespoň dvě osoby v závislosti na velikosti 

(pouţívejte mozek).  

 Zásah do trupu dobývacím strojem znamená pro zasaţeného ztrátu všech HP a nezáleţí na druhu 

uţívaného brnění nebo ochrany. Zasaţený se zhroutí na zem a zemře na vykrvácení během 1 minuty, 

pokud nebude ošetřen. 

 Končetina, do které byl hráč zasaţen, je rozdrcena a musí být amputována. 

 

Název stroje Úroveň 

Počet lidí 

k transportu 

a obsluze 

Velikost náboje 

Počet zásahů na zboření stěny 

budovy podle její výdrţe 

Základní  Střední  Vysoká  

Balista  1. 2 Šíp 85 cm 3 / / 

Trebušet 2. 3 Koule 15 cm 2 3 / 

Katapult  3. 4 Koule 20 cm 1 2 3 
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5. Pravidla pro základní povolání a jejich 

specializace 

5.1. Lovec 

Specializace: Správce lesa, Lovec šelem 

Pravidla základního povolání 

Lov lesní zvěře 

- Můţe lovit takovou úroveň zvěře, na jaké úrovni má lov, nebo zvěř na úrovni niţší. 

- Kaţdý můţe nést dvě zvířata 1. úrovně, jedno zvíře 2. úrovně, a zvíře 3. úrovně musí nést 

 nejméně dva hráči. 

- Lovec můţe najednou zpracovat pouze tolik zvěře, kolik unese, a musí tak provést před  

 dalším lovem. 

- Lze kombinovat úrovně lovců, ne však pro lov šelem. 

- Více informací o lovu jednotlivých zvířat najdete v Deníku tříprstého lovce. 

 

1. úr. Můţe lovit zvěř 1. úrovně (na začátku hry). 

2. úr. Můţe lovit zvěř 1. a 2. úrovně (za 10 ulovených zvířat). 

3. úr. Můţe lovit zvěř 1., 2. a 3. úrovně (za 20 ulovených zvířat z toho minimálně pět 2. úrovně). 

Zpracování zvěře 

Doba zpracování= jak dlouho bude lovec svůj úlovek zpracovávat 

1. úr. Zpracovává zvíře 1. úr. 10 min, 2. úr. 15 min., 3. úr. 20 min. (na začátku hry). 

2. úr. Zpracovává zvíře 1. úr. 6 min., 2. úr. 10 min, 3. úr. 15 min. (10 zpracovaných zvířat 2. úr.). 

3. úr. Zpracovává zvíře 1. úr. 3 min., 2. úr. 7 min, 3. úr. 12 min. (10 zpracovaných zvířat 3. úr.). 

4. úr. Zpracovává zvíře 1. úr. 1 min., 2. úr. 5 min, 3. úr. 10 min. (40 zpracovaných zvířat). 

 

Kvalita zpracování= udává, jaké suroviny se lovci podaří ze zvířete dostat 

1. úr. základní suroviny (na začátku hry) 

2. úr. pokročilé suroviny (20 zpracovaných zvířat, z toho pět 2. úr.) 

3. úr. vzácné suroviny (30 zpracovaných zvířat, z toho pět 3. úr.) 

 

Mnoţství zpracovaného= udává, kolik surovin a jídla je lovec schopen ze zvířete dostat 

1. úr. minimální mnoţství (na začátku hry). 

2. úr. střední mnoţství (20 zpracovaných zvířat, z toho deset 2. úr.). 

3. úr. maximální mnoţství (30 zpracovaných zvířat, z toho deset 3. úr.). 
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Stopování 

- Umoţňuje lovci efektivnější vyhledávání zvěře pomocí otázky na organizátora. 

 

1. úr. Lovec je schopen vystopovat 2x „nějaké“ blíţe neurčené zvíře za herní blok (na začátku hry). 

2. úr. Lovec je schopen vystopovat 3x „nějaké“ blíţe neurčené zvíře nebo 1xkonkrétní zvíře za herní 

blok (5 vystopovaných zvířat). 

3. úr. Lovec je schopen vystopovat 4x „nějaké“ blíţe neurčené zvíře nebo 2x konkrétní zvíře 

za herní blok (10 vystopovaných zvířat, z toho 5 blíže určených). 

5.1.1. Správce lesa  

= Kromě základního lovu a zpracování zvířat umí některá zvířata odchytit a přivést je chovateli, aby 

je zdomestikoval. Kromě toho ještě můţe ovlivňovat stav a mnoţství zvěře v lese, podle toho, jak se 

o ni stará (doplňování krmelců, lov škodné, léčba atd.). 

Správa lesa 

- Můţe ovlivňovat stavy zvěře tak, ţe bude udrţovat krmelce plné, viz pravidla krmelců. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr Stopování. 

 

1. úr. návratnost ½ vylovených zvířat 1. úrovně  

2. úr. návratnost všech vylovených zvířat 1. úrovně a ½ zvířat 2. úrovně (udržet 2 bloky plné všechny 

krmelce) 

3. úr. návratnost všech vylovených zvířat 1. a 2. úrovně a ½ zvířat 3. úrovně (udržet 3 bloky plné 

všechny krmelce) 

 

Pravidla krmelců 

- V poli se nachází 4 krmelce, jeden pro kaţdý revír. 

- V kaţdém krmelci je 9 zásob jídla pro zvěř, aby lovec udrţel krmelec plný, musí kaţdý herní blok 

donést 3 zásoby (ne méně, ne více) z kaţdého krmelce do hájovny, kde bude pro kaţdýkrmelec 

nachystána „zásobárna“. 

- Lovec můţe nést pouze jednu zásobu, můţe si vzít pomocníky, ale správce lesa musí být přítomen. 

- Pokud lovec nezvládne v jakémkoli herním bloku donést 3 zásoby, krmelec není povaţován zaplný, 

nelze jej uţ doplnit a následující den se v tomto revíru zvěř neobnoví. 

 

Odchyt zvěře 

- Umoţňuje odchytit základní lesní zvěř (označenou moţnost domestikace“na kartě zvířete). 

- Pro odchyt zvěře lovec potřebuje odpovídající past a návnadu. 

- Zvěř odchycenou v pasti můţe lovec odvést k domestikaci. 

- Nemá-li třetí úroveň, můţe odvést vţdy jen jedno zvíře. 

- Podmínka odemknutí: 3. úr. Lov lesní zvěře. 

 

1. úr. Můţe odvést k domestikaci 1. úr. zvěře.  

2. úr. Můţe odvést k domestikaci 2. úr. zvěře. (domestikovat 2 zvířata 1. úr.)  

3. úr. Můţe k domestikaci najednou odvést tři zvířata 1. úr. a dvě zvířata 2. úr. (domestikovat 3 

zvířata 2. úr.) 
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Kladení pastí 

- Lovec musí na místo, kde chce past poloţit, odnést kartičku s nápisem:  

„PAST NA ZVĚŘ + specializace lovce“, hned poté o poloţení pasti informuje organizátora. Před 

koncem následujícíhoherního bloku musí lovec kartičku pasti donést zpět organizátorovi, který poté 

past vyhodnotí.  
- Pasti správce lesa mají jiný účinek na zvěř neţ pasti lovce šelem. 

- úroveň pasti = úroveň zvířete 

- Na kladení pastí potřebuje lovec odpovídající materiál a návnadu. 

- Zvěř polapenou do pasti musí lovec zabít, pokud ji neumí odchytit. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Lov lesní zvěře. 

 

1. úr. Zvěř 1. úr., lano + návnada  

2. úr. Zvěř 2. úr., lano + síť + návnada (ulovit 2 zvířata 1. úr. do pasti) 

3. úr. Zvěř 3. úr., lano + síť + návnada s omamnou látkou (tuto zvěř nelze odchytit, 

 ale pouze dorazit), (ulovit 3 zvířata 2. úr. do pasti) 

 

Léčba lesa 

- Správce lesa je schopen zastavit nákazu mezi zvířaty 

- Nákaza se projeví tak, ţe u některých zvířat se objeví kartička s nákazou 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. všeho ze Zpracování zvěře. 

 

1. úr nákazu zastaví vylovením všech nakaţených zvířat, viz pravidla nákazy.  

2. úr. nákazu zastaví tak, ţe umístí lék do všech krmelců a vyloví polovinu (zaokrouhleno nahoru) 

nakaţených zvířat. (zabránění 1 nákaze) 

3. úr. nákazu zastaví tak, ţe umístí lék do všech krmelců. (zabránění 3 nákazám) 

 

Pravidla nákazy 

- Nákazu znázorňuje barevná kartička umístěná u zvířete.  

- V kaţdém herním bloku je barva kartičky jiná. 

- Nakaţené zvíře je idelání spálit 

- Pokud se zvíře zpracuje, tak nelze získat jídlo, ale suroviny ano.  

- Zpracovat nakaţené zvíře lze pouze pod dohledem organizátora 

- Kdyţ propukne nákaza je rozneseno 5 nakaţených zvířat 

- Pokud není do konce herního bloku nákaza zastavena, přibude dalších 10 nakaţených svířat a 

mohou být i v sousedních sektorech 

 

Pravidla výroby léků 

- Léčba se provádí formou výzkumu, ke kterému potřebuje správce lesa alespoň jedno nakaţené 

zvíře. 

- Výzkum nákazy řeší správce lesa s felčarem specialistou, jenţ jej pro lék nebo lektvar pošle 

k mastičkáři nebo alchymistovi, kteří umí lék nebo potřebný lektvar vytvořit podle své úrovně 

tvorby léků či lektvarů. 
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5.1.2. Lovec šelem 

= Kromě základního lovu a zpracování zvěře je schopen lovit také šelmy, nebezpečná a vzácná 

zvířata. Umí je podle své úrovně zpracovat a získat dané mnoţství surovin a vzácných trofejí. 

Lov šelem 

- Kromě základní zvěře můţe lovit i šelmy podle své úrovně. 

- Při lovu šelem nelze kombinovat úrovně lovu šelem jednotlivých lovců. 

- Při lovu šelem lovec ztrácí daný počet ţivotů. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Stopování. 

 

1. úr. Můţe lovit šelmy 1. úrovně, ztráta 1 ţivota.  

2. úr. Můţe lovit šelmy 2. úrovně, ztráta 2 ţivotů. (uloví 2 šelmy 1. úr.) 

3. úr. Můţe lovit šelmy 3. úrovně, ztráta 4 ţivotů, loví-li tuto zvěř dva lovci, pak kaţdý ztrácíjen 2 

ţivoty. (uloví 3 šelmy 2. úr.) 

Boj s šelmou 

- Tlumí ztráty ţivotů. 

- Loví-li dva lovci, pak vţdy platí vyšší úroveň, má-li ji jeden z lovců. 

- Podmínka odemknutí: 3. úr. Lovu lesní zvěře. 

 

1. úr. Lovec ztrácí o 1 ţivot méně. 

2. úr. Lovec ztrácí o 2 ţivoty méně. (pokud uloví 3 šelmy 2. úr.) 

Kladení pastí 

- Lovec musí na místo, kde chce past poloţit, odnést kartičku s nápisem: 

„PAST NA ZVĚŘ + specializace lovce“, hned poté o poloţení pasti informuje organizátora. Před 

koncem následujícího herního bloku, musí lovec kartičku pasti donést zpět organizátorovi, který 

poté past vyhodnotí.  
- Pasti lovce šelem mají jiný účinek na zvěř neţ pasti správce lesa. 

- Oslabení šelmy znamená, ţe lovci při jejím zabití šelma neubere ţádný ţivot. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Lov lesní zvěře. 

 

Úroveň Základní zvěř - Smrt Šelmy - Oslabení  

1. úroveň Ocelový drát + mechanismus + návnada /  

2. úroveň 
Sklapovací past + mechanismus 2. úr. + návnada 

Specifická past 
(ulovit 2 zvířata  

1. úr. do pasti) 

3. úroveň 
Lopata + ostny = jáma + návnada 

Specifická past 
(ulovit 3 zvířata  

2. úr. do pasti) 

 

Pohyb v dţungli 

- Umoţňuje lovci vstoupit do vyznačené dţungle, kde se nacházejí některé šelmy. 

- Podmínka odemknutí: 3. úr. Stopování. 

 

1. úr. pohyb v malé dţungli 

2. úr. pohyb ve velké dţungli (3x ulovit zvíře v malé džungli) 
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5.2. Farmář 

Specializace: Pěstitel, Chovatel 

5.2.1. Farmář – Pěstitel 

Pěstitel si na začátku vykolíkuje pole, a rozdělí jej na 4 části + 1 část za kaţdého nádeníka. Část pole, 

kterou zrovna obdělává, musí pohrabat do řádků a zavlaţovat. Na konci kaţdého bloku můţe začít 

sklízet. Při sklizni musí na sklízené části rozházet řádky a poté můţe pěstovat na jiné části. Pokud 

farmář neprovede v herním bloku celý obdělávací cyklus, daná část pole zarůstá a urodí polovinu.  

Obstarávání pole má 5 kroků a vypadá následovně: 

1. herní blok 1. část pole 

a. pohnojení 

b. obdělání 

c. zavlaţení 

d. zavlaţení 

e. sklízení 

2. herní blok 2. část pole 

a. to samé jako v předchozím bloku 

Výnos ze sklizené části je ovlivněn pouţitým hnojivem. Pokud hráč nepouţije hnojivo, má výnos 

roven 0. úrovni Hnojení. 

Rotace polí 

Aby se půda nevyčerpala, farmář nemůţe pěstovat na všech částech současně – část pole musí vţdy 

nechat zarůst a jeden herní blok tuto část neobdělávat.  

1. úr. – v jednom bloku můţe zároveň obdělávat 1 část ze 4 (na začátku) 

2. úr. – v jednom bloku můţe zároveň obdělávat 2 části ze 4 (2 úspěšně sklizené části) 

3. úr. – v jednom bloku můţe zároveň obdělávat 3 části ze 4 (8 úspěšně sklizených částí) 

Zavlaţování 

Aby se pěstiteli urodilo, musí kaţdou obdělávanou část 2x za herní blok zavlaţit.  

1. úr. – musí nosit vodu od nejbliţšího přírodního zdroje (na začátku) 

2. úr. – můţe si s pomocí stavitele postavit studnu na svém statku a z ní brát vodu (bez podmínek) 

3. úr. – můţe si s pomocí stavitele postavit zavlaţovací kanály a poté uţ se o zavlaţování nemusí starat 

(musí mít postavenou studnu) 
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Hnojení 

Pokud chce farmář zvýšit výnos z obdělávaných částí nebo pěstovat náročnější rostliny, musí před 

obděláním pole pohnojit. Hnojivo si farmář musí obstarat sám. Pokud nemá potřebnou úroveň, není 

schopný dostatečně přesně vysvětlit jiným povoláním, co potřebuje, a tudíţ mu to nemohou předem 

dodat.  

1. úr. – bez hnojení z jedné obdělávané části vytvoří 3 základní jídla (na začátku) 

2. úr. – ţivočišný hnůj (od chovatele) z jedné obdělávané části vytvoří 6 základních jídel (musí sklidit 2 

části) 

3. úr. – alchymistické hnoje (od alchymistů) z jedné obdělávané části vytvoří 9 základních jídel (musí 

pohnojit 12 částí živočišným hnojem) 

Pomoc nádeníků 

Farmář můţe herně zaměstnat jiné hráče jako nádeníky na 1 herní blok. Tyto nádeníky můţe 

pouţívat na pomoc při obdělání a sklízení jiţ existujícího pole nebo můţe kaţdému nádeníkovi 

vykolíkovat 1 dodatečnou část pole. Aby byla pomoc úspěšná, musí je farmář kontrolovat. Pokud se 

nádeník nezúčastní sklízení, tak je sklizeň této části neúspěšná.  

1. úr. můţe si najmout 1 nádeníka (na začátku) 

2. úr. můţe si najmout 2 nádeníky (2x najatý nádeník) 

3. úr. Můţe si najmout 3 nádeníky (3x najatý nádeník) 

 

5.2.2. Farmář – Chovatel 

Chovatel si musí vykolíkovat chov pro svá zvířata. Na začátku má 4 slepice. Ze zvířat lze získávat 

kvalitní jídlo a suroviny. Aby zvířata produkovala jídlo a mnoţila se, musí být pro kaţdý chov 

splněny kaţdý blok tyto podmínky: 

1. herní blok 

a. Vyklidit chov 

b. 2x napojit a nakrmit 

c. Spářit nebo porazit zvířata (nejdříve 1 hod před koncem bloku) 

2. herní blok 

a. Narození nových zvířat 

b. Stejné jako v prvním 

Počet chovných prostor 

Max. počet zvířat, které můţe chovatel zároveň chovat, je dán počtem chovných prostor (kurník, 

chlév atd.). Počet zvířat v chovu je následující: 8 malých, nebo 6 středních, nebo 4 velká zvířata 

(nedá se kombinovat). Max. počet prostor je dán úrovní chovatele + 1 za kaţdého nádeníka: 

1. úr. – 1 chovný prostor (na začátku) 

2. úr. – 2 chovné prostory (úspěšně obhospodařit 4 chovné prostory) 

3. úr. – 3 chovné prostory (úspěšně obhospodařit 12 chovných prostorů) 
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Hospodářská zvířata 

Na začátku má farmář 4 slepice a můţe si na trhu, popř. od karavany koupit max. 4 malé, 3 střední a 

2 velká zvířata do jednoho chovu. 

1. úr. – malá zvířata (drůbeţ apod.) 1ks 2 jídla 1/8 hnoje pro 1 část u pěstitele 

2. úr. – střední zvířata (ovce apod.) 1 ks 4 jídla 2/6 hnoje pro 1 část u pěstitele 

 (koupit 6 zvířat a vylepšit se stavitelem farmu)  

3. úr. – velká zvířata (krávy apod.) 1ks 8 jídel 3/4 hnoje pro 1 část u pěstitele 

 (koupit 9 zvířat vylepšit si stavitelem farmu) 

Mnoţení zvířat 

Aby mohl chovatel mnoţit zvířata, musí mu na konci herního bloku zůstat alespoň 2 zvířata, které 

chce mnoţit. Na začátku dalšího bloku se mu zvířata rozmnoţí o počet daný úrovní. Počet 

narozených zvířat se určuje hodem šestistěnnou kostkou a úpravou dle úrovně. Minimální počet 

nových zvířat je 1. 

1. úr. Číslo na kostce minus 5 za velké, 4 za střední, 3 za malá zvířata 

2. úr. Číslo na kostce minus 4 u velkých, 3 u středních, 2 u malých zvířat (dát množit 2 páry) 

3. úr. Číslo na kostce minus 3 u velkých, 2 u středních, 1 u malých zvířat (dát množit 8 párů) 

Počet nádeníků 

Chovatel si můţe najmout jiného hráče jako nádeníka. Pokud uzavřou dohodu, tak se za kaţdého 

nádeníka zvedne počet chovů o 1. Kaţdý nádeník musí stejně jako chovatel svěřený chov obstarat, 

jinak zvířata zemřou.  

1. úr. Moţnost najmout 1 nádeníka (na začátku) 

2. úr. Moţnost najmout 2 nádeníky (zaměstnat nádeníka 2 bloky) 

3. úr. Moţnost najmout 3 nádeníky (zaměstnat nádeníka 3 bloky) 

 TABULKA ROSTLIN 

Farmář můţe místo rostlin na jídlo pěstovat v 1 célé části pole jinou plodinu, viz tabulka rostlin. Pokud bude 

chtít farmář šlechtit rostliny nebo vytvářet nové, lze po dohodě s orgem. 

Název 

rostliny 
Vlastnosti 

Byliny 
1. kat. 

Umí je vypěstovat a sklidit, ale pokud je nezpracuje bylinkář, po hodině jiţ nejsou pouţitelné. 

Byliny 
2. kat. 

Umí je vypěstovat a sklidit, ale pokud je nezpracuje bylinkář, po hodině jiţ nejsou pouţitelné. 

Vinná réva Lze vyuţít pro výrobu octa či vína. 

Olivovník 
Olivy lze pouţívat jako pochutinu, ale neplní funkci jídla. Je z nich moţné vyrobit olej, který se pouţívá jak 

na vaření, tak i pro mechanika. 

Byliny 
3. kat. 

Umí je vypěstovat a sklidit, ale pokud je nezpracuje bylinkář, po hodině jiţ nejsou pouţitelné. 

Královská 

jabloň 
Jablko z tohoto stromu nasytí hráče na celý den. 

Růţe 

zhrzené 

vdovy 

Květ této růţe po jeho poţití umí vyléčit dva ţivoty, naopak bodnutí jejím trnem nebo odvar z nich vypustí 

do oběhu jed, který dva ţivoty ubere. 
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5.3. Stavitel 

Pravidla základního povolání 

- Stavba budovy probíhá tak, ţe stavitel reálně ze špejlí a papíru tvoří model oné budovy, který se 

pak vystaví u jejího vchodu. 

- Před jakoukoliv stavbou musí být nakreslen technický návrh budovy 

Navrhování 

1. úr. Základní budovy (na začátku hry) 

- Tyto budovy plní bez jakýchkoli výhod svou základní funkci. 

2. úr. Budovy se střední efektivitou (navrhnout a postavit 4 základní budovy) 

- viz tabulka ekonomických a vojenských budov 

- Podmínkou pro stavbu budov se střední efektivitou je postavená radnice, pro kterou stačí 

úroveň 1. 

3. úr. Budovy s vysokou efektivitou (navrhnout a postavit 6 pokročilých budov) 

- viz tabulka ekonomických a vojenských budov 

- Podmínkou pro stavbu budov s vysokou efektivitou je postavený městský senát, pro který 

stačí úroveň 2. 

Znalost materiálu 

- Umoţňuje staviteli pracovat s různým materiálem. 

 

1. úr. Práce se dřevem (na začátku hry). 

2. úr. Práce s kamenem (32 m dřevěných stěn). 

3. úr. Práce s kovovými částmi (okování brány, mříţe na okno…), (100 m dřevěných nebo  

 kamenných stěn). 

Řízení stavby 

- Stavitel si můţe najmout pomocníky, kteří mu pomohou urychlit stavbu. 

 

1. úr. Můţe si najmout 1 pomocníka (na začátku hry). 

2. úr. Můţe si najmout 2 pomocníky (postavit 2 budovy s jedním pomocníkem). 

3. úr. Můţe si najmout 3 pomocníky (postavit 4 budovy se dvěma pomocníky). 

Vyuţití materiálu 

1. úr. Spotřeba 3 jednotky na 1m stěny (na začátku hry). 

2. úr. Spotřeba 2 jednotky na 1m stěny (postavit 2 pokročilé budovy, nebo 2 budovy se střední 

efektivitou). 

3. úr. Spotřeba 1 jednotka na 1m stěny (postavit 1 krásnou budovu, nebo 1 budovu s vysokou 

efektivitou). 
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5.3.1. Pokročilé schopnosti 

Odolnost budovy 

- Určuje, po jakou dobu vydrţí budova bez oprav, po uplynutí doby je třeba budovu opravit, věnovat 

tomu určitý čas a mnoţství materiálu. 

- Nebude-li se stavitel opravě věnovat, budova začne chátrat a kaţdý herní blok se jí rozpadne 5m 

stěny, kterou bude třeba znovu postavit, a navíc bude třeba provést hned po stavbě rozpadlé stěny, 

opravu celé budovy. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Znalosti materiálu. 

 

1. úr. Budova vydrţí bez opravy 3 herní bloky. 

2. úr. Budova vydrţí bez opravy 4 herní bloky. (postavit 3 budoby s odolností 1.úr.) 

3. úr. Budova vydrţí bez opravy 5 herních bloků. (postavit 6 budov s odolností 2.úr.) 

Oprava budovy 

- Určuje, jak dlouho bude oprava budovy trvat a kolik materiálu je na opravu zapotřebí. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Řízení stavby. 

 

1. úr. Oprava budovy trvá 5 min, jsou zapotřebí 4 jednotky materiálu. 

2. úr. Oprava budovy trvá 4 min, jsou zapotřebí 3 jednotky materiálu. (opravit 3 budovy) 

3. úr. Oprava budovy trvá 3 min, je zapotřebí 2 jednotek materiálu. (opravit 5 budov) 

Výdrţ budovy 

- Určuje, na které dobývací stroje má budova imunitu. 

- Výdrţ budovy závisí na materiálu, ze kterého je postavena (1. úr. dřevo, 2. úr. kámen, 3.úr. ţelezo) 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Využití materiálu. 

 

1. úr. Základní výdrţ = nemá ţádnou imunitu. 

2. úr. Střední výdrţ = dobývací stroje 1. úrovně. (musí postavit 4 budovy se základní výdrží) 

3. úr. Vysoká výdrţ = dobývací stroje 2. úrovně. (musí postavit 6 budov se střední výdrží) 

 

Rekonstrukce budov 

- Stavitelé mohou libovolnou vojenskou budovu přestavět na ekonomickou budovu (pokud to dává 

smysl) 

- Podmínka odemknutí: 3. úr. Znalosti materiálů. 

 

1. úr. Převod středních a vyšších vojenských staveb na základní ekonomické stavby 

2. úr. Zachování úrovně převáděné budovy (Převést 1 stavbu) 

3. úr. Převod vojenské budovy na ekonomickou budovu o 1. úr. vyšší (převést 2 stavby) 
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5.3.2. Budovy 

Efektivita budovy 

- Dává vojákům, kteří se pohybují do cca pěti metrů od budovy, určitý bonus. 

- Stavitel musí budovu, jejíţ efektivitu chce zvýšit, vylepšit (věnovat tomu určitý čas a materiál) 

- Převládající materiál na stavbě se základní efektivitou musí být dřevo a lepší 

- Převládající materiál na stavbě střední efektivity musí být kámen a lepší 

- Převládající materiál na stavbě vysoké efektivity musí být kámen a lepší a obsahovat kovové 

zpevňující prvky 

 TABULKA VOJENSKÝCH BUDOV 

Název budovy Základní efektivita Střední efektivita Vysoká efektivita 

Kasárny Poskytují gardistům a 

naverbovaným vojákům 

ubytování.  Ubytuje max 10 

naverbovaných vojáků. 

Poskytují gardě 1 jídlo za den, NE 

naverbovaným vojákům. Ubytuje 

max 15 naverbovaných vojáků. 

Poskytuje gardě 2 jídla 

za den a 1 jídlo 

naverbovaným vojákům. 

Ubytuje max 20 

naverbovaných vojáků. 

Zbrojírna Přistavuje se ke kasárně a jsou v ní skladovány zbraně, zbroje a štíty pro gardu. Od 

kaţdého max 20ks. 

Stráţní věţ Varuje gardu 5 minut před 

útokem příšerek ze směru, 

kterým je postavena. Město 

má 4 směry sever, jih 

východ, západ. Tzn, 

k pokrytí útoků ze všech 

stran stačí 4 věţe. 

Varuje gardu 10 minut před 

útokem příšerek ze směru, kterým 

je postavena. 

Varuje gardu 15 minut 

před útokem příšerek ze 

směru, kterým je 

postavena. 

Obranná věţ Přidává hráčům bojujícím 

v jejím okolí (5 m od stěny 

věţe) jeden ţivot (můţou se 

sčítat max. dvě věţe). Rozsah 

se označí rozsypanou křídou. 

Pokud není značení 

udrţováno, strácí efekt. 

Přidává lučištníkům, kteří jsou na 

věţi, +1 do zásahu na první zásah 

(na věţi můţou být max. 3 

lučištníci, kteří musí stát ve 

vyznačné oblasti). 

Přidává lučištníkům +1 

do zásahu na první tři 

zásahy. 

Městské 

opevnění 

Poskytuje gardistům 

bojujícím ve městě 1x 

schopnost KRYT za herní 

blok = při platném zásahu 

zahlásí gardista kryt a tento 

zásah si nepočítá. 

Poskytuje gardistům bojujícím ve 

městě 2x schopnost KRYT za 

herní blok. 

Poskytuje gardistům 

bojujícím ve městě 3x 

schopnost KRYT za 

herní blok. 
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Základní efektivita Střední efektivita Vysoká efektivita 

Obecní dům 

= obecní dům se můţe 

vylepšit bez jiných nároků 

(vylepšení musí jít popořadě) 

Radnice 
= Umoţňuje stavbu středně efektivních 

budov. 

- na stavbě se musí podílet nejméně 2 

stavitelé 

Městský senát 
= Umoţňuje vysoce efektivních budov. 

- na stavbě se musí podílet nejméně 3 

stavitelé 

Hájovna  
= hájovnu mají lovci na 

začátku, lze uskladnit 5 ks na 

2 následující herní bloky 

= V hájovně můţou lovci uskladnit 15ks 

masa = 15ks jídel, na 2 následující herní 

bloky 

= V hájovně můţou lovci uskladnit 30ks 

masa = 30ks jídel, na 2 následující herní 

bloky 

Sýpka= V sýpce můţe 

pěstitel uskladnit 10ks jídel 

na 2 následující herní bloky 

= V sýpce můţe pěstitel uskladnit 21ks 

jídel na 2 následující herní bloky 

= V sýpce můţe pěstitel uskladnit 42ks 

jídel (pěstitelských produktů) na 2 

následující herní bloky 

Kovárna  = Umoţňuje práci s ocelí a základními 

slitinami 

= Umoţňuje práci s černou ocelí, a 

vzácných rud a jejich slitinami 

Knihovna Škola 
=Zvyšuje bylinkářům dobu nahlíţení do 

herbáře na dvojnásob jejich úrovně. 

=Umoţňuje všem učencům do knihovny 

ukládat jejich znalosti o bylinách a magii 

do druhé úrovně jejich schopností. Tyto 

poznámky můţe studovat kaţdý libovolně 

dlouho Znalosti nabyté na třetí úrovni 

bylinkáři a mágové ztrácí. 

Univerzita 
=Zvyšuje bylinkářům dobu nahlíţení do 

herbáře na trojnásob jejich úrovně. 

=Umoţňuje všem učencům ukládat do 

knihovny jejich znalosti o bylinách a 

magii do třetí úrovně svých schopností. 

Tyto poznámky můţe studovat kaţdý 

libovolně dlouho 

= umoţňuje učencům provádět 

experimenty 

Banka 
=Bankéř má k dispozici sejf 

se zámkem 5. úrovně. 

= Bankéř má k dispozici sejf se zámkem 

10. úrovně. 

= Bankéř má k dispozici sejf se zámkem 

15. úrovně. 

Kaple 
=Kapacita kaple je 5 

posluchačů. 

=Kněz zde můţe mít na mši 

jednoho silně věřícího. 

Chrám 
=Kapacita chrámu je 20 posluchačů. 

=Kněz zde můţe mít na mši tři silně 

věřící. 

Katedrála 
=Kapacita katedrály není omezená. 

=Kněz zde můţe mít šest silně věřících. 

/ Léčebna 
=Umoţňuje léčbu jednoduchých nemocí. 

=Umoţňuje šití ran a léčbu otevřených 

zlomenin. 

Nemocnice 
=Umoţňuje léčbu komplikovaných 

nemocí. 

=Je zde moţné léčit sloţité zranění a 

provádět velké operace. 

Hřbitov Kostnice 
=Hrobník zde můţe na jeden herní blok 

uloţit tři mrtvé, aby zabránil nákaze. Poté 

je musí pohřbít 

Krematorium 
=Hrobník zde můţe na jeden herní blok 

uloţit pět mrtvých, aby zabránil nákaze. 

Poté je musí pohřbít. 

Pila = Sniţuje dobu zpracování dřeva o třetinu. =Zvyšuje mnoţství získaných jednotek 

dřeva z jedné dávky dřeva. 

Nevěstinec Společenský dům 
=Ve společenském domě se mohou hráči 

bavit bez obav, ţe by je někdo mohl slyšet 

přes okno nebo dveře. 

Lázně 
=Bude-li felčar rehabilitovat svého 

pacienta v lázních, zkrátí se doba 

regenerace na ½. 

- Učenci = Mágové, Bylinkáři, Alchymisti, Felčaři, Mechanici 
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5.4. Kovář 

Specializace: Mechanik, Zbrojíř 

Pravidla základního povolání 

- Kovář pracuje reálně s kladivem, kovadlinou a výhní. 

Nákres a výpočet materiálu 

- Kovář si musí nakreslit nákres, podle kterého zjistí, kolik potřebuje materiálu, co všechno 

potřebuje provést za operace a kolikrát tyto operace bude nutno opakovat. 

- Kovář si rozkreslí kaţdou část svého výrobku na čtverečkovaný papír v měřítku 1:1 a vybarví 

plochu, kterou zabírá materiál. Za kaţdý 1/4 A4 vybarvených čtverečků je jedna surovina. Pokud 

se výtvor na 1 papír nevejde v měřítku 1:1 (viz čepel meče), měřítko se zmenší a poté se suroviny 

dopočítají.  

- Př.: Kovář Pepa chce ukovat meč, nakreslí si nákres záštity, čepele a rukojeti s hruškou na 

čtverečkovaný papír, ale zjistí, ţe mu čepel nevyjde, a tak ji nakreslí v měřítku 1:10, aby se mu na 

papír vešla. Následně počet vybarvených polí v nákresu čepele vynásobí 10, a tak mu vyjde, kolik 

bude potřebovat jednotek materiálu. 

1. úr. Kovář můţe nakreslit 5 nákresů za 1 herní blok (na začátku hry) 

2. úr. Kovář můţe nakreslit 10 nákresů za 1 herní blok (10 úspěšně nakreslených nákresů) 

3. úr. Kovář můţe nakreslit libovolný počet nákresů za 1 herní blok (20 úspěšně nakreslených  

          nákresů) 

Kovářské operace 

- Kovář provede potřebné operace (kaţdou operaci můţe provést na jiném kusu materiálu) nakonec 

na kartičku nakreslí a popíše výrobek. 

- Kovář umí provádět různé kovářské a zámečnické operace. 

1. úr. Kovář umí provádět kovářské operace - kování, ohřev materiálu, řezání (na začátku hry). 

2. úr. Kovář umí provádět kovářské operace - kalení, vrtání, probíjení (15 úspěšně provedených  

          Kovářských operací). 

3. úr. Kovář umí provádět libovolné kovářské operace (30 úspěšně provedených Kovářských  

          operací). 

Spotřeba materiálu 

- Kovář musí vţdy spotřebovat alespoň jednu jednotku 

- V případě velkých výtvorů určuje spotřebu org 

1. úr. Sniţuje spotřebu materiálu o 0 jednotek (na začátku hry) 

2. úr. Sniţuje spotřebu materiálu o 2 jednotky (15 úspěšně vyrobených dílů) 

3. úr. Sniţuje spotřebu materiálu o 3 jednotky (35 úspěšně vyrobených dílů) 
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5.4.1. Mechanik 

= kromě základních kovářských dovedností, jako je okování dveří, vykování hrotů na hradby atd., 

umí vykovat dílky nejdříve jednodušších a později i sloţitějších mechanismů a umí je také sestrojit. 

Např. zámky, různé strojky a stroje podle toho, jaký si navrhne plánek nebo jaký plánek si koupí. 

Návrh mechanismů musí být logicky funkční 
Navrhování mechanismů 

- mechanismus si musí nejdříve navrhnout na papír a nechat schválit orgem 

- viz tabulka mechanismů 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. kovářské operace 

 

1. úr. Základní mechanismy (2. úr. kovářské operace) 

2. úr. Pokročilé mechanismy (5 úspěšně sestrojených základních mechanismů) 
3. úr. Sloţité mechanismy (5 úspěšně sestrojených pokročilých mechanismu) 

Mechanické bloky 

- Kováři jiţ nemusí kaţdý mechanismus kreslit celý od základů, ale mohou si vytvářet (nebo kupovat 

jiţ vytvořené – překreslené) mechanické bloky 

- Jedná se o návrh nakreslený na samostatném papíře, který musí být zdokumentovaný materiálově i 

velikostně 

- Aby mohl kovář blok vyuţít, musí mít v době zapracovávání jej do návrhu jeho předlohu, tu musí mít 

i v době sestrojení 

- Do návrhu jej zapracuje tak, ţe místo překreslování všech jeho části nakreslí pouze jeho obrys a 

označí jej 

- Na základní úrovni musí kovář respektovat velikosti předkresleného bloku, poté je můţe upravovat 

dle svých schopností (dle velikostí dílů, které zvládne vyrobit) 

- Aby byl mechanický blok platný, musí jej kovář úspěšně sestrojit (to se netýká jiţ „platných návrhů“ 

- např. nakreslených jiným kovářem, který poté návrh prodal) 

 

1. úr. Kovář musí respektovat měřítko i spotřebu materiálu uvedenou na plánku (na začátku hry) 

2. úr. Kovář se nemusí řídit měřítkem, ani spotřebou materiálu (odvíjí se od jeho vlastních bonusů), 

(3 úspěšně zakomponované mechanické bloky) 

3. úr. Kovář sestrojí mechanický blok s minimálně jednou spotřebovanou jednotkou materiálu o 

jednu jednotku materiálu méně (navrhování mechanismů 3. úroveň a 6 úspěšně 

zakomponovaných mechanických bloků) 

Sloţitost dílů 

- viz tabulka dílů 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. kovářské operace 

 

1. úr. Jednoduché díly (2. úr. kovářské operace) 

2. úr. Pokročilé díly (3. úr. kovářské operace, 5 úspěšně sestrojených mechanismů se základními 

díly) 

3. úr. Sloţité díly (10 úspěšně sestrojených mechanismů s pokročilými díly) 
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Kvalita materiálu a ţivotnost mechanismu 

- určuje, kolikrát lze mechanismus pouţít, neţ se rozbije (nelze jej opravit, musí se vyrobit nový) 

- čím je mechanismus sloţitější (má více dílů), tím se zvyšuje pravděpodobnost poškození nějaké 

součástky 

- ţivotnost mechanismu je dána počtem pouţití jeho nejslabších částí (dílů s nejmenším počtem 

pouţití) 

 

1. úr. Zpracování ţeleza (na začátku hry) 

2. úr. Zpracování oceli (podmínkou je pokročilá kovárna, 2. úr. spotřeby materiálu) 

3. úr. Zpracování černé oceli (podmínkou je krásná kovárna) 

Doba sestrojení mechanismů 

- určuje počet šroubků, které musí mechanik zašroubovat do destičky 

- viz tabulka mechanismů 

- mechanik nemusí šroubovat šrouby do destičky, ale můţe to nahradit více RP činností (hraje 

výrobu) s přibliţně podobnou délkou trvání 

 

1. úr. Pomalá montáţ (na začátku hry) 

2. úr. Běţná montáţ (10 úspěšně sestrojených mechanismů a 2. úr. složitosti dílů) 

3. úr. Rychlá montáţ (20 úspěšně sestrojených mechanismů a 3. úr. složitosti dílů) 

TABULKA DÍLŮ 

Typ dílu Vzhled dílu 
Počet pouţití (ţivotnost dílů) Počet potřebných 

jednotek materiálu Ţelezo  Ocel  Černá ocel 

Jednoduchý / 6 9 12 

1 Pokročilý 

 

3 8 10 

Sloţitý 

 

2 6 8 

TABULKA MECHANISMŮ 

Typ 

mechanismu 
Počet dílů pouţije-li Montáţ (počet šroubků) 

Jednoduché  Pokročilé  Sloţité  Pomalá  Běţná  Rychlá  

Základní  3 2 1 10 8 5 

Pokročilé  6 4 2 20 15 10 

Sloţité  12 8 4 30 25 20 

  



26 

 

5.4.2. Zbrojíř 

= kromě základních kovářských dovedností umí podle své úrovně vyrábět a opravovat nejrůznější 

zbraně a zbroje. 

Výroba a oprava zbraní 

- tabulka zbraní + tabulka dílů zbraní 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Kovářské operace 

Výroba zbraní 

1. úr. umí vyrobit jednoruční zbraně (2. úr. kovářské operace) 

2. úr. umí vyrobit jedenapůlruční zbraně (3. úr. kovářské operace, 5 sestrojených jednoručních 

zbraní) 

3. úr. umí vyrobit obouruční zbraně (5 sestrojených jedenapůlručníchzbaní nebo 10 jednoručních) 

 

Oprava zbraní 

- Určení potřebných kovářských operací je na RP hráčů, nemusí si dělat nákres. 

1. úr. Umí opravit jednoruční zbraně za ½ potřebného materiálu na jejich výrobu, jedenapůlruční a  

          obouruční zbraně za celý potřebný materiál na jejich výrobu. (2. úr. kovářské operace) 

2. úr. Umí opravit jednoruční zbraně bez potřebného materiálu, jedenapůruční zbraně za ½  

          potřebného materiálu a obouruční zbraně za celý potřebný materiál. (5 opravených zbraní) 

3. úr. Umí opravit jednoruční a jedenapůlruční zbraně bez potřebného materiálu a obouruční zbraně  

          za ½ potřebného materiálu. (15 opravených zbraní) 

Oprava zbrojí 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Kovářské operace 

- Určení potřebných kovářských operací je na RP hráčů, nemusí si dělat nákres. 

1. úr. Lehké zbroje za polovinu potřebného materiálu, střední a těţké zbroje za celý potřebný  

          materiál. (2. úr. kovářské operace) 

2. úr. Lehké bez potřebného materiálu, střední zbroje za polovinu potřebného materiálu, těţké zbroje  

          za celý potřebný materiál. (5 opravených zbrojí) 

3. úr. Lehké a střední zbroje bez potřebného materiálu a těţké zbroje za polovinu potřebného  

          materiálu. (15 opravených zbrojí) 

Název zbroje Typ zbroje 
Potřebný materiál 

na opravu zbroje 

Doba opravy 

Pomalá Běţná Rychlá 

Dřevěný pokovaný štít 
Lehké zbroje 4 jednotky materiálu 10 8 5 

Koţená zbroj 

Kovový štít 

Střední zbroje 6 jednotek materiálu 20 15 10 Krouţková zbroj 

Destičková zbroj 

Plátová zbroj Těţké zbroje 8 jednotek materiálu 30 25 20 
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Doba výroby a opravy zbraní a zbrojí 

Podmínka odemknutí: 2. úr. Nákres a výpočet materiálu  

Oprava zbrojí 
- kovář musí z natočené pruţiny nastříhat daný počet krouţků a propojit je (dle vzoru krouţkové 

zbroje) 

 

Výroba zbraní 
- Kovář si udělá na papír nákres zbraně, určí si počet materiálu a počet potřebných operací a všechny 

operace provede… 

Oprava zbraní 
- Probíhá tak, ţe kovář zbraň „brousí“. 

1. úr. Pomalé dokončení - oprava zbraní trvá 15 min. 

2. úr. Běţné dokončení - oprava zbraní trvá 10 min. 

3. úr. Rychlé dokončení - oprava zbraní trvá 5 min. 

Kvalita materiálu 

- určuje, kolik oprav zbraň vydrţí 

- kovy lze kombinovat a počty pouţití se sčítají, viz tabulka dílů 

 

1. úr. Zpracování ţeleza (na začátku hry) 

2. úr. Zpracování oceli (podmínkou je pokročilá kovárna, 2. úr. spotřeby materiálu) 

3. úr. Zpracování černé oceli (podmínkou je krásná kovárna) 

TABULKA DÍLŮ ZBRANÍ 

Název Vzhled dílu 
Počet pouţití 

Ţelezo Ocel Černá ocel 

Jílec 

 

1 2 4 

Záštita 

 

1 2 4 

Čepel 

 

1 2 4 
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5.5. Horník 

= Je schopen pohybu v dolech, umí těţit různé horniny, jako je ţelezná ruda, stříbrná ruda, zlatá ruda 

atd. Umí vytěţit i různé minerály. Dokáţe takto vytěţený materiál zpracovat do základní formy, 

potřebuje k tomu však vhodnou výbavu. 

Pravidla základního povolání 

Zpracování a rozpoznání vytěţeného materiálu 

1. úr. Je schopen zpracovat a rozpoznat kámen a ţeleznou rudu (na začátku hry) 

2. úr. Je schopen zpracovat a rozpoznat stříbro a zlato (musí zpracovat 10 jednotek kamene nebo   

          železné rudy) 

3. úr. Je schopen zpracovat a rozpoznat minerály (musí zpracovat 20 jednotek kamene nebo železné 

rudy a 10 jednotek stříbra nebo zlata) 

Výdrţ 

- Horník je schopen těţit pouze omezeně. 

- Kdyţ těţí více horníků pohromadě, výdrţ se jim sčítá. 

 
1. úr. Je schopen těţit 15 min a pak musí 30 min odpočívat (na začátku hry) 

2. úr. Je schopen těţit 30 min a pak musí 30 min odpočívat (musí těžit 5 h celkového času) 

3. úr. Je schopen těţit 45 min a pak musí 30 min odpočívat (musí těžit 10 h celkového času) 

Pohyb v dole 

- Horník můţe vydolovat více betonových bloků za 1 směnu 

 
1. úr. Horník můţe vydolovat 1 betonový blok za 1 směnu = 15 min. (na začátku hry) 

2. úr. Horník můţe vydolovat 2 betonové bloky za 1 směnu = 15 min. (musí odpracovat 40 směn) 

3. úr. Horník můţe vydolovat 3 betonové bloky za 1 směnu = 15 min. (musí odpracovat 60 směn) 
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5.6. Bylinkář 

Specializace: Alchymista, Mastičkář 

Pravidla základního povolání 

- Sbírá pouze byliny, které pozná 

- Pokud utrhne bylinu někdo jiný neţ bylinkář, tak bylina ztrácí schopnosti 

Znalost bylin 

- Umoţňuje bylinkáři rozlišit byliny 1., 2. a 3. kategorie, a zda se pouţívají na jedy, léky, masti 

či lektvary. 

 

1. úr. Bylinkář můţe nahlíţet do herbáře po dobu 3 minut za herní blok (na začátku hry). 

2. úr. Bylinkář můţe nahlíţet do herbáře po dobu 5 minut za herní blok (musí mít kompletně 

a správně opsaných 5 bylin). 

3. úr. Bylinkář můţe nahlíţet do herbáře po dobu 7 minut za herní blok (musí mít kompletně 

a správně opsaných 15 bylin). 

Zpracování bylin 

- Bylinkář umí zpracovat byliny tak, aby byly pouţitelné po určitou dobu. 

 

1. úr. (na začátku hry) 

2. úr. (musí zpracovat 10 bylin) 

3. úr. (musí zpracovat 25 bylin) 

 TABULKA VÝDRŢE ZPRACOVANÝCH BYLIN 

Úroveň Byliny 1. kategorie Byliny 2. kategorie Byliny 3. kategorie 

1. úroveň 2 herní bloky 1 herní blok ½ herního bloku 

2. úroveň 3 herní bloky 2 herní bloky 1 herní blok 

3. úroveň 4 herní bloky 3 herní bloky 2 herní bloky 

Základní pouţití bylin 

- Základním pouţitím se rozumí vyuţití listů, květů či mlíčí bez uţití jakýchkoli pomůcek. 

 

1. úr. byliny 1. kategorie (na začátku hry) 

2. úr. byliny 2. kategorie (použití 10 bylin) 

3. úr. byliny 3. kategorie (použití 25 bylin) 
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Destilace bylinných esencí  

- Za pouţití destilační aparatury se z jedné květiny vydestilují její „esence“.  

- Kaţdá esence se dá pouţít pro experimentování s novými lektvary.  

- Síla jedné esence stačí pro účinek na krysu, nikoliv na člověka.  

- Pro efekt na lidi nebo větší zvířata je potřeba pouţít nejméně 5 esencí jedné rostliny najednou. 

(vyhodnotí org) 

1. úr. Vydestiluje 7 esencí z 1 rostliny (zpracování bylin na 2. úrovni.) 

2. úr. Vydestiluje 9 esencí z 1 rostliny (musí vydestilovat 20 bylin 

3. úr. Vydestiluje 11 esencí z rostliny (musí vydestilovat 40 bylin) 

Experimentování 

- Bylinkář zkouší experimentovat a vytváří nové věci.  

- Potřebuje teoreticky zpravovat hypotézu a následně ji prakticky ověřit, pouţívají se „esence“ 

z květů a jejich účinky  

 

1. úr. Musí pouţít krysu (zanalost bylin na 3. úrovni) 

2. úr. Musí pouţít krysu (musí zpracovat 10 bylin) 

3. úr. Musí pouţít krysu (musí zpracovat 25 bylin) 

 

- Pravděpodobnost úspěchu experimentu stanovuje příslušný org 

5.6.1. Alchymista 

= Kromě sběru a zpracovávání bylin z nich umí vytvářet lektvary, dokáţe také s pouţitím minerálů 

vytvářet výbušniny a je schopen destilovat elementy. 

Výroba lektvarů 

- Alchymista je schopen pouţít byliny, suroviny a elementy k tvorbě lektvarů. 

- K jejich výrobě potřebuje hmoţdíř, kotlík nebo alchymistickou soupravu, flakony. 

- Ve výsledku vypadá lektvar tak, ţe alchymista vloţí do flakonu lísteček, kde musí být napsáno, jaké 

byliny pouţil a efekt lektvaru. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Základního použití bylin. 

 

1. úr. výroba základních lektvarů = odvary bylin 1. kategorie a jejich kombinace + základní suroviny 

2. úr. výroba pokročilých lektvarů = odvary bylin 1. a 2. kategorie a jejich kombinace + pokročilé 

suroviny (vyrobit 10 lektvarů) 

3. úr. výroba sloţitých lektvarů = odvary bylin 1., 2. a 3. kategorie a jejich kombinace + vzácné 

suroviny (vyrobit 20 lektvarů) 
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Destilace elementů 

- K destilaci je zapotřebí destilační aparatura. 

- Při destilaci musí být alchymista reálně přítomen u daného elementu, např. oheň musí destilovat z 

ohně, k destilaci země je zapotřebí hlína, vzduch lze destilovat na výše poloţených místech, kde 

fouká, k destilaci vody potřebuje trochu vody. 

Destilace trvá 10 minut. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Znalosti bylin. 

 

1. úr. Alchymista je schopen vydestilovat z jednoho zdroje elementu (voda, země, oheň, vzduch) 

2 jednotky elementu. 

2. úr. Alchymista je schopen vydestilovat z jednoho zdroje elementu 5 jednotek elementu. 

(vydestilování 5 elementů) 

3. úr. Alchymista je schopen vydestilovat z jednoho zdroje elementu 10 jednotek elementu. 

(vydestilování 15 elementů) 

Výroba výbušnin 

- K výrobě výbušnin jsou zapotřebí především vytěţené minerály. 

- Ke kaţdé výbušnině je potřebná zápalná šňůra (nit+ tuk + vydestilovaný element ohně). 

- Výbušninu znázorňují trubky sešněrované červenou šňůrou. 

- Na kaţdé bombě musí být přivázaný lísteček s popisem jejího efektu. 

- Postavy v epicentru (rozsahu) bomby výbuch zabije, postavy v těsné blízkosti, cca 3kroky od 

epicentra, ztrácí dva ţivoty a mají velké trţné rány. 

- Podmínka odemknutí: 3. úr. Znalosti bylin. 

 

1. úr. malé výbušniny 

2. úr. střední výbušniny (vyrobení 5 malých výbušnin) 

3. úr. Bomby (vyrobení 10 středních výbušnin) 

 

Výroba zápalné šňůry 

- Na výrobu zápalné šňůry potřebuje alchymista nit, tuk a vydestilovaný element ohně. 

- Vydestilovaný element ohně smíchá s tukem, ve kterém pak nit namočí. 

- Jedna jednotka elementu ohně postačí na výrobu 1 metru zápalné šňůry. 

- 10 cm zápalné šňůry hoří 10 vteřin. 

 TABULKA VÝBUŠNIN 

Typ Velikost  Mnoţství minerálů Rozsah epicentra 

Malé výbušniny Jedna trubka 4 1x1 

Střední výbušniny Dvě trubky 6 3x3 

Bomby Tři trubky 10 5x5 

Lze provádět experimenty a vyrábět "bomby" i s jiným neţ výbušným efektem. (např. omračující bomby, 

dýmovnice apod.) 
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Zpracování surovin 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. zpracování bylin. 

 

1. úr. Sniţuje alchymistovu spotřebu surovin a minerálů o 1 jednotku. 

2. úr. Sniţuje alchymistovu spotřebu surovin a minerálů o 2 jednotky. (zpracování 10 surovin) 

3. úr. Sniţuje alchymistovu spotřebu surovin a minerálů o 3 jednotky. (zpracování 25 surovin) 

5.6.2. Mastičkář 

= Kromě sběru a zpracovávání bylin a s pouţitím surovin ze zvířat umí vyrábět léky, masti i jedy. 

Výroba mastí 

- K výrobě mastí potřebuje mastičkář příhodné byliny a tuk. 

- Ve výsledku vypadá mast tak, ţe mastičkář vloţí do nádobky lísteček, kde bude napsáno, jaké 

byliny pouţil a efekt masti. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Základního použití bylin. 

 

1. úr. Mastičkář vyrobí základní masti = byliny 1. kategorie + 4 jednotky tuku. 

2. úr. Mastičkář vyrobí pokročilé masti = byliny 1. a 2. kategorie + 5 jednotek tuku. (vyrobení 10  

          mastí) 

3. úr. Mastičkář vyrobí sloţité masti = byliny 1., 2. a 3. kategorie + 6 jednotek tuku. (vyrobeno 25  

          mastí) 

Výroba jedů 

- Na výrobu jedů potřebuje mastičkář hmoţdíř, kotlík a flakon. 

- Ve výsledku vypadá jed tak, ţe mastičkář vloţí do flakonu lísteček, kde bude napsáno, jaké byliny 

pouţil a efekt jedu. 

- Podmínka odemknutí: 3. úr. Znalosti bylin. 

 

1. úr. Mastičkář umí vyrábět základní jedy = byliny 1. kategorie a základní suroviny. 

2. úr. Mastičkář umí vyrábět pokročilé jedy = byliny 1. a 2. kategorie a pokročilé suroviny. (vyrobení 

10 jedů) 

3. úr. Mastičkář umí vyrábět sloţité jedy = byliny 1., 2. a 3. kategorie a vzácné suroviny. (vyrobení 

20 jedů) 

Výroba léků a protijedů 

- Na výrobu léků a protijedů potřebuje mastičkář hmoţdíř, kotlík a flakon. 

- Ve výsledku vypadá lék a protijed tak, ţe mastičkář vloţí do flakonu lísteček, kde bude napsáno, 

jaké byliny pouţil a na co se lék nebo protijed pouţívá + doba léčby. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Znalosti bylin. 

 

1. úr. výroba apouţití základních léků a protijedů = byliny 1. kategorie a základní suroviny 

2. úr. výroba pokročilých léků a protijedů - neumí je pouţít = byliny 1. a 2. kategoriea pokročilé 

suroviny (vyrobení 10 léků nebo protijedů) 

3. úr. výroba sloţitých léků a protijedů - neumí je pouţít = byliny 1., 2. a 3. kategorie a 

vzácnésuroviny (vyrobení 15 léků nebo protijedů) 
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Zpracování surovin 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Zpracování bylin. 

 

1. úr. Sniţuje mastičkářovu spotřebu bylin a tuku o 1 jednotku. 

2. úr. Sniţuje mastičkářovu spotřebu bylin a tuku o 2 jednotky. (zpracování 10 surovin) 

3. úr. Sniţuje mastičkářovu spotřebu bylin a tuku o 3 jednotky. (zpracování 25 surovin) 

5.7. Felčar 

Specializace: Felčar specialista, Traumatolog 

- Na začátku hry uţ stojí Léčebna 

Pravidla základního povolání 

První pomoc 

1. úr. Felčar je schopen postiţeného přivést z agónie do kómatu, ze kterého se probere za1 hodinu 

(na začátku hry). 

2. úr. Felčar je schopen postiţeného přivést z agónie do kómatu, ze kterého je schopen jej probrat 

s jedním ţivotem při pouţití správných léčiv (musí přivést z agónie do kómatu 2 pacienty). 

3. úr. Felčar je schopen postiţeného probrat bez léčiv z agónie s jedním ţivotem. Pokud se mu to 

podaří (závisí na hodu kostkou 1-3= nepodařilo se, 4-6= podařilo se), navrátí první pomocí 

pacientovi druhý ţivot (musí přímo z agónie probrat 2 pacienty). 

Práce s felčarským nářadím 

1. úr. Felčar umí pouţívat obklady a obvazy (na začátku hry). 

2. úr. Felčar umí pouţívat šití a obdobu injekcí (musí ošetřit 2 pacienty). 

3. úr. Felčar umí pouţívat operační nástroje (musí zašít ránu 2 pacientům). 

Schopnost regenerace 

- Felčar je schopen pacientovi po poskytnutí základní léčby nemoci či zranění navrátit jeden ţivot za 

určitou dobu „rehabilitace“. 

- Můţe tak opečovávat neomezený počet pacientů. 

- Pacienti se musí regenerovat v blízkosti léčebny/nemocnice 

 

1. úr. 20 min (na začátku hry) 

2. úr. 15 min (musí zrehabilitovat 2 pacienty) 

3. úr. 10 min (musí zrehabilitovat dalších 6 pacientů) 
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5.7.1. Felčar specialista 

= Má základní dovednosti felčara, ale umí léčit především nemoci, virózy, otravy, ale ne takové, 

které jsou magického původu. 

Znalost nemocí 

- Pro léčbu nemocí musí felčar pouţít léky. 

- O jaký druh nemoci se jedná, je NEherně informován nakaţený hráč. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Schopnosti regenerace. 

 

1. úr. Felčar umí rozpoznat nemoc. 

2. úr. Felčar umí léčit jednoduchou nemoc a virózu (podmínkou je léčebna). 

3. úr. Felčar umí léčit komplikovanou nemoc a virózu (podmínkou je nemocnice).  

Znalost jedů 

- Pro léčbu otravy jedem musí felčar pouţít protijed. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. První pomoci. 

 

1. úr. Felčar umí poznat otravu jedem a neutralizovat otravu jedem 1. kategorie. 

2. úr. Felčar umí neutralizovat otravu jedem 2. kategorie (musí neutralizovat 5 jedů). 

3. úr. Felčar umí neutralizovat otravu jedem 3. kategorie (musí neutralizovat 10 jedů). 

Znalost léčiv 

- Felčar ví, jak pouţít léky a protijedy, ale neumí je vyrobit. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. První pomoci. 

 

1. úr. znalost a pouţití základních léčiv a protijedů 

2. úr. znalost a pouţití pokročilých léčiv a protijedů (musí vyléčit 5 pacientů). 

3. úr. znalost a pouţití sloţitých léčiv a protijedů (musí vyléčit dalších 10 pacientů). 

Rychlost léčby 

- Podmínka odemknutí: 1. úr. Práce s felčarským nářadím. 

Úroveň Nemoc Jed 

1. úroveň 2 herní bloky 2 hodiny 

2. úroveň 1 herní blok 1,5 hodiny 

3. úroveň ½ herního bloku 1 hodina 
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5.7.2. Traumatolog 

= Má základní dovednosti felčara, ale umí především léčit fyzická zranění, jako je zlomenina, 

otevřená zlomenina, … Ovládá také chirurgii, tedy jednodušší operace, šití ran atd. 

Léčba zlomenin 

- Musí zlomenou část těla zafixovat. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. První pomoci. 

 

1. úr. vnitřní jednoduché zlomeniny 

2. úr. otevřené zlomeniny (podmínkou je léčebna) 

3. úr. několikanásobné zlomeniny (podmínkou je nemocnice) 

Chirurgie 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Práce s felčarským nářadím. 

 

1. úr. Šití malých řezných a trţných ran = musí na provázku dlouhém 15 cm uvázat 5 uzlíků od sebe 

stejně vzdálených tak, ţe první a poslední uzlík je vzdálen od konců provázku cca 1 cm. 

2. úr. Šití velkých řezných a trţných ran = musí na provázku dlouhém 15 cm uvázat 10 uzlíků od 

sebe stejně vzdálených tak, ţe první a poslední uzlík je vzdálen od konců provázku cca 1 cm 

(podmínkou je léčebna). 

3. úr. Malé operace (průběh popsán dále, podmínkou je nemocnice) = 5 kuliček 

4. úr. Velké operace (podmínkou je nemocnice) = 10 kuliček 

Průběh operace 

- Operace probíhá tak, ţe jsou v kbelíku nasypané fazole a chirurg mezi nimi musí najít určitý počet 

kuliček. 

- Aby mohl felčar operovat, musí pacienta přivést do umělého spánku. 

- Jestliţe nestihne provést sloţitou operaci, buď pacienta zmrzačí, nebo zabije, u jednoduchých 

operací buď pacienta zmrzačí, nebo se nic nestane a můţe operaci zkusitznova. Co se stane při 

nezdařené operaci, záleţí na hodu kostkou => 1-3 zmrzačení nebo nic, 4-6 smrt nebo zmrzačení. 

Pouţití omamných látek 

- Doba umělého spánku ovlivňuje, jaký čas má felčar na provedení operace. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Regenerace. 

 

1. úr. Felčar umí přivést pacienta do spánku pomocí výparů z bylin, pacient vydrţí ve spánku 

5 minut. 

2. úr. Felčar umí přivést pacienta do spánku pomocí odvaru z bylin, ví, jaké mnoţství podat tak, aby 

pacient vydrţel ve spánku 10 minut (musí uspat 5 pacientů). 

3. úr. Felčar umí podat uspávací látku injekčně, pacient vydrţí ve spánku 15 minut - k tomuto podání 

musí umět pracovat s injekcemi a musí nějakou injekci mít (musí uspat 10 pacientů). 
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Pitva 

- Je schopen zjistit příčinu úmrtí. 

- Podmínka odemknutí: 3. úr. Práce s felčarským nářadím. 

 

1. úr. Je schopen zjistit, zda mrtvý zemřel na nemoc. 

2. úr. Je schopen zjistit, zda byl mrtvý otráven (musí provést 3 pitvy). 

3. úr. Je schopen zjistit, zda byl mrtvý zabit magií (musí provést 5 pitev). 

5.8. Obchodník 

Specializace: Správce trhu, Dovozce 

Pravidla základního povolání 

Odhad ceny 

- Tuto schopnost lze pouţít pouze na věci jiţ minimálně jednou koupené. 

- Obchodník poloţí otázku: „Jaká je pravá cena této věci?“, dotázaná postava musí popravdě 

odpovědět, za kolik předmět koupil. 

 

1. úr. Můţe poloţit jednu otázku za herní blok (na začátku hry). 

2. úr. Můţe poloţit dvě otázky za herní blok (musí nakoupit nebo prodat 10 druhů zboží). 

3. úr. Můţe poloţit tři otázky za herní blok (musí nakoupit nebo prodat dalších 15 druhů zboží). 

Výroba šperků 
- K výrobě šperků potřebuje šperkař drátek, popř. provázek na výrobu náhrdelníků a dle své fantasie 

kamínky, korálky apod. 

- Na výrobu šperků dále potřebuje dané mnoţství materiálu, jako je ţelezo, stříbro, zlato, kameny a 

drahokamy. 

- Z jedné jednotky ţeleza, zlata či stříbra je schopen vyrobit: 

 4 prsteny nebo 4 náušnice 

 1 náhrdelník 

- Na výrobu diadému či koruny potřebuje šperkař dvě jednotky ţeleza, zlata či stříbra. 

- Počet kamenů či drahokamů je roven počtu, který chce do šperku zapracovat. 

 

1. úr. Jednoduché šperky (na začátku hry). 

- Obyčejné prsteny bez kamínku, přívěšky bez kamínku, náušnice apod. 

2. úr. Sloţité šperky (musí vyrobit 5 jednoduchých šperků). 

- Prsteny s kamenem, přívěšky s kamenem, diadémy, koruny apod. Neumí pracovat 

s drahokamy. 

3. úr. Šperkař umí pracovat s drahokamy (musí vyrobit pět složitých šperků). 
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Rozpoznání padělků 
- Tato schopnost je otázka na prodávajícího na pravost materiálu zboţí, odpověď na otázku je 

„ANO, NE.“  

- Tato schopnost platí na celý předmět, tzn. Kdyţ je tázané zboţí z několika materiálů, tak 

prodávající musí odpovědět na kaţdý. (např.: obchodník Pepa a prodávající Zdeňa. Prodávající 

Zdeňa nabízí Pepovi prsten. Prsten se skládá kovového krouţku a diamantu. Pepa si není jistý, 

zda jsou materiály pravé. Proto pouţije rozpoznání padělku a ptá se Zdeňi: „Je ten to prsten 

opravdu pravý?“ Odpověď „ANO.“ „A je ten diamant pravý?“ Odpověď: „NE.“…). 

1. úr. jednoduchý padělek (na začátku hry). 

2. úr. pokročilý padělek (musí rozpoznat 2 jednoduché padělky).  

3. úr. sloţitý padělek (musí rozpoznat 5 pokročilých padělků). 

 

- Pokud chce obchodník padělat šperky, informuje se u ORGa obchodníků.  

5.8.1. Správce trhu 

= Spravuje jediné moţné místo obchodu se surovinami - trh, stará se o jeho správný chod, můţe 

zpoplatňovat prodej či nákup dle svého uváţení. Kaţdý, kdo chce prodávat na trţišti, se musí řídit 

pravidly správce trhu. 

Daně z prodeje 

- Správce trhu vybírá daně z prodeje na trhu, tato daň je takovým nájemním poplatkem za místo na 

trţišti. 

- Určité procento z vybraných daní si správce trhu můţe nechat, zbytek musí odevzdat výběrčímu 

daní. 

- Správce trhu by si měl vést nějakou evidenci prodaného materiálu a předmětů na trhu a evidenci 

výběru daní. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Odhadu ceny. 

 

1. úr. Správci zůstává 30 % z vybraných daní z prodeje. 

2. úr. Správci zůstává 40 % z vybraných daní z prodeje. (Vydělat z poskytnutých licencí 5 zlatých) 

3. úr. Správci zůstává 50 % z vybraných daní z prodeje. (Vydělat z poskytnutých licencí 10 zlatých) 

Udělení prodejní licence 

- Na trţišti mohou prodávat jen ti, co mají licenci od správce trhu. 

- Licence je vydána na dobu určitou, tedy na jeden herní blok, s koncem herního bloku tato licence 

propadá a jiţ není pouţitelná. 

- Licenci musí mít jen prodejci materiálu, druhotné výrobky můţe prodávat kdokoli. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Výroby šperků. 

 

1. úr. Můţe udělit pět licencí za herní blok. 

2. úr. Můţe udělit deset licencí za herní blok. (Musí udělit deset licencí) 

3. úr. Můţe udělit patnáct licencí za herní blok. (Musí udělit patnáct licencí) 

Seznam materiálu 

- seznam všech materiálů co se pohybují ve hře, obdrţí na začátku hry 
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5.8.2. Dovozce 

= Mázákladní obchodnické dovednosti, je ale také v kontaktu s cizími místy a cizími bytostmi, díky 

kterým dováţí na trh věci, jeţ nejsou běţně k dostání. Jeho povinností je přivést karavanu do města 

anebo převést materiál do města. Umí také mluvit cizí řečí. 

Znalost měny 

- Dovozce je schopen rozpoznat různá platidla a zná jejich hodnotu. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Rozpoznání padělků. 

 

1. úr. znalost Dhoorské mince (Znalost Dhoorského jazyka) 

2. úr. znalost Xerlonské mince (Znalost Xerlonského jazyka) 

3. úr. znalost Grenské mince (Znalost Grenského jazyka) 

4. úr. znalost Sorobské mince (Znalost Sorobského jazyka) 

Znalost jazyka 

- Na začátku si dovozce zvolí jeden cizí jazyk, který uţ umí. 

- Jako jediné povolání nemusí za zkoušky z jazyka platit. 

- Cizí jazyky: 

o Dhoorština 

o Xerlonština 

o Grenština 

o Sorobština 

Ovlivnění poptávky 

- Dovozce můţe ovlivnit karavanu a tím změnit poptávanou surovinu v příští karavaně za jinou. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Odhadu ceny. 

1. úr. Můţe změnit 1 surovinu za jinou náhodnou  

2. úr. Můţe změnit 1 surovinu za jinou konkrétní (musí změnit 2x surovinu v karavaně) 

3. úr. Můţe změnit 2 suroviny za jiné konkrétní (musí změnit 3x surovinu v karavaně) 

5.8.3. Bankéř 

= Jak uţ z názvu vyplývá, pracuje v bance s penězi, poskytuje půjčky, úschovu peněz v bance, ale 

můţe také provádět směnu peněz. 

Pravidla základního povolání 

Znalost cizích mincí 

- Od začátku hry zná hodnotu všech druhů mincí 

Uloţení peněz v bance 

- Pro ukládání peněz v bance má bankéř k dispozici sejf podle úrovně budovy banky. 

 

1. úr. Bankéř je schopen vést účet deseti hráčům (na začátku hry) 

2. úr. Bankéř je schopen vést účet dvaceti hráčům (hráči si musí v bance uložit minimálně 20 

zlatých) 

3. úr. Bankéř je schopen vést účet libovolnému počtu hráčů (hráči si musí v bance uložit minimálně 

150 zlatých) 
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Raţení mincí 

- Licenci od krále k raţení mincí má na začátku hry jen bankéř  

- K raţení mincí potřebuje bankéř raznici a zlato 

- Z jedné jednotky zlata je schopen vyrazit x mincí (reguluje se podle daného ročníku) 

 

1. úr. Je schopen zpracovat 1 jednotku zlata za herní blok (na začátku hry) 

2. úr. Je schopen zpracovat 2 jednotky zlata za herní blok (musí zpracovat 3 jednotky zlata) 

3. úr. Je schopen zpracovat 3 jednotku zlata za herní blok (musí zpracovat 6 jednotek zlata) 

Směnárenství 

- Tato schopnost nemá úrovně a bankéř ji má od začátku 

- Bankéř má na začátku devizové rezervy, které můţe hráčům směňovat  

- Pokud mu devizy dojdou tak si je seţene herně, nebo u centrálního velkoobchodu  

Půjčka  

1. úr. Můţe půjčit pouze své peníze (na začátku hry). 

2. úr. Můţe půjčit peníze svých klientů klientům jiným (musí mít 3 splacené půjčky). 

3. úr. Můţe vydat dluţní úpis (zavazuje se zaplatit klientovu zakázku), (musí mít 9 splacených 

půjček) 

 

- Za proplacení těchto úpisů ručí vláda města, tzn., není-li banka schopna zaplatit tuto částku, pak ji 

zaplatí vláda z městské pokladny. 

- Úpis musí schválit finančák. 

5.9. Soudce 

= Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záleţitostech, zejména právních. 

Soudce vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně 

a spravedlivě. Po vynesení rozsudku se o jeho vykonání postará garda. K závaţnějším případům si 

soudce můţe svolat porotu, která mu pomůţe s rozsudkem, ta je sloţena z panovníka a věrných 

občanů Trollsburgu. 

Pravidla základního povolání 

Přísaha před bohem  

- Otázka, na kterou musí hráč odpovědět pravdivě (porušení přísahy = potrestání bohem). 

 

1. úr. 1 otázka za herní blok (na začátku hry) 

2. úr. 2 otázky za herní blok (musí položit 3 otázky) 

3. úr. 3 otázky za herní blok (musí položit 6 otázek) 

Psychologie 

- Rozpoznání pravdy z chování (poté, co účastník procesu pronese větu, se soudce můţe NEherně 

zeptat dotyčného, zda mluvil pravdu). 

 

1. úr. 1x za herní blok (na začátku hry) 

2. úr. 2x za herní blok (musí se 3x zeptat) 

3. úr. 3x za herní blok (musí se 6x zeptat) 
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Ticho v soudní síni  

- Soudce dokáţe uklidnit (ztišit) dav na 5 minut (podmínkou je kladívko). 

 

1. úr. 1x za herní blok (na začátku hry) 

2. úr. 2x za herní blok (použít 3x ticho v soudní síni) 

3. úr. 3x za herní blok (použít 6x ticho v soudní síni) 

Informační síť  

- Soudce má kaţdý herní blok přístup k určitému mnoţství informací, které mu poskytnou 

organizátoři. Hráč zajde do hospody, kde poloţí otázku hospodskému, který si ji zapíše. 

V následujícím herním bloku si hráč zajde pro odpověď. Získání informace není garantováno 

 

1. úr. 1 informace za blok (na začátku hry) 

2. úr. 2 informace za blok (použít 3x informační síť) 

3. úr. 3 informace za blok (použít 6x informační síť) 

5.10. Gardista 

Specializace: Finančák, Detektiv, Civilní ochránce 

Pravidla základního povolání 

Verbování 

- Kaţdý gardista si můţe zajistit podporu tak, ţe si vojáky reálně naverbuje (bude je hrát někdo 

z organizátorů), verbovat lze pouze v hospodě. 

- Gardista můţe verbováním pověřit jiného hráče (musí mu vystavit glejt potvrzující pověření) 

- Jakmile si gardista naverbuje vojáka, musí mu zařídit ubytování, výzbroj a tři kvalitní jídla denně, 

jinak mu začne upadat morálka. 

- Za kaţdého naverbovaného vojáka získává gardista jeden ţivot a +1 do útoku. 

- Gardista na sobě musí mít viditelně umístěnou cedulku s počtem naverbovaných vojáků. 

- Za kaţdý zásah ztrácí hráč okamţitě jednoho naverbovaného vojáka a bonusy s ním spojené  

(př. Za 2 zásahy ztratíš 2 naverbované vojáky i s bonusy do útoku.) 

 

1. úr. Můţe velet 1 vojákovi (na začátku hry). 

2. úr. Můţe velet 2 vojákům (udrží plnou morálku 1 vojáka po dobu tří herních bloků). 

3. úr. Můţe velet 3 vojákům (udrží plnou morálku 2 vojáků po dobu tří herních bloků). 

Udrţení morálky 

- Morálka má tři stupně, za splnění podmínek (viz. verbování) v herním bloku se zvedne morálka o 

jeden stupeň, za nesplnění podmínek morálka o jeden stupeň klesá. 

- Naverbovaní vojáci jsou ochotni zaútočit na měšťany pouze v případě, bude-li o nich soudně 

rozhodnuto jako o zločincích, gardista u sebe musí mít papír vystavený soudcem s tímto 

prohlášením. 

Stupně morálky: 

1. stupeň = vojáci jsou ochotni chránit město. 

2. stupeň = vojáci jsou ochotni jít do akce mimo město. 

3. stupeň = vojáci jsou ochotni jít do riskantních akcí (dungeony). 
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Výpad 

- Dostane-li gardista platný zásah, můţe zahlásit heslo „výpad“, a tak způsobí svému protivníkovi 

zranění za jeden ţivot. 

- Počet pouţití a typ zbraně, se kterou je schopen tuto schopnost aplikovat, je dán úrovní. 

 

1. úr. 1x za herní blok, jeden typ zbraně (na začátku hry) 

2. úr. 2x za herní blok, dva typy zbraně (musí ovládat dva typy zbraně) 

3. úr. 3x za herní blok, tři typy zbraně (musí ovládat tři typy zbraně) 

Podpora domobrany 

- Ti, co bojují pod velením gardisty, vzdálení cca 5 m od něj, získávají určitý bonus podle gardistovy 

úrovně podpory. 

- Tato schopnost NEMÁ vliv na naverbované vojáky. 

 

1. úr. Můţe velet dvěma hráčům, kteří získávají bonus +1 ţivot (na začátku hry). 

2. úr. Můţe velet třem hráčům, kteří získávají bonus +1 ţivot (musí při obraně města zabít dva 

útočníky). 

3. úr. Můţe velet čtyřem hráčům, kteří získávají bonus +1 ţivot (musí při obraně města zabít čtyři 

útočníky). 

5.10.1. Finančák 

= Má své základní povinnosti, coţ je ochrana města a občanů, dohlíţí však především na to, aby byly 

řádně placeny daně, na poctivost nabytí majetku, má právo a je schopen číst v obchodníkových a 

bankéřových výkazech aj. 

Otázka 

- Tato otázka se musí týkat peněz, např.: „Zaplatil jsi daně?“, „Přijal jsi úplatek? “… Hráči musí 

popravdě odpovědět ANO/NE. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Verbování. 

 

1. úr. Můţe se dotázat pěti hráčů za herní blok. 

2. úr. Můţe se dotázat deseti hráčů za herní blok. (Musí se dotázat šesti hráčů) 

3. úr. Můţe se dotázat dvaceti hráčů za herní blok. (Musí se dotázat dvanácti hráčů) 

Značení peněz 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Výpadu. 

 

1. úr. Umí označit peníze (označení fixem), jejich pohyb si můţe hlídat a odhalí je tak, ţe si je sám 

najde. 

2. úr. Můţe pěti hráčům za herní blok poloţit jednu otázku, zda mají u sebe nějaké označené peníze, 

a hráči mu musí popravdě odpovědět ANO/NE. (označit peníze u 4 hráčů) 

3. úr. Můţe poloţit jednu otázku ohledně značených peněz kaţdému hráči za herní blok, a tito hráči 

musí popravdě odpovědět ANO/NE. (musí 4x úspěšně dohledat peníze) 
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Daňový dozor 

- Bude-li finančák doprovázet výběrčího daní při výběru daní, pak se hodnota kaţdé vybrané mince 

od poplatníků zvedne podle úrovně. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Podpory domobrany. 

 

1. úr. jedna mince = 1,5 mince 

2. úr. jedna mince = 2 mince (účastnit se dvou vybírání daní) 

3. úr. jedna mince = 3 mince (účastnit se čtyř vybírání daní) 

5.10.2. Detektiv 

= Má také své základní povinnosti, jako je ochrana města a občanů, řeší však především vraţdy, 

únosy a velké krádeţe. 

Výslech 

- Můţe vyslýchanému poloţit jakoukoli otázku, na kterou musí odpovědět po pravdě ANO/NE. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Verbování. 

 

1. úr. Můţe poloţit dvě otázky za herní blok. 

2. úr. Můţe poloţit čtyři otázky za herní blok. (musí položit šest otázek) 

3. úr. Můţe poloţit šest otázek za herní blok. (musí položit šest otázek) 

 

Hledání stop 

- Kaţdý hráč má svou značku, která znázorňuje jeho stopu. 

- Kdykoli nějaký hráč provede zločin, jako je vraţda, vykradení banky nebo domu, či 

podpálenílibovolné stavby, musí po sobě zanechat svou stopu. 

- Stopu na místě činu můţe objevit jedině detektiv, ale to, jak stopa vypadá, můţe vědět kdokoli, 

pokud ji uvidí. Je tedy v nejlepším zájmu hráčů si na své značky dávat pozor, aby je neztratili

 nebonevystavovali na obdiv. 

- Stopu nelze ukrást. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Podpory domobrany. 

 

1. úr. Umí najít stopu na místě činu. 

2. úr. Můţe pěti hráčům poloţit jednu otázku za herní blok ohledně vzhledu jejich značky, např. 

„Obsahuje tvoje značka kruh?“, „Obsahuje tvoje značka dvě svislé čáry?“, a dotázaný musí 

popravděodpovědět ANO/NE. (musí vyšetřit aspoň jeden případ, u kterého se našla stopa) 

3. úr. Můţe poloţit, kolika hráčům chce, jednu otázku na vzhled značky. (musí se při otázce na stopu 

uhádnout jaký tvar je ve stopě. Takhle musí uhádnout u třech lidí správně) 

Omráčení 

- Zasaţená osoba zůstane omráčená po dobu 5 minut, nebo do probuzení (profackování, polití vodou 

apod.). 

- Gardista musí oběť „udeřit“ svou zbraní naplocho do zásahové plochy od pasu nahoru. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Výpadu. 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok (musí použit 1x omráčení a 1x výpad, a to v situaci kdy je v sebeobraně) 

3. úr. 3x za herní blok (musí použít 2 omráčení a 2x výpad, a to v situaci kdy je v sebeobraně)  
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5.10.3. Civilní ochránce 

= Úkolem tohoto gardisty je především ochrana města a občanů, řeší veškeré výtrţnosti, malé 

krádeţe, a především zajišťuje celkovou bezpečnost města. 

Odzbrojení 

- Zahlásí-li gardista „odzbrojení“, musí jeho soupeř odhodit tu zbraň nebo štít, které gardista zasáhl. 

- Heslo „odzbrojení“ musí gardista zahlásit před zásahem. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Výpadu. 

 

1. úr. Můţe pouţít odzbrojení 1x za herní blok. 

2. úr. Můţe pouţít odzbrojení 2x za herní blok. (musí použít 3x úspěšně odzbrojení v boji 

s nepřítelem) 

3. úr. Můţe pouţít odzbrojení 3x za herní blok. (musí použít 6x úspěšně odzbrojení v boji 

s nepřítelem) 

Omráčení 

- Zasaţená osoba zůstane omráčená po dobu 5 minut, nebo do probuzení (profackování, polití vodou 

apod.) 

- Gardista musí oběť „udeřit“ svou zbraní naplocho do zásahové plochy od pasu nahoru. 

- Podmínka odemknutí: 2. úr. Podpory domobrany. 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok (musí použít 3x omráčení) 

3. úr. 3x za herní blok (musí použít 5x omráčení) 

Zastrašení 

- Zastrašení vypadá tak, ţe gardista na oběť z plných plic zařve „zastrašení“. 

- Zasaţená osoba pak musí od gardisty s křikem utíkat po dobu 5 sekund. 

- Podmínka odemknutí:2. úr. Verbování. 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok (3x musí zastrašit nepřítele) 

3. úr. 3x za herní blok (5x musí zastrašit nepřítele)  
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5.11. Kněz 

Pravidla základního povolání 

Kázání 

- Nemá-li kněz ţádné posluchače, nemá ţádnou podporu svého boha. 

 

1. úr. Bude-li mít při kázání kněz alespoň 5 posluchačů, získá malou přízeň svého boha (na začátku 

hry). 

2. úr. Bude-li mít při kázání kněz alespoň 10 posluchačů, získá větší přízeň svého boha (musí 

uspořádat 4 plné mše). 

3. úr. Bude-li mít při kázání kněz alespoň 20 posluchačů, získá velkou přízeň svého boha (musí 

uspořádat 8 plných mší). 

Tvorba silně věřícího jedince 

- Silně věřící jedinec má hodnotu dvou obyčejných posluchačů, nemůţe být přetaţen na jinou víru, 

nemůţe přestat věřit. 

- Aby si mohl vytvořit silně věřícího jedince, musí kněz uspořádat rituál, na kterém pronese opravdu 

hlubokou a originální modlitbu pro svého boha, během které musí podat svému budoucímu silně 

věřícímu lektvar, jenţ bude obsahovat bylinu daného boha a 4 jednotky jeho elementu, a musí tento 

rituál zakončit krví, kterou mu věřící během rituálu dobrovolně dá. Tuto krev pak knězvylijebuďto 

do vody, ohně, zeminy, nebo ji chrstne do vzduchu. Věřící takto ztratí jeden ţivot, který nelze nijak 

vyléčit, ale vrátí se mu po dvou herních blocích. 

 

1. úr. Kněz můţe mít 1 silně věřícího jedince (na začátku hry). 

2. úr. Kněz můţe mít 2 silně věřící jedince (Jeho jeden silně věřící musí na knězův popud provést 

jeden fanatický čin, např. vraždu, založení požáru apod.). 

3. úr. Kněz můţe mít 3 silně věřící (Jeho dva silně věřící musí na knězův popud provést 

jedenfanatický čin). 

 

Pravidla silně věřícího jedince 

- Musí se účastnit kaţdé modlitby, bez ohledu na to, co zrovna dělá (pokud o této modlitbě ví), 

např. ví, ţe ve dvě hodiny bude modlitba a touto dobou bude zrovna bojovat, tudíţ přestane a jde na 

modlitbu). 

- Jakýkoli útok na jeho víru bere jako útok na svou osobu, podle toho bude hrát svou roli. 

 

Rituály 

- Rituály se budou vyhodnocovat vţdy na konci herního bloku a budou mít vliv na herní 

bloknásledující. 

- Efekt rituálu trvá maximálně jeden herní blok, pokud úroveň neurčí jinak. 

- Mají-li nějaké dva rituály protichůdné efekty, pak se nepovede ani jeden, je-li však jeden silnější 

pak tento ten slabší přebije. 

- O efektu rituálu rozhoduje vţdy organizátor. 

 

1. úr. Slabý efekt rituálu = např. vyvolání mrholení (na začátku hry). 

2. úr. Silný efekt rituálu = např. průtrţ mračen (5 úspěšných rituálů). 

3. úr. Efekt bude trvat o jeden herní blok déle (10 úspěšných rituálů).  
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5.12. Mág 

Pravidla základního povolání 

- Kouzla lze tvořit jen u magických zřídel, nebo v kterémkoli místě u uloţených zdrojů many. 

- Mágova osoba jako taková není nositelem ţádné many, ale je schopen magii skrze sebe 

nechat prostoupit (u magických zřídel, nebo z uloţených zdrojů many v kterémkoli místě). 

- Maximální mnoţství magie určuje, kolik magie skrze sebe můţe mág nechat prostoupit za 

jeden herní blok. 

- Maximální průtok magie určuje, kolik magie skrze sebe můţe mág nechat prostoupit při 

tvorbě jednoho kouzla. 

- Kouzla se tvoří rýsováním obrazců na svitky. 

- Kouzlo se aktivuje vyvoláním názvu kouzla. 

- Kouzlo lze vytvořit na více pouţití (počet pouţití bude na vnější straně svitku znázorněn 

tabulkou, a po kaţdém pouţití se odškrtne jedno políčko 

- Svitek můţe pouţít kdokoliv, kdo dokáţe rozluštit zaklínadlo (zasaţená osoba a tvůrce kouzla 

můţe od osoby, která není mág a vyvolala kouzlo, poţadovat vysvětlení šifry nebo dokázání, 

ţe mu bylo zaklínadlo sděleno. Pokud toho tato osoba nebude schopna, efekt kouzla na 

ostatní se ruší a osobě, která vyvolala kouzlo org sdělí následky - zmrzačení apod.). 

- Aby bylo kouzlo úspěšné, musí být na svitku narýsovány osy, které musí být pojmenovány x, 

y, z a u kaţdé z těchto os musí být uveden pouţitý element. Do soustavy os musí narýsovat 

obrazec a vydefinovat všechny rozměry obrazce a akce objektu. 

- Počet pouţitých mágů určuje výpočet délky, obsahu nebo objemu obrazce upravený o 

dodatečné vlivy (je třeba nastudovat ve hře). 

- Ke kaţdé ose lze přiřadit jen jeden element = jedna jednotka vydestilovaného elementu, bez 

ohledu na rozměry kouzla. 

- Hráč kouzlo vytvoří a donese ke kontrole určenému organizátorovi nebo arcimágovi, ten 

kouzlo vyhodnotí, připíše poškození a komentáře a kouzlo zapečetí. 

- Hráč zjistí výsledek kouzla a vedlejší efekt aţ po roztrţení svitku. 

- Při vyvolání musí mág zařvat název kouzla (ohnivá koule atd.) a musí zajistit, aby se 

ovlivněné osoby ihned dozvěděly efekt kouzla. 

- U kouzel na dálku mág ukáţe směr, kam chce, aby kouzlo letělo, a odpočítá přibliţnou dobu 

do zásahu cíle, v průběhu počítání se mág nesmí pohnout, ani kdyţ cíl uhne, pokud cíl uhne, 

kouzlo minulo (pokud není naváděno). 

- Pokud se mág při odpočítávání kouzla na dálku pohne, okamţitě omdlí na 1 minutu a kouzlo 

propadne. 

- Je-li délka, obsah nebo objem kouzla vyšší neţ mágův maximální průtok magie nebo jeho 

maximální mnoţství magie sníţené o mnoţství magie pouţité při předchozích kouzlech 

v daném herním bloku, pak můţe kouzlo způsobit nějaký vedlejší efekt včetně smrti (určuje 

ten, kdo kontroluje vytvořené kouzlo - organizátor nebo arcimág). 

- Mágové si mohou ukládat magii do předmětů, toto ukládání spotřebovává průtok a max 

mnoţství, při pouţívání magie z uloţeného předmětu uţ se průtok a max mnoţství 

nespotřebovává 

- Mágové si mohou své výpočty usnadnit klasickým kuličkovým počítadlem, NE však 

magickou krabičkou zvanou: „kalkulátor“. 
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Maximální mnoţství magie 

- Udává maximální mnoţství magie, které můţe mág pouţít za herní blok.   

1. úr. 37 mágů (na začátku hry) 

2. úr. 75 mágů (musí ve dvou jakýchkoli herních blocích využít veškerou dostupnou magii) 

3. úr. 150 mágů (musí ve čtyřech jakýchkoli herních blocích využít veškerou dostupnou magii) 

Maximální průtok magie 

- Udává maximální mnoţství magie, které můţe mág pouţít na jeden svitek. 

1. úr. 12 (na začátku hry) 

2. úr. 37 (musí jím protéct celkem 74 mágů) 

3. úr. 150 mágů (musí jím protéct celkem 300 mágů) 

Rozměr kouzla 

1. úr. Dva rozměry = plošná kouzla (na začátku hry) 

2. úr. Tři rozměry = prostorová kouzla (vytvořit pět dvourozměrných kouzel za min. 8mg) 

3. úr. Čtyři rozměry = psychická kouzla (vytvořit deset třírozměrných kouzel za min. 15mg) 

Počet elementů v kouzle 

1. úr. 5 ks elementů 

2. úr. 20 ks elementů - odemčená dvourozměrná kouzla 

3. úr. 50 ks elementů - odemčená trojrozměrná kouzla 

 

Vztahy elementů 

 PODPORA NEUTRÁL ODPOR 

ZEMĚ VODA OHEŇ VZDUCH 

OHEŇ VZDUCH ZEMĚ VODA 

VODA ZEMĚ VZDUCH OHEŇ 

VZDUCH OHEŇ VODA ZEMĚ 
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5.12.1. Strážce konkláve 

Pravidla základního povolání 

- Stráţce konkláve je na začátku vybaven svou hlavní zbraní oboustrannou holí max 140 cm 

dlouhou a jako záloţní si můţe vzít dýku nebo tesák  

- Do hole si nabíjí kouzla pomocí „točení“ sestav 

- Kaţdý stráţce má u sebe krystal se zásobou magie, kterou vyuţívá k nabíjení kouzel. Krystal 

má omezenou kapacitu a lze jej doplnit u magického zřídla 

Pravidla pouţití kouzel 

- Po nabití se kouzlo pouţije zasaţením cíle koncem hole 

- Nezraňující kouzlo ignoruje zbroj, zraňující se počítá jako klasický útok 

- Maximální doba, kterou kouzlo vydrţí v holi nabité jeden herní blok. Pokud do té doby není 

vyuţito, kouzlo se ruší, a magie se vrací zpět do krystalu 

- U kaţdého nabití je nezbytné zatočit jako první sestavu za pouţití svitku (pokud se pouţije), 

poté sestavy za všechny elementy, které jsou pouţity v kouzle, a poté zatočit počet nabití. 

- Kaţdé kouzlo se musí odtočit zvlášť (nelze zatočit 1x počet pro více kouzel) 

- Točení musí být plynulé, pokud je stráţce přerušen (například zásah), nebo mu tyč spadne, 

musí začít znova 

- Počet nabitých kouzel 

 Pro počty existují 4 sestavy, A, B, C, D, E, které se kombinují k získání určitého počtu 

 A=1, AA=2, BA=3, BB=4, CA=5, CB=6, CC=7, DA=8, DB=9, DC=10, DD=11, E = 

12, EA = 13, EB = 14, EC = 15 

- Na začátku si můţe zvolit 2 z následujících základních kouzel: 

 Popálení – zraění za 1 (element ohně) 

 Odhození + omráčení na 5 s (element vzduchu) 

 Kamenné brnění + 1 ţivot na 30 minut (max 3x na jednu osobu beze zbroje) (element 

země) 

 Probuzení – odstranění omráčení, paralýzy, strachu (element vody) 

Ovládání hole 

- Určuje, co všechno lze do hole nabít  

1. úr. Lze nabít jen základní kouzla (na začátku hry). 

2. úr. Lze nabít svitek s počtem pouţití určeným svitkem (musí se naučit sestavu pro svitky). 

3. úr. Lze navýšit počet pouţití ze svitku – podmínkou je, že má u sebe potřebné suroviny (musí nabít 

10 svitků) 

Druhy kouzel 

- Určuje maximální počet druhů kouzel, která mohou být v holi zároveň nabita  

1. úr. Můţe mít v holi max 1 druh kouzel (na začátku hry). 

2. úr. Můţe mít v holi max 2 druhy kouzel (musí 10x nabít 1 kouzlo do hole). 

3. úr. Můţe mít v holi max 3 druhy kouzel (musí 10x nabít 2 kouzla do hole). 
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Maximální počet pouţití 

- Určuje, maximální moţný počet pouţití kouzel, které si lze do hole nabít 

1. úr. Celkový počet pouţití v holi je 5. (na začátku hry) 

2. úr. Celkový počet pouţití v holi je 10. (musí nabít a použít 10 kouzel) 

3. úr. Celkový počet pouţití v holi je 15. (musí nabít a použít 20 kouzel) 

5.13. Řemeslník 

Specializace: Truhlář, Lazebník 

5.13.1. Truhlář 

Těţba dřeva 

- Těţba dřeva probíhá tak, ţe truhlář reálně nosí dřevo z lesa, které skládá k hospodě (od hospodské 

pak dostane určitý počet jednotek dřeva). 

- Dřevo můţe těţit pouze truhlář 

- 1 m reálného dřeva = 5 jednotek herního dřeva 

Verbování pomocníků 

- Truhlář si můţe najmout pomocníky, kteří mu pomohou těţit dřevo. 

 

1. úr. Můţe si najmout 1 pomocníka (na začátku hry). 

2. úr. Můţe si najmout 2 pomocníky (musí jít 5x pro dřevo s jedním pomocníkem). 

3. úr. Můţe si najmout 3 pomocníky (musí jít 10x pro dřevo s dvěma pomocníky). 

Práce se dřevem 

- Pro výrobu jakéhokoliv výrobku, je nutné si nakreslit návrh 

1. úr. Umí vyrobit malé výrobky ze dřeva – hrábě, motyky, pasti, skříňky – cca do 30 cm 

(na začátku hry) 

2. úr. Umí vyrobit větší skříňky, truhly, napajedla, trakaře a jiné výrobky ze dřeva cca do 60 cm, 

(musí vytvořit 10 předmětů 1. úr.). 

3. úr. Umí vyrábět věci ze dřeva nad 60 cm, jako jsou skříně, rakve, stoly, jeřáby, sochy apod., 

(musí vytvořit 25 předmětů 2. úr.). 

- Do 30 cm = 2 jednotky dřeva 

- Kaţdých dalších 20 cm = + 1 jednotka dřeva 

  



49 

 

5.13.2. Lazebník 

- Lazebník je majitelem lázní, coţ je jediné místo, kde nelze odposlouchávat skrze okno či dveře. 

- Lázně jsou také místem rozkoše, kterou poskytují lazebníkovy konkubíny. 

- Aby mohl mít lazebník konkubíny, musí jím pravidelně zajišťovat jídlo, vzhledem k jejich 

vyčerpávající činnosti. 

Odposlech 

- Jedině lazebník sám je schopen odposlouchávat i přes okna a dveře lázní. 

Sluţby konkubín 

- Úroveň lazebníka určuje, jaké sluţby mohou poskytovat jeho konkubíny. 

- Konkubíny mohou pracovat jako: 

 

1. úr. Společnice 

- hlazení po zádech a rukou. 

2. úr. Společnice a masérka (obsloužit 5 zákazníků) 

- masáţ sniţuje dobu rehabilitace po nemoci či otravě na polovinu. 

3. úr. Společnice, masérka a lazebnice (obsloužit 10 zákazníků) 

- lázeň sniţuje dobu rehabilitace po zlomenině či operaci na polovinu. 

Zdatnost konkubín 

1. úr. Obsluha jednoho zákazníka trvá 40 minut. 

2. úr. Obsluha jednoho zákazníka trvá 30 minut. (obsloužit 5 zákazníků) 

3. úr. Obsluha jednoho zákazníka trvá 20 minut. (obsloužit 10 zákazníků) 

5.14. Hrobník 

Pravidla základního povolání 

- Pokud hrobník mrtvolu nezakope nebo nespálí, způsobí neboţtík nákazu v příštím herním bloku. 

Kopání hrobů 

1. úr. Můţe za herní blok vykopat dva hroby (na začátku hry). 

2. úr. Můţe za herní blok vykopat tři hroby (musí vykopat 4 hroby). 

3. úr. Můţe za herní blok vykopat čtyři hroby (musí vykopat 12 hrobů). 

Výroba náhrobků 

- Na velikosti náhrobku závisí spokojenost ducha zesnulého, je-li zesnulý ţebrák, pak určitě ţádný 

náhrobek nepotřebuje, je-li zesnulý šlechtic, pak se s malým náhrobkem určitě nespokojí. 

 

1. úr. malé náhrobky = 3 jednotky kamene (na začátku hry) 

2. úr. střední náhrobky = 4 jednotky kamene (musí vytvořit 5 malých náhrobků) 

3. úr. velké náhrobky = 5 jednotek kamene (musí vytvořit 10malých a 5 velkých náhrobků) 
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6. Pravidla zálib 

6.1. Zloděj 

Otevírání zámků 

- Jedině zloděj se můţe pokusit otevřít zámek bez klíče, ale potřebuje k tomu paklíče nebo šperháky. 

- Zámek imituje provázek, na kterém je podle jeho úrovně určitý počet uzlíků, (2 uzlíky za kaţdou 

úroveň zámku), zloděj otevře zámek tak, ţe rozmotá všechny uzlíky. 

- Otevírání zámků má libovolný počet úrovní. 

 

1. úr. = 1xp 

2. úr. = 2xp 

3. úr. = 3xp atd. 

Kapsářství 

- Zloději kradou pomocí kolíčků (Červených), ale pouze malé věci, jako je měšec, vyloupení kapes 

kalhot, kabátu, mošny atd., a to tak, ţe zloděj musí nepozorovaně na vykrádaný předmět připnout 

kolíček. Pokud si toho oběť nevšimne po dobu 10 vteřin, oznámí jí zloděj, ţe byla okradena a 

namátkousi z vykrádaného místa vytáhne nějaký předmět, nebo oběti přesně popíše, co jí chtěl 

ukrást. Pokud si oběť zloděje všimne, krádeţ se nezdařila a záleţí na oběti, co se zlodějem udělá. 

- POZOR! Chce-li zloděj ukrást něco většího, jako je celá mošna, zbraň, kabát, dýka atd., tak uţ 

kolíček nepouţívá, to uţ si prostě a jednoduše musí ukrást sám tak, jak umí… 

 

1. úr. Je schopen z kapsy vzít jeden předmět. 

2. úr. Je schopen z kapsy vzít dva předměty. 

3. úr. Je schopen z kapsy vzít tři předměty. 

Lhaní 

- Zloděj je schopen přesvědčivě lhát, můţe tedy podle své úrovně lhaní odpovědět lţivě na určitý 

počet otázek, na které by kdokoli jiný musel podle pravidel odpovědět pravdivě. 

-  

1. úr. 1 otázka za herní blok 

2. úr. 2 otázky za herní blok 

3. úr. 3 otázky za herní blok 
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6.2. Kejklíř 

Kejklení 

- Zahlásí-li kejklíř heslo „tadá“a při tom hraje na hudební nástroj smysluplnou melodii nebo zpívá 

píseň, případně hraje divadlo, ţongluje atd., musí všichni hráči, kteří jej při zvolání sledují, přispět 

jednu minci. 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok 

3. úr. 3x za herní blok 

Úhyb 

- Dostane-li kejklíř platný zásah, můţe zahlásit „úhyb“ a tento zásah si nepočítá. 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok 

3. úr. 3x za herní blok 

Převleky  

- Kejklíř je schopen změnit svůj kostým tak, ţe ho nikdo nepozná. 

- Podmínkou je však mít s sebou opravdu více kostýmů. 

- Za převlek se nepovaţuje výměna nátepníků, musí si obléct zcela jiný kostým. 

- Jakmile tento kostým jednou pouţije, tak jej lidé budou povaţovat za tuto postavu i při příštím uţití. 

- Kejklíř můţe mít tolik identit, kolik kostýmů má na akci s sebou. 

- Návrat na svou základní postavu se nepočítá jako změna identity (tzn., pokud na 1. úr přeměníte 

svou identitu, můţete se kdykoliv vrátit zpět na svou identitu původní). 

 

1. úr. Můţe změnit svou identitu 1x za herní blok. 

2. úr. Můţe změnit svou identitu 2x za herní blok. 

3. úr. Můţe změnit svou identitu 3x za herní blok. 

Bard 

Příběhy a legendy 

- Postava můţe v hospodě v podobě mýtů, bájí, pověstí či příběhů získat dodatečné informace o světě 

nebo hře. 

- Interval mezi jednotlivými informacemi je minimálně 1 herní blok. 

 

1. úr. 1x za den 

2. úr. 3x za den 

3. úr. 5x za den 
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Čardáš 

- Zvolá-li bard heslo „čardáš“ a hraje při tom na hudební nástroj smysluplnou melodii nebo zpívá 

píseň, pak musí všichni v okolí, kteří jej sledují začít zběsile tančit. 

 

1. úr.1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok 

3. úr. 3x za herní blok 

Uspání 

- Začne-li bard zpívat ukolébavku nebo vyprávět pohádku na dobrou noc, pak během jedné minuty 

všichni, kdo jej sledují usnou. Uspávání se ukončuje větou „Všichni dělají hají hají. 

 

1. úr. 1x za herní blok na jednu minutu 

2. úr. 2x za herní blok na dvě minuty 

3. úr. 3x za herní blok na tři minuty 

6.3. Průzkumník 

Průzkum terénu 

- Po herním poli jsou rozmístěny obálky s nápisem „mapa“. 

- Průzkumník sbírá čísla z jednotlivých obálek, s těmi si ví rady kartograf. 

 

1. úr. Můţe si vzít 1 dílek s číslem za herní blok. 

2. úr. Můţe si vzít 2 dílky s číslem za herní blok. 

3. úr. Můţe si vzít 3 dílky s číslem za herní blok. 

Kreslení map 

- Kartograf je schopen kreslit různé mapy, umí v nich samozřejmě i číst. 

- Po herním poli jsou rozmístěny obálky s nápisem „mapa“. 

- Kartograf si můţe najmout průzkumníka, který mu bude nosit jednotlivé části mapy, ty pak 

vyměníu organizátorů (v hospodě) za reálné kusy mapy, ze kterých si poté sestaví svou celou mapu. 

- Kartografovi bude na začátku hry přiřazena barva kusů mapy, se kterými můţe pracovat. (Kaţdý 

kartograf bude mít svou vlastní barvu lístečků). 

- Další schopnost kartografa je vyčíst z jiţ celé sloţené mapy jednoho typu tajnou informaci (sesbíral 

jsi šest ze šesti částí mapy č. 1 a těchto šest částí jsi vyměnil za reálnou mapu). 

- Tato tajná informace má tři úrovně. Kartograf dokáţe vyčíst pouze tak vysokou úroveň tajné 

informace, jakou má níţe uvedenou úroveň. 

 

1. úr. základní informace 

2. úr. sloţitá informace 

3. úr. raritní informace 
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Kladení a odstranění pastí 

Vzhled pasti 

- Past na zámku, v truhle apod.: obálka s označením „???“, uvnitř je kartička s nápisem past, kde 

jeuvedena úroveň pasti a efekt pasti + provázek s počtem uzlíků podle úrovně pasti = 2 uzlíky 

zakaţdou úroveň pasti, musí být uveden materiál a jeho mnoţství pouţité na výrobu této pasti. 

- Nášlapná past: pet lahev, v jejímţ hrdle bude srolovaný papír s úrovní pasti a popisem efektu, 

kolem hrdla bude uvázaný provázek s potřebným počtem uzlíků. 

 

Odstranění pasti 

- Úroveň pasti zjistí průzkumník aţ po otevření obálky, past se buď aktivuje, nebo ji bude 

průzkumník schopen odstranit, má-li na to úroveň. 

- K odstranění pasti potřebuje nářadí = dráty, kleště. 

- Odstranění pasti probíhá tak, ţe rozuzluje všechny uzlíky na provázku. 

- Odstraněním pasti získává průzkumník polovinu materiálu, který byl pouţit na její výrobu. 

 

Výroba pasti 

- Výroba pasti trvá 5 minut za kaţdou její úroveň. 

- Za kaţdou úroveň pasti musí průzkumník udělat dva uzlíky. 

- Neţ past umístí, musí ji ukázat ORGům, aby mu schválili efekt pasti. 

- Průzkumník si musí před výrobou pasti sehnat veškerý materiál, který chce pouţít na její efekt 

(kyselinová past => kyselina atd.). 

Úrovně pasti 

- Úrovní je neomezeně, počet potřebných expů se rovná úrovni, přičemţ úroveň niţší je podmínkou 

úrovně vyšší. 

Brtník 

- Umoţní průzkumníkovi vyuţít prostředí kolem sebe k úkrytu. Je ukryt, dokud se skrývá nebo 

neprovede nějakou akci (pohyb, zvuk…). 

 

1. úr. Musí být celý ve vzduchu, tzn., obejme strom rukama i nohama. 

2. úr. Stačí, kdyţ obejme strom rukama, nohama můţe stát na zemi. 

3. úr. Stačí, kdyţ se stromu dotýká a dá si ruku na hlavu.  
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6.4. Bojovník 

Úder 

- Bojovník je schopen vloţit do zásahu takovou sílu, ţe ubírá za 2 ţivoty, je-li zásah platný. 

- Úroveň bojovníka určuje, kolikrát můţe úder pouţít a s jakým typem zbraně je tuto vlastnost 

schopen pouţít. 

- Před zásahem musí bojovník zahlásit „za dva“ (pokud nezasáhne, tak jeho schopnost 

úderpropadne). 

 

1. úr. 1x za herní blok, jeden typ zbraně  

2. úr. 2x za herní blok, dva typy zbraně 

3. úr. 3x za herní blok, tři typy zbraně 

Kryt 

- Dostane-li bojovník platný zásah, můţe zahlásit „kryt“ a tento zásah si nepočítá. 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok 

3. úr. 3x za herní blok 

Válečný pokřik 

- Bojovník musí vydat hrdelní řev „kupředu, ani krok zpět“, kterým podpoří sebe apět svých 

spolubojovníků. 

 

1. úr. Bojovník a jeho pět spolubojovníků jsou odolní proti jednomu zastrašení. 

2. úr. Bojovník a jeho pět spolubojovníků jsou odolní proti jednomu zastrašení, plus ruší strach jiţ 

zastrašených hráčů. 

3. úr. Bojovník a jeho pět spolubojovníků jsou odolní proti jednomu zastrašení, plus ruší strach jiţ 

zastrašených hráčů a vystraší jednoho protivníka na jednu minutu. 

Střelec 

Ostrostřelec 

- Střelec je schopen napnout luk tak, ţe je-li zásah platný, ubírá 2 ţivoty. 

- Před zásahem musí střelec zahlásit „za dva“ (pokud nezasáhne, tak jeho schopnost ostrostřelec 

propadne). 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok 

3. úr. 3x za herní blok 

Spotřeba šípů 

- Určuje, o kolik vystřelených šípů střelec přijde. 

- Střelec umí šípy i vyrobit, jedna jednotka dřeva = 5 šípů. 

 

1. úr. Přijde o tři čtvrtě vystřelených šípů. 

2. úr. Přijde o polovinu šípů. 

3. úr. Přijde o čtvrtinu šípů. 
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Střelecké triky 

1. úr. Bodnutí šípem za jeden ţivot (jeden šíp = jedno bodnutí, nelze vícekrát bodnout s jedním 

šípem, šíp se musí drţet u hrotu - měkčeného, viz pravidla zbraní a štítů). 

2. úr. Zmrzačení (zasaţený 5 sekund zůstává na místě a potom se můţe pohybovat pouze chůzí do 

vyléčení) 

3. úr. Přesný zásah (v případě, ţe šíp osobu zasáhne, ubírá mu jeden ţivot bez ohledu na vlastnosti 

cíle, lze pouţít jednou za herní blok). 

6.5. Vzducholodník 

Výroba vzducholodí 

- Vzducholodník umí vyrábět různě veliké vzducholodě. 

 

1. úr. malé lodě = 10 jednotek dřeva 

- Tyto lodě slouţí jako rybářské. 

2. úr. střední lodě = 20 jednotek dřeva 

- Tyto lodě slouţí jako přepravní, na jednu střední loď se vejde šest hráčů. 

3. úr. velké lodě = 30 jednotek dřeva 

- Tyto lodě slouţí jako přepravní, na jednu velkou loď se vejde dvanáct pasaţérů. 

Lov ryb 

- Jedině lodník je schopen lovit ryby, lov ryb je dán hodem kostkou, kolik hodí, tolik ryb ulovil. 

- Pro úspěšný lov ryb musí strávit lodník na řece jednu hodinu. 

- jedno jídlo = 2 ryby 

 

1. úr. Hází 1x za herní blok. 

2. úr. Hází 2x za herní blok. 

3. úr. Hází 3x za herní blok. 

Vylepšení lodí 

1. úr. Výroba sítí = zkrátí dobu rybolovu na půl hodiny. 

2. úr. Výroba plachet a lan = zkrátí dobu přepravy na polovinu. 

3. úr. Vylepšení velké lodě na loď bitevní = musí si nechat vyrobit děla, popř. balisty, a na vylepšení 

lodě samotné spotřebuje 10 jednotek dřeva. 

Okultista 

Vyvolání ducha 

1. úr. duch zvířete 

2. úr. humanoid 

3. úr. duchové vyšších bytostí 

Komunikace s duchem 

- Nikdy nemůţe chtít po duchovi, aby někoho zabil, nebo aby učinil kohokoli nezranitelným. 

- Ducha vidí přes den jen okultista, v noci kdokoliv. 

- Okolní hráči jsou schopni slyšet to, co říká okultista duchovi, ne to, co říká duch okultistovi (duch 

bude označen modrou páskou). 
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- Duch nemusí dát odpověď hned, ale vrátí se za nějakou chvíli 

- Duch nemusí mít vţdy správnou odpověd 

 

1. úr. Můţe poloţit otázku ANO/NE. 

2. úr. Můţe poloţit otevřenou otázku. 

3. úr. Můţe mít na ducha prosbu. 

Zakletí ducha do předmětu 

- Pomocí rituálu můţe okultista zaklít ducha do nějakého předmětu. 

- Tento předmět se pak bude chovat podle charakteru ducha. 

- Před zakletím můţe mít okultista na ducha prosbu (viz komunikace s duchem). 

- Duchové nemohou sami útočit a jsou schopni se pouze bránit (tzn., bude-li v přívěšku duch, který 

má nositele chránit, bude jej chránit pouze při obraně a ústupu, ne kdyţ bude jeho nositel útočit). 

- Zakletí trvá patnáct minut, poté duch z předmětu vystoupí a můţe si dělat, co chce. 

- U specifických duchů mohou ORGové dobu zakletí změnit. 

 

1. úr. Můţe zaklít jednoho ducha za herní blok. 

2. úr. Můţe zaklít dva duchy za herní blok. 

3. úr. Můţe zaklít tři duchy za herní blok. 

Druid 

Komunikace s rostlinami 

- Druid se ptá vţdy organizátora, musí mu říct, jaké rostliny se ptá, kde se ta rostlina nachází. 

- Nikdy nemůţe chtít po rostlině, aby někoho zabila. 

- Pamatujte, ţe rostliny jsou celkem hloupé a otázky na ně musí být hodně obecné, úspěch není 

zaručen 

- Druid si můţe vypěstovat bonsai, která je chytřejší neţ ostatní rostliny. Je schopna druidovi 

relativně dobře říct co se v jejím okolí stalo. 

 

1. úr. Můţe poloţit otázku ANO/NE. 

2. úr. Můţe poloţit otevřenou otázku. 

3. úr. Můţe mít na rostlinu prosbu. 

Komunikace se zvířaty 

- Druid se ptá vţdy organizátora, musí mu říct, jakého zvířete se ptá, kde se to zvíře nachází. 

- Nikdy nemůţe chtít po zvířeti, aby někoho zabilo. 

 

1. úr. Můţe poloţit otázku ANO/NE. 

2. úr. Můţe poloţit otevřenou otázku. 

3. úr. Můţe mít na zvíře prosbu. 
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Poţehnání úrodě 

- Poţehná-li úrodě, pak se pro jednu sklizeň zdvojnásobí počet jídel, nebo zdvojnásobí počet 

narozených zvířat, nebo zdvojnásobí počet zvířat v revíru. 

- Můţe poţehnat jednou za herní blok. 

 

1. úr. Můţe poţehnat rostlinám/zvířatům 1. úrovně. 

2. úr. Můţe poţehnat rostlinám/zvířatům 2. úrovně. 

3. úr. Můţe poţehnat rostlinám/zvířatům 3. úrovně. 

6.6. Inkvizitor 

Mučení  

- Mučení probíhá hraním hry „Logik“, nebo roleplay dle dohody s hráčem 

- Mučitel musí uhádnout barvy a pořadí mučeného. Úroveň určuje počet řad, které k hádání můţe 

mučitel pouţít. Pokud se mu to nepodaří, mučený upadá do agónie. 

1. úr. 3 řady 

2. úr. 6 řad 

3. úr. 10 řad 

Cítění magie 

- Umí vycítit magii z různých předmětů, je schopen i určit typ magie. 

 

1. úr. Vycítí z nějakého předmětu nebo osoby pouţití magie. 

2. úr. Je schopen pomocí rituálu určit, jestli je magie slabá, středně silná, nebo silná  

3. úr. Je schopen pomocí rituálu určit zdroj kouzla (předmět, vrozená, svitek, krvavá atp.) 

 

Zapuzení ducha 

- Musí provést rituál. 

 

1. úr. duch zvířete 

2. úr. duch humanoida 

3. úr. duch vyšší bytosti 

6.7. Velitel 

Podporovat jednoho hráče můţe vţdy jen jeden velitel. Velení se nesčítá jinými podpůrnými efekty 

ve hře. 

Počet podřízených 

- Určuje, kolika hráčům je schopen velet. 

 

1. úr. Můţe velet dvěma hráčům. 

2. úr. Můţe velet třem hráčům. 

3. úr. Můţe velet čtyřem hráčům. 
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Vojenské taktiky 

- Hráči pod jeho velením mohou získat určité výhody (schopnost počet podřízených). 

- Na začátku kaţdého boje určí velitel svým podřízeným druh taktiky, kterou budou pouţívat po 

celou dobu boje v případě, ţe splní podmínky dané taktiky. 

- Taktiku v průběhu boje nelze změnit. 

- Kaţdý z jeho podřízených můţe pouţívat jen jednu taktiku, tzn. úhyb, nebo úder, nebo výpad. 

 

1. úr. 

 Úhyb - Funguje v případě, jsou-li velitelovi podřízení v jednotlivých soubojích bitvy přečísleni. 

 - Lze ji pouţít 1x za celou bitvu, dostane-li platný zásah, můţe zahlásit „úhyb“, tento 

zásah si nepočítá. 

2. úr. 

 Úhyb (1x za celou bitvu) 

 Úder - Funguje v případě, mají-li velitelovi podřízení v jednotlivých soubojích bitvy početní  

převahu. 

 - Lze jej pouţít 1x za celou bitvu, před zásahem musí hráč zahlásit „zadva“, bude-li 

zásahplatný, pak svému protivníkovi ubere dva ţivoty. 

3. úr. 

 Úhyb (2x za celou bitvu) 

 Úder (1x za celou bitvu) 

 Výpad - Funguje bez ohledu na převahu. 

- Lze jej pouţít 1x za herní blok, dostane-li hráč platný zásah, můţe zahlásit „výpad“, a 

tak způsobí svému protivníkovi zranění za jeden ţivot (zraněný je jak zasaţený, tak 

útočník). 

Ekonomické velení 

- V kaţdém herním bloku si můţe velitel vybrat obory, které chce podpořit, podle své úrovně 

ekonomického velení. 

- Pro kaţdý vybraný obor (ne hráče!!!), který chce podpořit, musí určit, jakou schopnost chce 

podporovat. 

- Vybraná schopnost je o polovinu jednodušší (např. sníţí dobu výroby na polovinu, sníţí spotřebu 

materiálu na polovinu apod.). 

- Můţe podporovat jen základní povolání a jejich schopnosti (např. kovář, stavitel, farmář, ne 

specializace a jejich schopnosti). 

- Můţe podpořit takový počet hráčů, jaký mu umoţňuje úroveň schopnosti počet podřízených: 

-  

1. úr. Můţe podporovat hráče z 1 oboru. 

2. úr. Můţe podporovat hráče z 2 oborů. 

3. úr. Můţe podporovat hráče z 3 oborů.  
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6.8. Lovec hlav 

Omráčení 

- Zasaţená osoba zůstane omráčená po dobu pěti minut, nebo do probuzení (profackování, polití 

vodou apod. nelze v boji). 

- Hráč musí oběť „udeřit“ svou zbraní naplocho do zásahové plochy od pasu nahoru. 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok 

3. úr. 3x za herní blok 

Rozšiřování pomluv 

- Hráč si můţe vymyslet pomluvu, a kdyţ ji sdělí jinému hráči, ten ji musí povaţovat za pravdivou. 

 

1. úr. Pomluvu lze sdělit 1x za den 1 člověku. 

2. úr. Pomluvu lze sdělit 2x za den 2 lidem. 

3. úr. Pomluvu lze sdělit 3x za den 3 lidem. 

Skrytí 

- Chce-li se lovec hlav skrýt před zraky své oběti, musí si nepozorovaně sednout vedle stromu nebo 

většího křoví a dát si ruku na hlavu. 

- Lovec hlav je skryt, dokud neprovede nějakou akci (pohyb, zvuk…). 

 

1. úr. 1x za herní blok 

2. úr. 2x za herní blok 

3. úr. 3x za herní blok  
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6.9. Písař 

Tvorba originálu 

- Jedině písař je schopen vytvořit těţce napodobitelný dokument (psaný i kreslený). Potřebuje k tomu 

kalamář, brk a písařskou desku. 

- Tvorba originálu má libovolný počet úrovní. 

- Originál je označen trojúhelníkem s vrcholem nahoru a číslem úrovně vepsané v něm. Tato značka 

je umístěna v pravém dolním rohu dokumentu. 

 

1. úr. jeden originál za herní blok 

2. úr. dva originály za herní blok 

3. úr. tři originály za herní blok atd. 

Tvorba kopií a napodobenin (plagiátorství) 

- Jedině písař je schopen vytvořit kopii dokumentu (psanou i kreslenou) k nerozeznání od originálu, 

ale potřebuje k tomu vzorek písma osoby, jiţ chce napodobit, dále pak kalamář, brk a písařskou 

desku. 

- Jedině písař je schopen napodobit rukopis jiné postavy a vydávat napodobeninu (plagiát). 

- Tvorba kopií má libovolný počet úrovní. 

- Padělek nebo napodobenina (plagiát) jsou označeny trojúhelníkem s vrcholem dolů a číslem úrovně 

vepsané v něm. Tato značka je umístěna v pravém dolním rohu dokumentu. 

 

1. úr. jedna kopie za herní blok 

2. úr. dvě kopie za herní blok 

3. úr. tři kopie za herní blok atd. 

Rozpoznání dokumentu 

- Jedině písař je schopen rozeznat rozdíl mezi kopií, napodobeninou (plagiátem) a originálem. 

Potřebuje rukopis osoby, která napsala zkopírovaný originál, dále lupu nebo monokl. 

- Rozpoznání dokumentu má libovolný počet úrovní. 

- Rozpozná dokumenty pouze stejné nebo niţší úrovně. 

 

1. úr. jeden dokument za herní blok 

2. úr. dva dokumenty za herní blok 

3. úr. tři dokumenty za herní blok atd. 


