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Komentované dobrodružství pro Dračí Hlídku 

 

Anotace příběhu 

 

Do menšího města má přijet kouzelník a při příležitosti trhů předvést běžným lidem skutečnou 

magii. O události se ví poměrně dlouho, trhy jsou plánovány dlouho dopředu, stejně tak 

návštěva kouzelníka. Kouzelník skutečně umí čarovat a má poměrně mocný magický předmět 

– hůl, díky kterému má větší moc, než odpovídá jeho skutečným schopnostem. Kouzekníka 

na cestách po vystoupení doprovází svita drobnějších zlodějů a lapků. Využívají příležitosti 

toho, že na kouzelníkovo vystoupení cestují lidé z daleka a během akcí se značně obohacují 

krádežemi a drobnými loupežemi. Postavám by se mělo během dobrodružství kouzelníka 

odhalit a budou se rozhodovat, jakým způsobem se získanými informacemi naloží. 

Dobrodružství je navrženo jako příběhová črta, kterou si vypravěč doplní a upraví podle vlastní 

představy a znalosti svých postav. 

 

Kde dobrodružství zasadit? 

 

Volíme odlehlejší oblast civilizované části světa, s centrálním větším městem a menšími 

vesnicemi okolo. Je vhodné, aby oblast nebyla zcela bezpečná. Tím, že se nachází na okraji 

správního celku a mimo nejdůležitější obchodní trasy se v lesích mezi vesnicemi občas mohou 

pohybovat skupiny lapků / nestvůr tak, aby to zapadalo do logiky vašeho světa. Postavy mohou 

pocházet z jedné menší vesnice, případně se na takovém místě potkat v minulosti a dál 

pokračovat společně. 

Pro logiku příběhu je důležité, aby magie nebyla brána jako něco naprosto samozřejmého. 

Příběh je proto nutné upravit, pokud je váš svět nabitý magií a téměř každý umí čarovat. Magie 

je v našem světě přítomná, ale skutečně dobří kouzelníci jsou poměrně vzácní a vyhledávání. 

Zároveň je nutné, aby magie nebyla potíraná z oficiálních míst nebo přímo nelegální. 

Je libovolné, v jakém ročním období se dobrodružství odehrává, stejně tak je možné jej zasadit 

do různých podnebí. V textu počítám s tím, že je vše zasazeno do mírného pásma, lesnatého 

prostředí, roční doba je časný podzim. Při zasazení příběhu jinam je nutné zkontrolovat 

konzistenci a logiku lokací (např. brod by nedával smysl v případě zasazení do pouště apod.) 
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Úvod – motivace postav a začátek příběhu 

 

Postavy v první části příběhu cestují do nedalekého většího městečka na trhy a shlédnout 

vystoupení putujícího kouzelníka. Vzhledem k tomu, že v poslední době nejsou cesty příliš 

bezpečné a osamělí pocestní bývají často oloupeni, je zvykem, že krajem putují spojené 

skupinky. Doporučuji motivaci postav dohodnout metaherně před začátkem hry pro urychlení 

jejího startu.  

 

Motivace postav připojit se k takové skupince může být velmi různorodá: 

• doprovod místního obchodníka jako výpomoc (ochranka raději ne, postavy jsou 

začínající dobrodruzi) = tato motivace může platit pro válečníka nebo jinou silnou 

postavu, která má za úkol pomoc s dopravou zboží, nakládkou, řešením potíží při 

zapadnutí vozu atd.  

• možnost dovézt vlastní zboží na trh (postava má nůši plnou bylin, kterou chce prodat, 

případně lektvarů) = alchymista 

• postava si chce ve městě něco koupit / vyzvednout = hraničář 

• postava chce ve městě navštívit bohatého příbuzného a opět mu trochu ulehčit od 

bohatství, jako při poslední návštěvě = zloděj (tady pozor na případnou ztrátu času při 

odštěpené questové linii, zloděj může např. vyzvednout nové paklíče) 

• postava chce ve městě zhlédnout vystoupení kouzelníka při příležitosti trhu (tuto 

motivaci může mít více postav a musí zaznít) = kouzelník + všichni ostatní 

• postava chce navštívit chrám / klášter nebo dát oběť = klerik 

 

Postavy cestují společně s dalšími NPC. Mělo by se určitě jednat o jeden až dva vozy se 

zbožím, např. farmáře nebo řemeslníka z vesnice a další případný doprovod. Doporučuji 

vypravěči udělat si seznam putujících NPC, nemělo by jich být více než 5, celá skupina by tak 

mohla mít od 8 do 11 lidí. Postavám skupinu popíšeme, předpokládáme, že několik NPC znají 

ze své minulosti.  

Doporučení k NPC: s postavami může putovat neznámé NPC. Může to být málomluvný 

pocestný, o kterém nic neví. Dá nám to více možností, jak případně rozehrávat situace. V 

případě potřeby z něj uděláme kovářova málomluvného pomocníka z vesnice, kterou postavy 

neznají nebo hraničáře na cestách. Toto NPC může postavám pomoci v obtížné situaci 

(náhodně zachránit) nebo naopak jim může uškodit, pokud vše půjde příliš hladce. Sám takové 

“žolíky” příležitostně do příběhu dávám a obecně o nich postavy informuji. Dávám ale pozor, 
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abych na tyto doplňkové charaktery příliš nestrhával pozornost, která by měla jít směrem k 

hlavní příběhové linii. 

 

Začátek hry – první scéna u brodu 

 

Hra by měla začínat u spadlého mostu s nedalekým brodem, díky kterému se cesta zdrží o 

jeden den. Možnosti řešení situace jsou dvě – provizorně opravit most nebo počkat, až voda 

v řece trochu klesne (před několika dny přestalo pršet). Obojí zabere čas a je nutné přespat 

na místě. Znamená to, že do města dorazí až v den trhů, nikoliv s předstihem, jak původně 

všichni plánovali.  

U brodu postavy narazí na další vůz s několika putujícími, kteří zůstali uvězněni před nimi. 

Všichni mají společný cíl a mohou diskutovat, zda budou opravovat most nebo počkají, až 

opadne voda. V každém případě je nutné přenocovat do rána. Druhá skupina nepustí postavy 

mezi své vozy. 

V noci zmizí podstatná část zboží. Pokud se postavy rozhodnou hlídkovat, zboží se ztratí u 

druhého vozu, na který narazili později a jehož osazenstvo je nepustí do své části nocležiště 

hlídat. Obviněny jsou postavy, pokud se hráč zloděj rozhodne krást, tak mohou být postavy 

obviněny oprávněně, nicméně brzy jsou nalezeny stopy, které vedou z tábořiště pryč. 

Okradeny mohou být i postavy, pokud nebyly extrémně ostražité.  

Jelikož cestující NPC nechtějí opustit své zbývající zboží, vyšlou postavy (mohou jim zaplatit 

nebo je poslat za trest, pokud také kradly), aby vystopovaly, kam stopy vedou a nejlépe 

přinesly ukradené zboží. 

Pokud máte v družině více postav, které preferují “stealth” styl hry, na krádež se může přijít 

ještě v noci, takže pronásledování zlodějů probíhá za tmy.  

 

Pátrání po ztraceném zboží 

Družina se vydává po stopách a brzy nachází jeskyni u zříceniny strážního hrádku, kterou 

mohou začít zkoumat. Návrh jeskyně nechávám ve vaší režii. Postavy během průzkumu 

najdou skrýš lapků. Ti patří ke kouzelníkově svitě, na hrádku zůstali, protože se jim rozbil vůz. 

Jedná se o několik NPC (4), jsou to spíše slabší kusy. Schopnější doprovod pokračoval s 

kouzelníkem dále. Kus dál v lese postavy naleznou poškozený a částečně rozebraný cestovní 

vůz s výrazným emblémem, který později přisoudí kouzelníkovi. Mezi věcmi z podzemí by 

neměla také chybět masivní dřevorubecká sekera, kterou si postavy nechají. 

Žádný z lapků by se s postavami neměl dostat dále do města. Jeden lapka musí z místa utéct 

a postavy to musí vidět. Buďto to zahrajete tak, že se lapkovi podaří utéct ze zajetí postav 

nebo jej spatří při odchodu z lokace, jak mizí v lese. Postavy musí vědět, jak uprchlý lapka 
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vypadal nebo znát nějakou jinou vlastnost - např. charakteristické kulhání. Pokud by se 

postavy rozhodly lapku dále stopovat, nebudou úspěšné – jeho stopy mohou skončit třeba v 

rozvodněné řece. 

Doporučení k jeskyni: v mé představě se jedná o menší hrádek s podzemím. Při jeho 

zkoumání je možné objevit mnohokrát používané tábořiště, plné odpadků a pozůstatků toho, 

když na místě tábořily skupiny lapků (hrádek není daleko od cesty, zato je nepřístupný vozem, 

takže pro pocestné se nejedná o vhodné místo k přenocování. Postavy během průzkumu 

narazí na dvě až tři nepřátelské postavy z kouzelníkovy suity. Postavy poznají, protože je 

viděly při okrádání a zaútočí na ně. Postavy mohou být velmi opatrné a zaútočit na lapky jako 

první. Postavy mohou zkoumat podzemí hrádku, kde lapkové schovali více z nakradeného 

zboží, ale nebude se jednat o velké poklady.  

Nakonec dobrodruzi objeví poškozený vůz. Postavy by měly odcházet s představou, že vůz 

byl lapky přepaden. Nemusí jim hned dojít, že se jedná o kupány z kouzelníkova doprovodu. 

Zároveň bych postavy nenechával vyslýchat lapky, resp. při takovém výslechu lapka určitě 

neprozradí, že patří ke kouzelníkovi. Bojí se trestu, a proto raději řekne, že vůz přepadli na 

cestě a jeho osazenstvo uteklo. To, co by postavám mohlo připadat trochu divné je, že objeví 

v podzemí nářadí na opravu vozu a poškozené kolo, které se snaží lapkové dát dohromady. 

Míru odhalení pravdy o původu lapků nechávám na vás, ale postavy budou překvapenější, 

pokud z hrádku odejdou s tím, že kouzelník byl oběť, nikoliv pachatel. Na voze mohou být 

třeba stopy po boji (z minulosti). Postavy nezvládnou opravit kolo, na to je poškození vozu 

příliš velké a je potřeba kovář – postavám by se se nemělo podařit vůz ani odtáhnout. 

 

Návrat k brodu 

 

Postavy se vrací se zachráněnou podstatnou částí ukradeného zboží a dalším přípravným 

vybavením do tábořiště, kde je již opravený most / voda na takové úrovni, aby bylo možné 

pokračovat v cestě. Postavy dostanou odměnu s tím, že se osvědčily a další peníze dostanou 

večer v hospodě, až celá karavana bezpečně dorazí do cíle. Je důležité, aby se NPC před 

postavami zmínily, že ne všechno zboží se vrátilo zpět. Mohla by chybět nějaká cennější 

součást nákladu, např. vzácnější koření, poklad nebo jiný unikátní předmět. 

 

Příchod do města 

Po příchodu do města se postavy mohou vrhnout do plnění svých osobních cílů s tím, že celé 

město hovoří o vystoupení kouzelníka večer na náměstí. Postavy se tam sejdou a uvidí, že 

kouzelníkovo zázemí tvoří několik vozů, zaparkovaných na menším náměstí. Emblém na 

vozech je totožný s tím, který našli v jeskyni. Pokud budou postavy, jakkoliv konfrontovat 
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osazenstvo vozů, tak se jim dostane informace, že byli přepadeni, ale mistr kouzelník již slyšel 

z doslechu o tom, že skrýš lapků vypátrali a dá postavám odměnu v podobě financí a toho, že 

si mohou na jeho vystoupení sednout do první řady. S postavami může jednat buďto sám 

kouzelník (charismatický, velmi přátelský). Pokud ho postavy konfrontují s tím, že to on 

přepadává pocestné, tak se jim dostane ujištění, že to tak rozhodně není. Že by z toho nic 

neměl atd. Pokud by postavy chtěly po této linii jít dál, tak je zanedlouho konfrontuje městská 

garda, pověřená starostou (kterému se kouzelník bohatě vyplácí a nechce o jeho vystoupení 

přijít) s tím, že nemají šířit pomluvy a žádné důkazy nemají. Dostat se dovnitř kouzelníkova 

ležení na menším náměstí je nesmírně obtížné – je tam všude spousta lidí a všechny vozy 

jsou dobře hlídány. Postavám by se to nemělo podařit. 

V průběhu plnění osobních cílů nebo čekání na večerní vystoupení si postavy všimnou, že 

jsou nenápadně sledovány různými lidmi, ale nikdy nedokážou sledující skutečně chytit nebo 

vypátrat. 

Když se budou postavy pohybovat v okolí kouzelníkových vozů, všimnou si postavy, která 

jim nápadně připomene uprchlého lapku z lesa. Bude se zapojovat do činností kolem vozů 

a musí jít jasně identifikovat. V tu chvíli postavám musí dojít, že lapkové patří ke 

kouzelníkovi. Nemají to ale v tuto chvíli, jak dokázat. 

Doporučení k této fázi hry: postavy se mohou rozdělit, aby splnily své osobní cíle. V této fázi 

jim můžete každé podstrčit papírek s informací, že se necítí v pohodě; že je někdo sleduje, 

něco se děje, ale nemohou přijít na to, co. 

 

Zoufalá vdova – zadání úkolu a jeho řešení 

 

Ve městečku se poměrně rychle rozšíří informace o tom, že postavy našly skrýš lapků a několik 

jich dostali. O rozšíření informací se případně postará zbytek malé karavany, která do města 

s postavami dorazí – pokud by postavy patřily ke skromnějším. V příhodné chvílí – ale ještě 

před vystoupením kouzelníka – jsou postavy osloveny ženou ve středním věku. Doslechla se, 

že postavy objevily jeskyni lapků. Její manžel – dřevorubec – se v té oblasti ztratil před třemi 

dny. Pokud mají postavy viditelně dřevorubeckou sekeru, všimne si ji a ihned postavy osloví. 

Vdova věří, že její manžel je naživu. Je to pořádný kus chlapa a umí si poradit, ale má velký 

strach a sama si neporadí. Postavy může najmout (za peníze) nebo jen požádat, aby ji muže 

pomohli najít. Postavy mohou samozřejmě odmítnout. 

Postavy mají sekeru a pokud by našly dřevorubce, budou mít proti kouzelníkovi důkaz.  

Doporučení k řešení questu: Situaci je možné navrhnout a řešit více způsoby. Dřevorubec 

by mohl být na více místech a v tuto chvíli bude záležet, jak se na celou situaci družina zaměří. 

Jednou z možností je, že se postavy rozhodnou další den vypravit zpět do lesa a po dřevorubci 
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pátrat. Tato možnost není vyloučená, nicméně by již v tuto chvíli měly mít dostatek indicií o 

tom, že s dřevorubcovým zmizením nějak souvisí kouzelník a jeho kumpáni. Je proto 

pravděpodobné, že se budou chtít nejprve porozhlédnout ve městečku. Pokud by se postavy 

okamžitě chtěly vypravit za město, bylo by dobré je nějakým způsobem ve městě udržet, např. 

jim sdělit, že pro ně má kouzelník speciální odměnu za dopadení lapků a chce jim ji předat 

během vystoupení, za účasti starosty. 

Postavy se mohou rozhodnout pátrat po dřevorubci na vlastní pěst v okolí kouzelníkova ležení. 

Boj nepřipadá v úvahu, okamžitě by se do něj zapojila městská garda a kouzelník má u sebe 

vždy nejméně 10 pomocníků. 

 

Ukončení questu – postavy se rozhodnou nejít na vystoupení a vplíží se dovnitř 

 

Vplížit se do kouzelníkova ležení a pátrat po dřevorubci postavy mohou pouze těsně před nebo 

po vystoupení kouzelníka, na které logicky nepůjdou. Družina se může také rozdělit, nicméně 

to představuje obtížnější cestu pro vyprávění příběhu. Těsně před a během vystoupení budou 

v ležení jen 4 kouzelníkovi pomocníci, které je možné různými cestami přemoci. Např. opít je, 

očarovat, proplížit se kolem nich, přesvědčit je, že kouzelník potřebuje pomoci atd. Vždy by 

minimálně 2 postavy měly v ležení zůstat. Pokud se postavy dostanou dovnitř ležení a budou 

prohledávat vozy, naleznou nejen chybějící věci z předchozího přepadení vozů v lese, ale v 

jednom voze naleznou svázaného dřevorubce. Pokud jej osvobodí, tak jim sdělí, že chtěl před 

dvěma dny celé skupině pomoci, když jim zapadl vůz v lese, ale poznal mezi nimi jednoho z 

lapků a oni ho už nenechali jít. Asi ho chtěli zabít až poté, co odjedou z města, proto ho 

kouzelník očaroval a svázal. S dřevorubcem má družina skvělý důkaz a je možné jít rovnou 

vše oznámit starostovi městečka, který by nechal kouzelníka zatknout přímo na jevišti při 

vystoupení. 

 

Ukončení questu – pokud postavy půjdou na vystoupení kouzelníka 

 

V noci nastane velká událost – vystoupí kouzelník. Pokud postavy zatím nemají žádný důkaz 

o jeho aktivitách a přímo na vystoupení se jej pokusí konfrontovat či napadnout, bude povolána 

městská garda, postavy zatkne a pustí až po několika dnech, zatímco kouzelník bude pryč. 

Pokud postavy vyčkají, co se stane, kouzelník je během představení vyzve, aby šly na pódium 

přebrat cenu. Padne opona a postavy zjistí, že jsou teleportovány pryč z pódia. Kouzelník před 

tím vyčaruje dvojníky postav, které převezmou zlato a odejdou pryč a skutečnou skupinu 

teleportuje dovnitř do opevněného vozu, kde se nachází také svázaný dřevorubce. Naštěstí 
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postavám zůstává kompletní vybavení, takže se mohou osvobodit, utéci, kontaktovat 

městskou gardu a nakonec kouzelníka usvědčit. 

 

Obecná doporučení k závěru + alternativy 

 

• Hráči (a postavy) by měli pochopit, že přímý útok na kouzelníka a bez důkazů, 

podporovaný městskou gardou, je čistá sebevražda. Vždy by měl takovýto krok skončit 

tím, že postavy budou umístěny do vězení / na pranýř. Kouzelník v takovém případě z 

města vždy pláchne a quest skončí neúspěšně. 

• Pokud postavy již od začátku pojmou podezření, že kouzelník je záporák a budou mít 

jasný tah na branku – usvědčit – není nutné zadávat quest s dřevorubcem. Důkazem 

může být klidně jen nakradené zboží v jednom z vozů. 

• Postavy mohou také získat svědectví kouzelníkova pomocníka, kterého viděly 

uprchnout z hrádku a kouzelníka porazit pomoci něj. 

• Je možné, že postavy získají jiným způsobem proti kouzelníkovi důkaz a pokusí se jej 

vydírat – to možné je. 

• Dále se mohou postavy ke kouzelníkovi přidat. 

 

Různé úrovně zkušenosti PJů 

• Vyberte si jen jednu z alternativ zakončení příběhu, kterou dobře propracujete a té se 

držte. 

Pro postavy na prvních úrovních 

• V dobrodružství je možné značně omezit boj (lapkové z hrádku pláchnou všichni, 

vyděsí se pochodní), postavy si mohou zabojovat se slabší, náhodnou nestvůrou (část 

podzemí hrádku bude obývat pavouk, krysy atd.) 

• Kouzelník může mít značně oslabený doprovod. 

• Získání důkazů proti kouzelníkovi může být mnohem snazší. 

 

 

  

 

http://dracihlidka.cz/

