
Rozšířený soubojový systém
- PPP
verze 0.4
14.07.2022

Poznámka autorů: Toto je prvotní betaverze
rozšíření soubojového systému do Pravidel pro
pokročilé. Obsahuje již zapracované zpětné vazby
našeho týmu. Teď bychom však chtěli poprosit
celou naši komunitu o pomoc, abychom našli
všechny šotky a případně zapracovali Vaše
návrhy, které ty naše mohou dalece překonat.
Hlídka je hra vybudovaná komunitou pro komunitu
a budeme rádi pokud to tak bude i do budoucna.

Kam posílat zpětnou vazbu, připomínky a nápady
na vylepšení?
ppp@dracihlidka.cz

Datum aktualizace: 14.7.2022

mailto:ppp@dracihlidka.cz


Rozšířený soubojový
systém (RSS)

RSS je významným krokem k epičtějším a
taktičtějším soubojům. Nejedná se o náhradu
Základního soubojového systému (ZSS), ale o
jeho volitelné rozšíření.

Právě možnost volby je klíčovým
principem Dračí Hlídky jako takové. RSS se
zaměřuje právě na to, jak vám nabídnout v boji co
nejbohatší volbu možností tak, aby žádné dva
souboje nebyly stejné! Je však třeba brát v potaz,
že RSS má do jisté míry vliv na dynamiku hry. Boj
vám prostě zabere více času, a to se nemusí
hodit pro každý styl hry. Je na vás, rozhodnout se,
jak velký kus hry chcete věnovat právě boji.

V čem je tedy rozdíl?
Největším rozdílem mezi RSS a ZSS je důraz na
samotný prostor, kde se boj odehrává. V
základním soubojovém systému si vystačíte s
tématickým popisem trollího brlohu, či lesní
mýtinky. Rozšířený soubojový systém již vyžaduje
mapu a rozkreslení nebo rozestavení bojové
situace. Všechny ty stromy, tůňky, převrácené
vozy, mrtvoly nepřátel, truhly pokladů a podobné
věci, budou více než jen kulisy a budou zasahovat
do boje. V boji samotném budete mít více
možností, ze kterých vybírat, a to s konkrétním
dopadem na hru. A možná vám s tím zamíchá i
počasí!

Herní plán
Boj probíhá buď na hexovém nebo
čtverečkovaném plánu, kde jedno pole
představuje jeden sáh.

Každý účastník boje by měl mít svůj žeton
nebo figurku, u které lze jednoznačně poznat,
kterým směrem je natočena.

Terén, zdi a další zpestření si pak můžete
do plánu dokreslit, či nahradit žetony nebo
dokonce modely.

Čtvercový plán, na rozdíl od hexového,
vyžaduje navíc výpočet vzdálenosti při pohybu po
úhlopříčce. Je to jednoduché - každé druhé pole
dráhy vedené úhlopříčně se počítá jako dva sáhy
místo jednoho (tzn. že vzdálenost mezi dvěma
body, které jsou od sebe úhlopříčně vzdálené 4
políčka je 6 sáhů - jeden sáh za první a třetí
políčko, dva sáhy za druhé a čtvrté políčko).

Překážky a terén
Objekty na herním plánu se obecně rozdělují na
dva druhy - terén a překážky. Překážky jsou
všechny objekty, které se mohou pohybovat,
změnit svůj stav nebo je možné s nimi
manipulovat - truhlice, dveře, ostatní tvorové atd.
Terén naopak je obecně netečný - velký balvan,
říčka, strom, kamenná zeď a podobně. Překážky i
terén mohou ovlivňovat pohyb tvorů, dohled a i
případnou trajektorii projektilů.



Dohled a Trajektorie

Dohled je ve hře běžně používaný termín, který
reprezentuje, zda zdroj vidí cíl na bitevním plánu.
Stanovuje se pomocí linie dohledu, kterou mohou
narušovat překážky i terén. Tvor má vždy dohled
sám na sebe.

Trajektorie je předpokládaná dráha, kterou se
bude daná věc (šíp, magická střela, hozený
goblin) pohybovat. Trajektorie je pro většinu
takovýchto situací shodná s linií dohledu.

● Linie dohledu je imaginární přímka
kreslená z ptačí perspektivy, spojující
středy dvou hexů, mezi kterými ověřuji
dohled.

● Trajektorie je dráha po které se bude
objekt/projektil/energie pohybovat.

K určení, zda je mezi dvěma poli přímá
trajektorie/dohled, si naznačte linii dohledu
(pravítko, provázek nebo laserové ukazovátko
může pomoci). Pokud tato linie neprochází polem
s překážkou či blokujícím terénem, objekty na
sebe mají navzájem dohled. Pokud linie takovým
polem prochází, pak, dle velikosti a druhu
překážky či terénu, může být úplně nebo částečně
tato blokována (jezírko vám ve výhledu překážet
nebude, plaňkový plot trochu a statný dub zcela).

Pokud při určování dohledu mezi dvěma objekty
zasahuje do linie dohledu terén či překážka, s
velikostí stejnou nebo vyšší než je velikost
jednoho ze zkoumaných objektů, objekty na sebe
dohled nemají. Výjimkou jsou překážky v podobě
tvorů. V tomto případě, na sebe objekty dohled
mají i pokud je překážející tvor větší než některý z
objektů, mezi kterými měříme linii dohledu.

Pokud tvor stojí na terénu s určitou výškou, přičítá
se, pro potřeby určení dohledu, velikost tvora k
výšce terénu.

Kryt

Pokud je tvor či objekt cílem nějakého efektu
nebo projektilu a trajektorie tohoto prochází polem
s dostatečně velkou překážkou, pak říkáme, že cíl
je v krytu. Kryt může ovlivnit náročnost sesílání
cíleného kouzla nebo šanci na zásah šípem či
třeba hozeným flakonkem. Rozlišujeme několik
druhů krytů.

● Tvor je v celkovém krytu, pokud je za
něčím, co ho zcela skrývá (objekt je stejně
velký, nebo větší než tvor). To znamená,
že tvor nemůže být cílem útoku ani přímo
cíleného kouzla.

● Tvor je v tříčtvrtečním krytu, pokud má
zakrytou větší část těla (trpaslík za
barelem, střelec v hradní střílně). V tomto
případě má Výhodu (bonus +5) v obraně
proti všem útokům zbraní. Kouzla, která
na něj cílí, mají Nevýhodu (postih -5) k
obtížnosti seslání.

● Tvor je v polovičním krytu, pokud je skrytý
za objektem alespoň částečně (objekt má
polovinu jeho velikosti) a získává bonus
+3 k obraně proti všem útokům zbraní.
Kouzla, která na něj cílí, mají postih -3 k
obtížnosti seslání.

● Tvor se nepočítá jako v částečném krytu
(¾ nebo ½) pokud je útočník na poli s
překážkou nebo na poli sousedícím s
blokující překážkou (hradní střílna
neomezuje toho, kdo z ní střílí).

● U plošných kouzel a efektů se kryt počítá
vůči středu aktivace efektu (tedy vůči poli,
které bylo cílem). Plný kryt blokuje efekt
bez ohledu na druh. Částečný kryt snižuje
poškození u ničivých efektů o ½ nebo ¾
dle druhu krytu.



Příklad krytí vůči tvorovi A: Tvorové C a F mají
celkový kryt. Tvor E má ¾ kryt a tvor B má pouze
½ kryt.



Speciální terén a počasí
Terén nemusí jen překážet ve výhledu a dělat
pohyb přes něj náročnějším. Existují i spousty
druhů terénu, které mají různé speciální vlastnosti
dále ovlivňující boj.

Příkladem může být náledí, na kterém lze
uklouznout; potok, ve kterém je možné se uhasit
nebo třeba vysoká tráva, přes kterou sice není
vidět, ale šíp nijak nezpomalí.

Počasí pak může ovlivňovat terén na celém
herním plánu a přinášet různá další omezení.
Ranní mrazík mohl proměnit vlhkou dlažbu v
dlažbu namrzlou, silný vítr může komplikovat
střelbu, prudký déšť znemožní něco zapálit a v
husté mlze není nic vidět.

Příklady terénů a počasí k inspiraci najdete v
patřičné sekci (viz strana X). Jejich seznam ale
není ani zdaleka vyčerpávající a vaše
dobrodružství vás mohou zavést do mnoha
nepopsaných situací. Pamatujte, že rozhodující
slovo má vždy vypravěč.

Světlo a viditelnost
Světlo a jeho nepřítomnost může velmi výrazně
omezovat dohled (ne však trajektorii).

Viditelnost je ve své podstatě kvalitou dohledu.
Za ideálních podmínek je dohled neomezený - za
plného světla a jasného počasí může být cíl na
ledové pláni vidět na kilometry daleko. Mlha, tma,
kouř z dýmovnice, kouzla, opilost a další příkoří
mohou dohled zkrátit či dokonce narušit. Toto
komplikuje míření a sesílání cílených kouzel.

Skrytý cíl je takový, o kterém jeho protivníci neví,
nebo o něm zcela ztratili přehled. Na takovýto cíl
nelze vést přímý útok zbraní ani kouzlem. To jej
samozřejmě stále nijak nechrání před plošnými
efekty.

Neviditelný cíl je takový, na který útočník nemá
dohled, ale má alespoň přibližnou představu, kde
je. Může se jednat o někoho, na koho byla zrovna
seslána neviditelnost, nebo třeba i tvor v
místnosti, kde toto kolo vybuchla dýmovnice. Zde
je možné vést útok s Nevýhodou (postih -5).

Špatně viditelný cíl je takový, kde útočník vidí cíl,
ale chybí mu dostatečné detaily - vidí pouze obrys
a podobně. Příkladem je tvor v mlze nebo obrys
tvora ve tmě, za kterým je někde dál světlo. Zde
je možné útočit s malou nevýhodou (-3).

Viditelný cíl je pak takový, na který má útočník
přímý dohled.

PŘÍKLAD: Družina našla doupě městského
gangu - dřevěnou boudu pod hradbami. Je noc a
přes okna družina vidí v místnosti pět zločinců.
Alchymistka Viky do chajdy hodí dýmovnici.
Gangster Krysa vyskočil zadním oknem, na které
družina nevidí, a tak je nyní skrytý cíl, zmatený
rabiát Zlatohryz se zmohl pouze na nadávky a tak
je považován za neviditelný cíl (je slyšet ale v
hustém kouři není vidět). Vyděrač Tonda vyběhl
ven předními dveřmi s kuší v ruce - osvětlený
zezadu lucernou je pak viditelným cílem. Zato
trpaslík Krugg, který na rabiáty čekal venku
osvětlený jen světlem měsíce, je špatně viditelný
cíl.

Světlo věci komplikuje dále. V rámci jedné herní
plochy je možné mít oblasti jak osvětlené, tak
utápějící se v černočerné tmě. Světlo může mít
také různou intenzitu:

Světlo znamená jasný den nebo např. okolí
osvětlené lucernou. Pohyb a činnosti prováděné a
cílené do oblasti, kde je světlo, nemají žádný
postih.

Šero znamená jasnou noc, okolí svíčky a nebo
třeba okraj toho, kam až dosvítí lucerna. Obecně
jsou pole na kraji dosahu světla považovány za
šero. V šeru je špatně vidět, což se projevuje



malou nevýhodou (-3) na všechny činnosti
vyžadující zrak - sprint, házení předmětem, útok
ale i obrana atd.

Tma znamená úplnou tmu. Bezměsíčná noc,
podzemní kobka atp. Ve tmě není vidět vůbec -
cíle jsou považovány za neviditelné a ke všem
činnostem vyžadujícím zrak je Nevýhoda (postih
-5) a to jen pokud je vůbec možné se o ně
pokusit.

Pro plochu, kde je více různých stupňů
světelnosti, platí tato speciální pravidla:

Ze tmy je do světla vidět, ale obráceně ne.

Pozor na siluety! Tvor ve tmě vidí obrysy
překážek (včetně jiných tvorů), které jsou mezi
ním a osvětlenou oblastí.

Tvorové se schopností Vidění ve tmě vidí v úplné
tmě, jako by bylo šero. Svou schopnost pak
mohou použít jen pokud sami nestojí ve světle.

Bojující tvorové

Slovo “tvorové” užíváme proto, že boje se účastní
kde co. Lidé, trpaslíci, obři, přerostlé ještěrky,
zvířata i příšery s nejistým počtem očí, chapadel,
klepet a hlav.

Dle jejich velikosti zabírají tvorové různý počet
polí na herní ploše. Následující tabulka je pouze
orientační:

Velikost Čtverečky Hexy

A - B 1 1

C 2 2

D 4 4

E 6 7

Když se počítá dohled tvora, pak se měří od
středu pole, na kterém se vyskytují jeho oči nebo
podobné smyslové orgány. Má-li tvor více hlav na
více polích, pak je třeba toto brát v potaz.

Rozhled nebo také zorné pole je kužel dohledu
tvora. U humanoidních tvorů se obvykle jedná o
kužel ve směru, kterým je tvor natočen. U
ostatních tvorů je pak třeba brát v potaz rozložení
jejich smyslových orgánů. Koně vidí do stran, a
třeba chapadlové monstrum pokryté očima má
rozhled všude. Rozhled je omezen viditelností.

Tvor ->

Tvor má dohled a je schopen reagovat pouze na
to co se děje v jeho rozhledu. Počítáme ovšem s
tím že bojující tvor má přehled o bojišti. A tedy je
schopen pracovat s informacemi, které jsou mimo
jeho rozhled. Pokud tedy například vidí nepřítele
ve svém zorném poli mířit kuší, může si domyslet,
že cílem je jeho spřátelený kouzelník, a případně
s tím dále pracovat (Viz reakce). Pro
vyhodnocení takovýchto situací je důležité, aby
tvor viděl zdroj akce, na kterou chce reagovat,
nikoliv její cíl.

Všechny objekty a tvorové mimo rozhled
bojujícího se pro něj považují v daný moment za
neviditelné. Je tedy možné na ně cílit své akce,
ale s patřičnými postihy.

Použitím volné akce Výkřik (“Gilly, za tebou!”) je
možné upozornit na pro ostatní skrytého
nepřítele, který se tímto dále pro postavy, které jej
nevidí, počítá jen za neviditelného.



Volitelné pravidlo:
Tvorové a objekty na polích přímo sousedících s
poli v rozhledu bojujícího tvora se počítají jen
jako špatně viditelné.



Herní kolo
RSS se odehrává v jednotlivých kolech, ve
kterých se bojující tvorové střídají ve vyhlašování
a provádění akcí v závislosti na jejich iniciativě.
Času, kdy tvor vykonává nebo hlásí své činnosti,
se říká Tah.

Každé kolo začíná nejprve Otevřením, kdy se
zkontroluje stav efektů ovlivňujících herní plochu
a bojující tvory, aplikují se vlivy počasí. Dále se
provede případně hod na iniciativu a určí se
pořadí bojujících.

Dále se pokračuje Vyhlašováním, při kterém
jednotliví bojující v pořadí dle iniciativy hlásí, zdali
budou provádět dlouhé či krátké akce. U dlouhých
akcí je třeba rovnou i hlásit o jaké akce se
konkrétně jedná.

Následuje Vyhodnocení, kdy se dle pořadí
bojujících postupně hlásí, provádějí a vyhodnocují
nejprve krátké akce a poté akce dlouhé.

Fáze kola: Otevření
Efekty:
Existuje mnoho efektů ovlivňujících boj, které mají
určitý čas aktivace a/nebo trvání a nejsou vázány
ke konkrétnímu tvorovi. Toto je fáze kola, kdy tyto
efekty vyhodnocujeme. Zápalné šňůry, trvání
efektů etc. obecně znamená počet fází otevření,
které uplynuly.

PŘÍKLAD: V tuto chvíli vybuchuje bomba, kterou
předchozí kolo hodil alchymista s nastavením “na
jedno kolo”. Teď hasne balík sena, co už tři kola
hořel. Tohle je ten čas, kdy v bouři uhodí blesk. V
této fázi zjišťujeme, jestli silný vítr sfoukl lucerny.
Klerik Věrovít, který byl otráven, si ale bude muset
na svůj záchranný hod počkat, až bude na řadě
dle iniciativy.

Iniciativa:

Na začátku boje si všichni účastníci hodí na
Iniciativu (Bonusy z povolání + 1k6). Iniciativa
určuje pořadí v kole, vyhlašování a
vyhodnocování kouzel. Pokud se shoduje výše
iniciativy dvou a více tvorů, začíná ten s vyšší
opravou za obratnost.
Hod na iniciativu se opakuje každá tři kola (tedy
na začátku kol 1. 4. 7. 10…). Iniciativu mohou
také ovlivnit speciální situace a akce.

Překvapení:
Náhlý vpád nepřátel nebo dokonce zrada dokáže
nepřipravené pěkně zaskočit.
Překvapení účastníci boje hrají dané kolo až po
všech ostatních - jsou tedy v pořadí posunuti až
nakonec. Jednotliví překvapení tvorové se vůči
sobě řadí dle jejich iniciativy.

Příprava:
Je možné se rozhodnout vyčkat, analyzovat
situaci a teprve pak konat. Tím, že část kola stráví
bojující takovou mentální přípravou, se přesune
na první místo v pořadí iniciativy pro příští kolo -
bez ohledu na hod. Jednotliví připravení tvorové
se vůči sobě řadí dle jejich standardní iniciativy.

Otřesení, Omámení, Narušení pozornosti a další
efekty ovlivňující iniciativu pak můžete najít v
sekci Efekty a Situace ovlivňující boj.

Fáze kola: Vyhlášení
Dlouhé akce:
Jedná se o akce s trváním jednoho a více kol.
Typickým příkladem je sesílání některých kouzel,
nabíjení těžké kuše, hašení či akce poprava.
Takovéto akce zaberou celé kolo a není možno v
jejich průběhu dělat nic jiného.
U vyhlášení dlouhé akce je možné nejprve ihned
provést právě jednu z volných akcí: Výkřik, Krátký
pohyb nebo Otočení.

Krátké akce:
V rámci jednoho kola je možné provést několik
krátkých akcí jako třeba pohyb, boj, rychlá kouzla,



použití předmětu a tak dále.
Ve fázi vyhlášení oznamujeme konkrétní krátké
akce, jen pokud ovlivňují iniciativu pro dané kolo.

Fáze kola: Vyhodnocení
Krátké akce:
Jednotliví bojující, kteří oznámili, že budou
používat krátké akce, mohou tyto v pořadí
určeném iniciativou ohlásit a rovnou i provést a to
včetně případných ověřovacích hodů na úspěchy.

Počet krátkých akcí je omezen akčními body
(AB). Každý hráč a většina monster má
standardně právě 3 AB. Tento počet může
ovlivňovat únava, zatížení, kouzla, dovednosti a
vybavení - nemůže však být nikdy nižší než jeden
bod.

Únava a naložení
● Každý stupeň únavy snižuje počet akčních

bodů o 1.
● Překročení naložení postavy snižuje počet

akčních bodů o 1.
● Odložení nadměrné zátěže zvedne počet

akčních bodů až pro následující kolo.

Akční body není možné si nechat na později - co
nebylo v kole použito, na konci kola propadá.
Jednotlivé krátké akce lze provést v libovolném
pořadí, ale nelze je dělit (pohnu se o dvě pole,
provedu akci útok a pak o další dvě) a nelze
provést dvě krátké akce stejného typu, i kdyby byl
dostatek akčních bodů (Viz. Bojové akce)

Dlouhé akce:
Po vyhodnocení všech krátkých akcí, se dostanou
na řadu ti, kteří prováděli dlouhé akce.
U celokolových a vícekolových kouzel si pak jejich
sesilatel vybírá cíl kouzla až v momentě, kdy
kouzlo dokončil.

PŘÍKLAD PRŮBĚHU KOLA: Studený déšť a
blížící se bouřka donutili kouzelníka Eliáše a
válečníka Diviše k volbě úkrytu ve stodole za
vesnicí. Podobný nápad měli i nebezpeční

lapkové Lim a Bim, kterým byl Eliáš s Divišem už
tři dny na stopě, a potkali se před stodolou. Diviš
s Eliášem si všimli nepřátel za kupkou sena a
bandité si všimli jich - začíná boj.

Ve fázi kola Otevření vyhodnotí PJ, zda a
případně kam do bojiště udeří blesk a jak bojující
ovlivní vítr a déšť. Poté se určí Iniciativa, v
našem případě bude pořadí v kole: Lim, Diviš,
Bim a Eliáš.
Poté následuje fáze Vyhlášení. Lim, Diviš a Bim
oznamují, že budou provádět krátké akce. Eliáš
oznámí dlouhou akci kouzlení. Pokusí se seslat
kouzlo rychlost, předtím však udělá volnou akci
krátký pohyb - rychlý krok za rám dveří, aby jej
útočníci neviděli.

Následuje fáze vyhodnocení. Nejdříve se
vyhodnotí akce krátké. Lim sprintuje se svým
krátkým mečem po bahnité louce přímo na Diviše
s kopím a volí akci omezený boj (obrana), aby byl
připraven odrazit jeden z Divišových útoků. Diviš
se postavil do vrat od stodoly a připravuje se na
boj (akce příprava, příští kolo bude začínat on) a
vyčkává, až některý z lapků zaútočí nebo se
dostane na dosah. Bim zaujme lepší pozici a pálí
z předem nabité lovecké kuše, ale kvůli počasí
Diviše mine. Nakonec se vyhodnotí dlouhé akce
dokončené toto kolo, v našem případě se Eliášovi
podaří seslat rychlost a jelikož je sám vyzbrojený
dlouhým mečem, zacílí ji na sebe.

Bojové Akce

Ve fázi Vyhodnocení účastníci boje mohou
provést jednu nebo více akcí dle typu, počtu
akčních bodů a dalších omezení.

Bojové Akce se dělí dle typu:
● Krátké

○ Pohyb
○ Činnost
○ Speciální



● Volné
● Dlouhé
● Reakce

Akce je možné provádět v libovolném pořadí, ale
není možné je dělit v rámci jednoho kola (tedy
provést polovinu pohybu, činnost a další polovinu
pohybu).

Vedle krátkých a dlouhých akcích, o kterých už
jsme dříve mluvili existují ještě volné (známé také
jako okamžité) akce a reakce.

Volné akce jsou akce, které nestojí žádné akční
body. Ve většině případů sem spadají schopnosti
povolání, které se vážou k jiným krátkým akcím -
třeba válečníkovy triky.
Existují ale i obecné volné akce - třeba krátký
pohyb nebo výkřik. Tyto se vyznačují tím, že je
nelze použít vícekrát za kolo.

Reakce nejsou nové samostatné akce, ale spíše
podmínky, při jejichž splnění lze přerušit tah
někoho jiného k provedení specifické akce nebo
sekvence akcí. Tyto jsou vázány stejnými
omezeními jako jejich příslušný typ. Krátké akce
vyžadují dostatečné množství akčních bodů a
stejně jako u volné akce není možno použít jednu
vícekrát - kupříkladu akci pohyb ve svém tahu a
pak menzuru jako reakci.

Důležitý termín! Pokud bojující zaútočil kontaktní
zbraní či se aktivně bránil takovému útoku v tomto
nebo předchozím kole pak je tzv. Zabrán do
souboje. Každý bojující může být zabrán do
souboje právě s jedním tvorem. Pokud bojoval s
vícero nepřáteli, sám si určí, s kým je do boje
zabrán. Tvorové takto zabraní do souboje pak
mají vůči sobě k dispozici navíc speciální pravidla
a reakce.

Krátké Akce typu: Pohyb

Je možné použít pouze jednu činnost tohoto typu
za kolo.

Pohyb znamená posun bojujícího až o základní
vzdálenost, tj. 4 sáhy nebo až o 2 sáhy pokud
couvá.

● Akce pohyb stojí 1 akční bod.
● Akce pohyb stojí navíc 1 akční bod a

jeden sáh pohybu za každý sáh výšky
mimo prvního v případě, že jde o lezení
do/z výšky + vyžaduje hod proti pasti.

● V rámci akce pohyb je možné si lehnout
nebo vstát - to stojí 2 sáhy pohybu.

● S každým sáhem pohybu se tvor může
natočit až o 90°

● Pokud se postava otáčí o více než 90°,
pak ji to stojí 1 sáh pohybu

● Akci pohyb je možné provádět i vleže -
tedy plazení - pak stojí navíc 1 akční bod.

Místo standardního pohybu je možné provést akci
sprint, která stojí 2 akční body a umožní
posunout se až o dvojnásobek (8 sáhů) základní
vzdálenosti, ale nelze použít v kombinaci s
dalšími variacemi (lezení do výšky/plazení se).
Navíc se k tomu váží další omezení:

● Při sprintu si bojující počítá pouze
Základní Obranu.

● Sprint skrze pole, kde mají nepřátelé
dosah kontaktní zbraní, může
vyprovokovat útok z příležitosti nebo
Výhodu dosahu (viz Reakce).
Je-li sprintující zraněn, hází si proti pasti
na odolnost 3+(zranění/2) - při neúspěchu
je povalen.

● Sprint skrze obtížný terén vyžaduje hod
proti pasti - při neúspěchu je povalen.

Obtížnost terénu střední(s)/ těžká(t) ovlivňuje
akci pohyb takto:

● zkracuje pohyb o (s)1 / (t)2 sáhy za každý
sáh obtížného terénu.

● Vyžaduje pro sprint hod proti pasti
(atletika/obratnost) s obtížností
(s)lehká/(t)střední



V rámci akce pohyb je vždy možné se pohnout
alespoň o 1 sáh bez ohledu na obtížnost terénu
Skrze neprostupný terén (balvan, zeď, velký
strom) se nelze pohybovat vůbec.

Krátké Akce typu: Činnost

Je možné použít pouze jednu činnost tohoto typu
za kolo. S výjimkou akce Omezený boj každá
akce typu činnost dává bojujícímu vždy nárok na
alespoň jednu aktivní obranu.

Boj (2 AB)
Umožňuje vést všechny útoky, které má bojující
pro dané kolo k dispozici, je-li cíl v dosahu
zbraně, případně se touto zbraní aktivně bránit.
Zahrnuje boj zbraní, střelbu a vrhací zbraně a to
včetně nabíjení. V případě těžké kuše je nutné
používat speciální akci Nabíjení. Vrhací zbraně je
možno “nabít” v rámci této akce, jen pokud jsou
dobře dostupné (pouzdro s dýkami a pod.), jinak
je nutné nejprve přezbrojit.
V rámci této akce se bojující může aktivně bránit
stejnému množství útoků, jako je schopen v
daném kole vést - a to bez ohledu na to, jestli
nějaké skutečně provede. Útočit nebo se aktivně
bránit je možně, jen pokud je nepřítel v zorném
poli bojujícího (Rozhled). V rámci útoku je možné
se natočit k cíli.

Obranné postavení (2 AB) - tvor se vzdá všech
útoků (ale ne s tím spojené aktivní obrany), které
má k dispozici pro dané kolo, a místo toho si ke
každé základní obraně hodí standardně 1k6.
Kritická obrana nezpůsobuje krvácení, ale stále
ruší kritická zranění nepřítele.

Omezený boj (Stojí pouze 1 AB)
V případě potřeby (zoufalství, vyčerpání,
nedostatek času) je možné se věnovat
omezenému boji místo normálního. Vymění tak
svou aktivní obranu za útok.

Rychlá Kouzla (2 AB)
Umožňuje sesílat kouzla s vyvolávací dobou ½
kola, tato se ihned vyhodnotí.

Použití předmětu (Stojí pouze 1 AB)
Umožňuje hodit lektvar či bombu, použít svitek s
kouzlem nebo aktivovat kouzelný předmět.
Předmět může být hozen dle standardního
dosahu vrhacích zbraní, ale pokud je vržen na
větší než efektivní dostřel, pak si automaticky
musí vrhající také hodit na Rozptyl. Pokud
předmět postava nedrží v ruce nebo jej nemá
dobře dostupný, musí nejprve použít akci
Přezbrojení nebo Hledání!

Použití objektu (2 AB)
Umožňuje pracovat s nějakým objektem - Otevřít
(a/nebo) zavřít či vyrazit dveře, převrhnout barel s
vodou, odbrzdit nehlídaný povoz, zapálit rozlitý
olej pochodní a podobně.

Použití dovednosti (2 AB)
Umožňuje využít dovednost s provedením kratším
než kolo nebo začít s delší aktivitou. Zde spadají i
Kouzelnické triky a zlodějovo Odvedení
pozornosti. (Viz Narušení pozornosti)

Krátké akce typu: Speciální
Je možné provést více speciálních akcí za kolo,
pokud má bojující dostatečný počet akčních bodů.
Není-li řečeno jinak, pak je možné každou
speciální akci provést za kolo pouze jednou.

Odložení (1 AB)
Touto akcí může bojující odložit na zem svůj vak,
batoh nebo třeba truhličku, aby jej nezatěžovaly v
boji. Odložit je může na své pole nebo na pole s
ním sousedící. Na poli s odloženým zavazadlem
se tímto zvýší obtížnost terénu o jedna. Pokud by
někdo sprintoval přes toto pole a neuspěl v hodu
proti pasti, pak je možné, že něco v odloženém
zavazadle rozbije.

Mluvení (1 AB)



Je možno říci pár jednoduchých vět, které by se
vešly do 6 vteřin. Třeba “Je to zranitelné magií!
Vezměte ten kouzelný meč ze zbrojnice!”. Nelze
použít zároveň s jinou akcí vyžadující mluvení
(Sesílání kouzel a modliteb s použitím
somatických prvků, sesílání kouzel ze svitků etc.)

Přezbrojení (1 AB), lze použít vícekrát za kolo
Bojující může vyměnit zbraň za jinou, kterou má
dobře dostupnou (Dýka u pasu - ne ve vaku).
Pokud zbraň, kterou tvor drží, není snadné
schovat (nemá pochvu/pouzdro), pak ji v rámci
přezbrojení může upustit na zem. (Zloděj nemusí
zahodit svou kuši proto, aby mohl tasit rapír.)

Předání předmětu (1 AB)
Bojující se může rozhodnout předat nějaký
předmět, který drží v ruce nebo má dobře
dostupný (meč u pasu, flakónek, pochodeň… ale
ne třeba skříň) - cíl musí okamžitě použít Volnou
akci - Převzetí předmětu. Pokud tak neudělá, k
předání nedojde - i v tomto případě si ale upisuje
podávající akční bod. Cílem předání může být i
více než jedna bytost v dosahu (“Někdo si to
vemte!”). Pokud se více než jeden tvor rozhodne
předmět převzít, pak dochází ke konfliktu. Všichni,
kteří se o to pokusili (včetně předávajícího), si pak
hodí porovnávací hod na sílu/obratnost (co má
kdo vyšší) a ten s nejvyšším výsledkem předmět
získá. Pokud vyhrál předávající, pak rozhodne o
tom, komu to předá.

Hledání (2 AB)
Je možné hledat konkrétní předmět v torně,
truhle, hromádce na zemi atp.
Pokud tam ten předmět z nějakého důvodu není,
pak je akce vyplýtvaná - hledání stále proběhlo i
když bylo marné.
Touto akcí nelze hledat tajné dveře, pasti atp. - to
jsou delší aktivity.

Vyproštění (2 AB)
Bojující se může pokusit vyprostit sebe nebo
někoho na sousedním poli z pasti, dovednosti či
kouzla s fyzickou podstatou (omotání kořeny, ale

ne paralýza). Pro ověření úspěchu se používají
vlastnosti vyprošťujícího.

Vyčkávání (1 AB) lze použít vícekrát za kolo
Bojující se může rozhodnout vyčkat, až ostatní
něco udělají - posunout se v pořadí tahu v rámci
kola na libovolné místo. Nové pořadí si musí
vybrat ihned. Nelze použít byl-li to poslední akční
bod.

Příprava (1 AB)
Bojující se může připravit na své další akce. Pro
příští kolo posune bojujícího na první místo v
iniciativě, v případě, že více bojujících použije
akci příprava, rozhoduje o jejich pořadí vůči sobě
navzájem výše iniciativy.

Pomoc (1 AB)
S některými činnostmi a dovednostmi je možno
ostatním pomáhat a snížit tak jejich náročnost
(zlevní akci o 1 akční bod + bonusy k ověřovacím
hodům). Příkladem může být lezení do/z výšky,
vyproštění, hledání, použití objektu nebo
hašení.
Akce nelze zlevnit na méně než 1 akční bod.
(Tedy tři tvorové pomáhající s hašením nesníží
AB pro cíl na 0)
Vyžaduje-li akce, se kterou je pomáháno,
ověřovací hod proti pasti, pak si házející přičítá ke
svému hodu ještě opravu za vlastnosti
pomáhajícího, nejméně však +1.
Z dlouhých akcí je dále možné pomáhat s akcí
Poprava a hašení, ale už ne s kouzly ani
nabíjením.
Pro použití této akce je nutné být v dosahu
(vedlejší pole u Hašení, dosah zbraně u Popravy).

Pití lektvaru (1 AB) lze použít vícekrát za kolo
Umožňuje vypít lektvar, pokud ho má bojující
dobře dostupný (Drží v ruce, má pouzdro na
lektvary u opasku a podobně, jinak musí nejprve
přezbrojit).



Volné Akce
Je možné použít více volných akcí za kolo. Tyto
nestojí žádné akční body. Není li řečeno jinak,
každou volnou akci je možno použít za kolo
pouze jednou.

Výkřik
Jde o krátkou větu jako třeba “Pozor!” či “Obranné
postavení!”, ale už ne třeba “Dojdi prosím tě
otevřít ty zelené dveře se zlatou klikou, je za nimi
zbrojnice, vem odtamtud ten kouzelný meč.”.
Válečníkovo Velení a Hraničářovy povely pro
zvířecího přítele jsou zahrnuty do této akce.
Nelze použít pokud postava nemůže mluvit, nebo
už něco říká (třeba vzývá boha v modlitbě).

Převzetí předmětu
V dosahu bojujícího někdo použil ve svém tahu
speciální akci předání předmětu. Ten se může
rozhodnout to převzít, ale i ignorovat. K převzetí
je nutné mít volnou ruku/chapadlo. O převzetí se
může pokusit i nepřítel.

Natočení lze použít vícekrát za kolo
Je možné provádět ve svém tahu a to v rámci
libovolné akce. Je tak možné se otočit s každým
útokem v rámci vícenásobného útoku, nebo když
hážu či podávám předmět. V rámci této akce je
možné se volně otáčet pouze o 90 a méně
stupňů.
Mimo svůj tah je akci možné použít pouze v rámci
reakce, vyčkávání nebo převzetí předmětu. Nelze
se natáčet v rámci obrany.
Pohybuje-li se soupeř, se kterým je tvor zabrán
do souboje, zblízka, může se za ním natáčet bez
omezení.

Útok z příležitosti
Pokud někdo sprintuje skrze pole (nebo tam sprint
začíná), na které má tvor dosah kontaktní zbraní
(tedy ne střelnou či vrhací), pak na něj může
provést rychlý útok s Nevýhodou (postih -5).
Tento útok se nepočítá do počtu útoků, které v
tom kole může bojující provést, a nelze pro něj

použít válečnické triky, klerické zvolání a jiné
podobné schopnosti. Je-li sprintující zasažen,
musí si hodit proti pasti nebo je povalen.

Krátký pohyb
Ve vlastním tahu nebo v rámci reakce je možné
se jednou pohnout o jedno pole, které není
obtížným terénem a nebo se otočit až o 180°.

Válečníkovy Triky lze použít vícekrát za kolo
Tyto je možno použít pro každou příslušnou
činnost tak dlouho, dokud má válečník dostatek
bodů adrenalinu. Nelze použít více triků najednou
pro jednu akci.

Klerikova Zvolání
Jednou za kolo může klerik použít Zvolání v
rámci své akce. Použitím této akce již klerik
nemůže toto kolo použít žádná jiná vzývání, akci
výkřik nebo mluvení.

Speciální dovednost
Mezi tyto patří například Zlodějův Falešný výpad,
Válečníkova Rozvážnost, Mágův Rituál Krve
nebo schopnost kouzlících povolání ukončit efekt
vlastního kouzla. Pravidla pro ně jsou uvedena u
daných dovedností.

Dlouhé akce

Jsou akce trvající nejméně jedno celé kolo nebo
více. Tyto se pak vyhodnocují až v kole, kdy byly
spotřebovány poslední potřebné akční body z
celkového počtu, které akce vyžaduje. Tyto
činnosti není možné přerušovat, jinak dojde k
jejich selhání.

Pokud akce zabírající celé jedno kolo nebyla
nahlášena ve Fázi Vyhlášení, ale až v rámci
Fáze Vyhodnocení, pak bude vyhodnocena
nejdříve na začátku dalšího tahu tvora ji
provádějícího.



Plížení (3AB)
Tvorové s touto dovedností mohou zůstat Skrytí a
pohnout se až o čtyři pole. Pokud se plíží skrze
rozhled jiného tvora, pak si musí hodit na
ověřovací hod proti pasti. Při neúspěchu bude
daným tvorem odhalen. Snížená viditelnost
snižuje obtížnost pasti. Nelze se plížit obtížným
terénem.

Nabíjení (3AB)
Některé střelné zbraně a mechanismy jako třeba
Těžká kuše jsou příliš pomalé, aby se daly nabít v
rámci akce boj, a vyžadují více času. Efekt
Rychlost snižuje počet potřebných akčních bodů
na 1.
Pokud je při nabíjení tvor napaden kontaktní
zbraní, akce je přerušena a tvor se brání.

Hašení (3AB)
Hořící tvor se může válením po zemi a plácáním
uhasit. V průběhu hašení mu není udělováno
zranění hořením. Hořícímu tvoru mohou pomáhat
ostatní skrze akci Pomoc. Stojí-li tvor na poli s
terénem voda, pak je uhašen automaticky.

Poprava (3AB)
Vrazit nůž do mezery ve zbroji u nehybného
protivníka je snadné - pokud se vás u toho nikdo
další nepokouší zabít. Bojující se může
rozhodnout udělit kontaktní zbraní smrtící
zranění bezbrannému protivníkovi. (Viz - útok
zblízka na bezbranného protivníka). Je-li na
popravujícího veden útok zbraní, pak automaticky
dojde k přerušení této akce a tento se aktivně
brání.

Sesílání dlouhých kouzel stojí 3AB za každé
kolo a 2 za každé půl kolo sesílací doby.
Kouzlo vyvolávané více kol se vyhodnotí na konci
tahu sesilatele, ve kterém bylo dokončeno. Je
možné sesílat pouze jedno kouzlo za kolo - do
čehož se počítá i kolo, ve kterém je kouzlo
dokončeno.

PŘÍKLAD: Válečník Jorgen byl v boji zasažen
otrávenou šipkou, je paralyzován a umírá. Klerik

Maira se rozhodla ho zachránit prosbou Uzdrav
Otravu. Tu je možné seslat jen na vzdálenost
“dotek” a ona tak nemůže začít se sesíláním
ihned. Spotřebuje tedy jeden akční bod na akci
Pohyb aby došla k němu a použije zbylé dva
akční body ke vzývání své bohyně. Prosba
Uzdrav Otravu se sesílá 3 kola a vyžaduje tedy
celkem 9 akčních bodů. Až na ni tedy opět přijde
řada ve čtvrtém kole sesílání, tak dojde k
vyhodnocení jejího kouzla a zbydou jí ještě 2
akční body, které může použít k dalším činnostem
vyjma vzývání - vzývat boha jde jen jednou za
kolo!”

Reakce a Obrana

Reakce nejsou samostatné akce ale spíše set
situací, které umožňují použít standardní akce
mimo svůj tah. Tyto jsou stále vázány jejich
normálními limity jako akční body a počet použití
za kolo - nelze například použít výkřik jako reakci
a pak ještě znovu ve svém tahu.

Bez ohledu na to, zdali má tvor dostatek akčních
bodů, nebo by k reakci chtěl využít různé druhy
akcí (1 boj a 2 pohyb), není možno reagovat na
více než jednu situaci za kolo. Reakci je nutné
ohlásit dříve než jsou vrženy kostky.

Menzura (Bojová vzdálenost)
● Ústup: blíží-li se k tvoru nepřítel, tento se

může rozhodnout použít svou akci typu
Pohyb a couvnout od něj o stejnou
vzdálenost, jakou tvor urazil, ale ne více
než o plnou hodnotu pohybu. Pohybuje se
v přímce směrem od pole, kde nepřítel
skončil svůj pohyb. Nelze si tedy vybrat
vlastní trajektorii.
V rámci ústupu nelze sprintovat, lézt po
zdech či vstávat/lehat si.
Je-li ústup veden skrze obtížný terén,
neprostupný terén či překážku, pak si
musí tvor házet proti pasti jako by
sprintoval a bez ohledu na úspěch jeho
pohyb tam skončí. Pokud překážkou byl



jiný tvor, který nebyl více než o jednu
velikost větší, tak ten si také musí hodit
proti pasti.

● Postup: Pokouší-li se tvor, s nímž je
bojující zavázaný do kontaktního boje (V
tomto nebo předchozím kole na něj vedl
bojující útok či se aktivně bránil útoku
tvora), o akci Pohyb, pak se bojující může
rozhodnout reagovat a využít svou vlastní
akci Pohyb k tomu, aby jej následoval
(Nemůže tedy zvolit jinou trasu nebo cíl).

Výhoda dosahu - kontaktní zbraně
● Pokud bojující není zabrán do souboje s

jiným tvorem, pak v případě, kdy do jeho
dosahu zbraně vstoupí tvor s kratším
dosahem zbraně, nebo tvor, který se
nemůže aktivně bránit, může se bojující
rozhodnout použít svou akci Boj nebo
Omezený Boj a vést útok zbraní.

● Tuto reakci je možno využít i proti tvoru,
se kterým je bojující zabrán do souboje,
pokud se tento pokouší o pohyb ven z
jeho dosahu. Stále ovšem platí nutnost mít
delší zbraň.

● Výhodu dosahu je možno kombinovat s
volnou akcí Krátký pohyb.

Rychlá střela
● Pokud bojující není zabrán do souboje

kontaktní zbraní s jiným tvorem, může
bojující reagovat mimo svůj tah na akci
pohyb jiného tvora ve svém zorném poli a
využít svou akci boj nebo omezený boj k
provedení útoku z dálky střelnou nebo
vrhací zbraní s malou nevýhodou (-3)
právě a pouze jen na tvora, na jehož
pohyb reagoval.

Pomoc
● Akci Pomoc je možno využít i mimo svůj

tah.
● Je možno kombinovat s volnou akcí

Krátký pohyb.

Útok z příležitosti
● Je rychlým útokem s malou nevýhodou

(-3) vedeným proti základní obraně
nepřítele.

● Tento útok se nepočítá do limitu počtu
útoků vedených za kolo, ani nevyžaduje
použití akce Boj nebo Omezený boj.

● Tento útok je možné vést, pokud v
rozhledu bojujícího se jiný tvor pohybuje
sprintem z nebo skrze pole, na které má
dosah kontaktní zbraní.

● Tento útok je možné vést, pokud se tvor s
nímž je bojující zabrán do souboje k
němu otočil zády. (Nejde ale o útok do
zad)

● Tuto akci je možné použít jen mimo svůj
tah.

● Nelze kombinovat s volnou akcí Krátký
Pohyb.

Převzetí předmětu
● Tuto akci je možno použít jen mimo svůj

tah.
● Je možno kombinovat s volnou akcí

krátký pohyb.

Výkřik
● Tuto volnou akci je možno použít mimo

svůj tah.

Obrana nebo také Aktivní Obrana je schopnost
bojujícího se bránit proti útokům, které jsou na něj
vedeny. Stejně jako reakce se obecně používá
mimo svůj tah, ale tyto nesdílí spolu omezení. Je
možné někoho varovat výkřikem a stále se ještě
pak bránit. Pokud se bojující v kole nevěnoval
dlouhé akci nebo nebyl nějakým způsobem
zneschopněn (Otřesení, Povalení..), pak má k
dispozici nejméně jednu aktivní obranu bez
ohledu na to, které krátké akce vykonával.
Je-li na tvora vedeno dva a více útoků dříve, než
začal jeho tah a ve fázi kola Vyhlášení ohlásil
používání krátkých akcí, může se rozhodnout
použít svou akci Boj (Stále má jen tolik aktivních
obran kolik by mohl vést útoků.) a případně i



variantu Obranné postavení. S provedením
útoků ale stále bude muset počkat na svůj tah.

Sebeobrana
Bojující se brání útoku na něj vedeném mimo jeho
tah.

● Pokud tvor nemůže nebo nechce využít
bojových akcí k obraně, pak je útok veden
proti jeho ZO (základní obraně).

● Nelze kombinovat s volnou akcí Krátký
pohyb.

Ochrana
● Bojující, jež stojí v dosahu své zbraně (Lze

kombinovat s volnou akcí krátký pohyb)
tvora útočícího na někoho jiného
kontaktní, střelnou nebo vrhací zbraní, se
může rozhodnout spotřebovat svou vlastní
Aktivní Obranu a přidat obranu své zbraně
(Nebo štítu, má-li jej) + hod kostkou k
obraně cíle.

● Bojující, jež stojí vedle (nebo v dosahu
volné akce krátký pohyb) cíle útoku z
dálky střelnou nebo vrhací zbraní, se
může pokusit použít svou vlastní Aktivní
Obranu k ochraně cíle. Tuto akci nemůže
tvor použít, pakliže nemá štít a nebo
speciální výcvik se zbraní, který umožní
využívat obranu zbraně i proti střeleckému
útoku. Cíl si pak tedy do své obrany navíc
započítává patřičné bonusy ochránce
(OBR + KZ štítu + OZ +1k6).

● Bojující, jež je v dosahu volné akce Krátký
Pohyb k trajektorii vystřeleného/vrženého
projektilu, se může vrhnout do jeho cesty -
zde se pak stává jeho novým cílem.



Efekty a situace
ovlivňující boj (Bonusy a
postihy)

V průběhu boje může dojít k mnoha šťastným, ale
i nepříjemným záležitostem. Ať už je to pád na
zem, skrytí za zídkou, obklíčení, lektvar rychlost
nebo kouzlo protoplazma. V této sekci se dozvíte,
jak přesně vás to ovlivní.

Rozptyl X
● Pokud efekt či projektil z nějakého důvodu

minul svůj cíl a byl odchýlen, pak se háže
na Rozptyl

● Hod na rozptyl znamená hod 1k6 (1k10 na
čtverečkovaném poli) pro určení směru
odchýlení
(hod = počet polí v kruhu od severního
kolem zamýšleného cíle ve směru
hodinových ručiček, padne-li 9,10 házejte
znovu)
a dále 1(X) krát 1k6 pro určení vzdálenosti
(hod = se počet polí o které se ve směru
odchylu dopad vzdálil).

● Některé situace, počasí a efekty mohou
zvyšovat sílu Rozptylu. Zde se pak
přidávají další kostky k hodu na určení
vzdálenosti

● I přesto že došlo k rozptylu - je stále třeba
brát ohled na Trajektorii. Pokud je v přímé
linii mezi odchýleným dopadem a zdrojem
(vrhající/kouzlící tvor, válečný stroj a pod.)
překážka, pak se stává novým místem
dopadu.

Překvapení
● Překvapení tvorové odehrávají první kolo

boje až poté, co odehrají všichni, kdo
překvapení nejsou (Jsou v pořadí iniciativy
poslední).

● Výjimkou je zrada v průběhu boje. Zde se
pak zrazený tvor počítá za překvapeného,
aniž by došlo ke změně jeho iniciativy (Viz
útok do zad).

Ležící bytost
● Má Nevýhodu (postih -5) k útoku i obraně

kontaktní zbraní
● Se nachází na více herních polích

najednou - dle své velikosti (A +0 polí,
B+1, C+2...)

● Má Výhodu (bonus +5) proti střelným a
vrhacím zbraním

● Si počítá i poloviční kryt jako celkový kryt,
pokud je překážka dostatečně velká (má-li
útočník výhled na nekryté pole s bytostí,
kryt se nepočítá žádný).

● Nemůže používat luky a nabíjet kuše
kromě lehké

● Nemůže používat střední a těžké vrhací
zbraně

Útok do zad
● Útoky vedené z polí mimo rozhled tvora

jsou vedeny vůči základní obraně.
● Proti útoku vedeného z opačného pole,

než kam je cíl natočený, se není možné
bránit - jsou tedy vedeny proti Základní
obraně s Výhodou (bonus +5). Navíc
dovednosti a bojové triky jako například
Sražení Štítem mají Výhodu (bonus +5).
Pokud o útočníkovi cíl neví (Skrytí,
Neviditelnost, Překvapení...), považuje se
pro něj za Bezbranného Protivníka a
tento se může například i pokusit o akci
Poprava.

● Bytosti, které jsou alespoň o 1 (Rozdíl
velikostí - dosah zbraně) menší než cíl,
mohou mít maximálně Výhodu (bonus +5)
do útoku, bez ohledu na to kde stojí.

Útok na bezbranného protivníka
● Prostý útok (bez využití dlouhé akce

poprava) nebo útok z dálky je veden jen
proti kvalitě zbroje.



● Dovednosti vyžadující srovnání vlastností
(Příkladem: válečnický trik Nordický klíč)
jsou automaticky úspěšné, pokud měly
jakoukoliv šanci na úspěch.

● Poprava:
○ Nelze provést lehkými drtivými

zbraněmi (Pochodeň, obušek, hůl,
pěst..).

○ Útok na tvora až velikosti C
včetně, který je znehybněn, spící či
jinak zbaven schopnosti klást
odpor, automaticky zasahuje a
způsobuje zranění v rozsahu ¼
jeho maximálního počtu životů a
pokud se jedná o tvora, který může
krvácet, pak dále ztrácí stejný
počet životů na začátku každého
svého kola, dokud není ošetřen,
vyléčen magií, nebo mrtvý.

○ Těla tvorů velikosti D a větší jsou
příliš velká na to, aby bylo tak
snadné jim udělit smrtící ránu. Je
jim tedy pouze uděleno 3x kritické
zranění (3k6) navíc, pokud došlo k
poškození útokem, a s příslušným
efektem Krvácení. Útok je veden s
Výhodou (bonus +5) proti
základní obraně bytosti.

○ Útok vedený na tvory pod hranicí
vyřazení je automaticky smrtící.

Krvácení
● Zraněný je každé kolo poškozen za 1k6

životů. Krvácení se může zbavit ošetřením
pomocí dovednosti první pomoc, léčivým
lektvarem, nebo kouzlem. Pokud nebude
ošetřen, krvácí dokud nezemře.

● Jeden tvor může být postižen tímto
efektem vícenásobně. Tyto se pak sčítají.

Povalení
● Zasažený je povalen na zem a všechny

jeho akce pro toto kolo propadají - včetně

akce boj a aktivní obranu. Útoky jsou tedy
vedeny proti ZO (základní obraně).

● Povalený se dále považuje za ležící
bytost se všemi s tímto spojenými bonusy
a postihy.

Otřesení
● Tvor je silně otřesen. Proto svůj příští tah

nemůže nic dělat. Z toho důvodu se všem
útokům brání jen základní obranou.

Zmrzačení (ruce)
● Tvor je zmrzačen a má pochroumané

ruce. Získá Nevýhodu (postih -5) na
všechny akce vyžadující ruce. To
znamená kupříkladu na útok, aktivní
obranu (nikoli ZO), gestikulaci či třeba
lezení. Efekt trvá, dokud tvor není ošetřen
pomocí patřičné dovednosti, lektvaru a
nebo kouzla.

(!)Zmrzačení (nohy)
● Tvor je zmrzačen a má zraněnou nohu.

Díky tomu získává Nevýhodu (postih -5)
na všechny akce vyžadující nohy -
kupříkladu běh, skoky, šplhání a podobné
akce. Dále se v boji pohybuje jen poloviční
rychlostí a nemůže sprintovat. Efekt trvá
do doby, než je tvor řádně ošetřen pomocí
patřičné dovednosti, lektvaru, nebo kouzla.

Odhození (X)
● Tvor je odhozen o X sáhů ve směru

odhození. Navíc si musí hodit proti pasti
na Obratnost 3+(X*3). Pokud neuspěje,
tak je navíc povalen (viz Povalení).

● Je-li v cestě, kudy by byl tvor odhozen,
pevná překážka (Strom, zeď, jiný tvor o 2+
velikosti větší, ale ne keř, okno, odemčené
dveře) pak je automaticky povalen bez
záchranného hodu a navíc zraněn za 1k6
za každý sáh pohybu, o který nemohl být
odhozen.

● Je-li v cestě, kudy by byl tvor odhozen, jiný
tvor maximálně o jednu velikost větší, pak



je oběma uděleno zranění 1k6. Odhozený
tvor je automaticky povalen. Zasažený
tvor/překážka si musí hodit past na
obratnost/sílu proti povalení.

(!) Uvěznění
● Tvor je uvězněn. Nemůže tedy využívat

žádnou pohybovou akci a to ani volné
akce krátký pohyb a otočení. S tímto se
pojí i patřičné nevýhody. (Viz Útok do
zad)

● Tvor setrvává v uvěznění, dokud není
vyproštěn.

● Uvězněný tvor se pro potřeby odhození
počítá jako by měl přímo za sebou pevnou
překážku v každém směru.

● Uvězněný tvor nemůže být žádným
efektem povalen - v takovém případě
bude místo toho otřesen.

● Je možné uvěznit ležícího tvora, který se
tímto považuje za bezbranného.

Zpomalení
● Tvor je zpomalený a hýbe se jen poloviční

rychlostí. Nemůže použít akci Sprint.
● Tvor dále obdrží Nevýhodu (postih -5) na

všechny akce vyžadující obratnost. Může
se tedy jednat o střelbu, obranu, šplhání a
podobné věci.

Zapálení
● Tvor hoří a je zraněn za 1k6 životů každé

kolo hoření.
● Není-li řečeno jinak tvor hoří po dobu 3

kol.
● Je třeba myslet na to, co má tvor na sobě

a zdali mu něco neshořelo. Zapálení se
nesčítá dohromady. Pokud by tedy již
hořící postava měla být opětovně cílená
efektem „zapálení“, tak se efekt jen navrátí
na plnou dobu hoření (3 kola).

● Efekt je též možné zrušit uhašením.

Promočení

● Tvor v silném dešti, který musel projít
terénem voda a podobně, se považuje za
promočeného

● Promočený tvor získává 3 extra poškození
od ledových kouzel a efektů

● Promočený tvor nemůže být zapálen a je-li
hořící, pak je okamžitě uhašen

Paralýza
● Tvor je paralyzován, stál-li, pak padá na

zem a nemůže se pohnout, mluvit ani
dělat jinou činnost - tvor nehraje, dokud
paralýza neodezní. Tvor je považován za
Bezbranného protivníka.

Únava
● Tvor je unaven. Není schopen sprintovat,

ke všem hodům má malou nevýhodu
(postih -3).

● Tvor má během boje o 1 akční bod méně.
● Tento efekt trvá, dokud se postava

nezbaví svých bodů únavy (odpočinkem).

Vyčerpání
● Tvor je vyčerpaný. Je zpomalen, nemůže

sprintovat, hýbe se poloviční rychlostí a
má Nevýhodu (postih -5) ke všem hodům.

● Tvor má během boje o 2 akční body
méně.

● Tento efekt trvá, dokud se postava
nezbaví svých bodů únavy.

Přetížení (zbraň):
● Tvá postava nese příliš těžkou zbraň, a

proto s ní nedokáže efektivně bojovat.
Obdrží tedy Nevýhodu (postih -5) k útoku
i obraně včetně základní obrany.

Přetížení (zbroj):
● Tvá postava nese příliš těžkou zbroj.

Herně se to projeví Nevýhodou (postih -5)
na všechny ověřovací hody na Obratnost
včetně obranného čísla.

Oslepení:



● Tvá postava je oslepena a nic nevidí.
Získá tedy Nevýhodu (postih -5) a to ke
všem akcím.

● Při sesílání plošných kouzel, střelbě či
útoku vrhací zbraní se navíc hází na
Rozptyl

● Při použití akce, která sama o sobě
vyžaduje hod na Rozptyl, se hází
dvojnásobkem rozptylových kostek.

● Tento efekt trvá 3 kola.

Omámení:
● Tvor je omámen - dostává Nevýhodu

(postih -5) ke všem akcím a k iniciativě

Vystrašení:
● Tvor je vystrašen a snaží se od zdroje

tohoto strachu utéci - využije všechny své
pohybové akce k tomu, aby se od zdroje
strachu co nejvíce vzdálil. Je-li to možné
použije akci „sprint“.
Jako únikovou cestu zvolí nejkratší
možnou cestu od zdroje strachu.

● Nemá-li tvor kam utéci, považuje se za
Otřeseného

● Je-li tvor napaden, pak se vzchopí a příští
kolo již na něj efekt nebude mít vliv

● Délka vystrašení je jinak 3 kola.

Vyrušení:
● Tvor je během sesílání kouzla vyrušen.

Následkem je, že obdrží Nevýhodu
(postih -5) k hodu proti pasti na seslání
kouzla/prosby.

● Vyrušení stejného druhu se nesčítají (Dva
útoky nedávají postih -10, ale útok a
kouzlo narušující pozornost ano)

Prokletí:
● Tvor se stal terčem prokletí - obdrží

Nevýhodu (postih -5) k jednomu
konkrétnímu typu akce. O jakou akci se
bude jednat, rozhodne klerik, který kletbu
seslal. Délka tohoto efektu odpovídá typu
prokletí.

Požehnání:
● Tvor je požehnán -  obdrží Výhodu (bonus

+5) ke konkrétnímu typu akce. O jakou
akci se bude jednat, rozhodne klerik, který
požehnání seslal. Délka efektu je různá.

Narušení pozornosti:
● Kouzelníkovy Triky a výbušná kouzla,

Zlodějovo odvedení pozornosti,
válečníkovo Zastrašení či výbuch některé
z alchymistových třaskavin dokáže
rozhodit trénované tvrďáky i monstra.

● Každý Inteligentní tvor nebo zvíře v
blízkosti efektu, nebo jeho cíl si musí hodit
na past vůle vůči definované pasti.

● Každý tvor zasažený plošným efektem v
hodu proti pasti automaticky neuspěl

● Tvor s narušenou pozorností má malou
nevýhodu (-3) k iniciativě pro další kolo



Počasí a terén
Když zde mluvíme o počasí a terénu, pak

jde o takové, které mohou nějakým způsobem
zasáhnout do boje. Vlahý větřík či lehký podzimní
deštík hraničáře asi stěží zaskočí a ovlivní jeho
míření - proto sahejte pro mechaniku, až když se
jedná o podstatný vliv. Silné poryvy větru zanáší
šípy a nedají se předvídat, mlha schová nepřátele
a zamrzlá řeka dokáže pohyb značně
zkomplikovat.

V této sekci najdete jen příklady, nikoliv
vyčerpávající seznam všeho, s čím se družina
potká. Inspirujte se zde a vytvořte vlastní situace
dle zde použitých příkladů a principů a nebojte se
upravit jejich hodnoty dle situace - ne každá mlha
je stejně hustá.

Počasí
Počasím rozumíme efekt, který ovlivňuje celou
bitevní plochu. Může to být bouře, kouř z lesního
požáru, mlha nebo obyčejná noční tma.

Déšť
Způsobuje efekt Promočení pro každého, kdo
skončí nebo začne své kolo na poli, které není
chráněné před deštěm.

Vítr
Komplikuje boj na dálku a tak přidává nevýhodu k
útoku jakoukoliv střelnou nebo vrhací zbraní a
nevýhodu na ověřovací hod pro házení
předmětem.

Mlha
Snižuje kvalitu viditelnosti o jeden stupeň za
každých 5 sáhů vzdálenosti.
Tj. 5 sáhů dobrá, 6-10 Špatná, 11-15 žádná (cíle
se považují za neviditelné nebo skryté).

Příklady jak si můžete poskládat
počasí:

Bouře (déšť + vítr + blesky)
● (Déšť) Způsobuje efekt promočení
● (Vítr) Přidává nevýhodu k útoku jakoukoliv

střelnou nebo vrhací zbraní a nevýhodu na
ověřovací hod pro házení předmětem.

● (Navíc!) Ve fázi hodu na Iniciativu (1 za tři
kola) někam na bojišti udeří blesk. Místo
se určí pomocí rozptylu (výchozí bod určí
PJ a vzdálenost se určí hodem 2k10,
místo 1k6). Samotný blesk má pak plošný
rozsah 3 sáhy a všechny tvory v rozsahu
blesku pak zranění za 2k6 životů.

Sněhová bouře (Vítr + mlha)
● (Vítr) Přidává nevýhodu k útoku jakoukoliv

střelnou nebo vrhací zbraní a nevýhodu na
ověřovací hod pro házení předmětem.

● (Sněžení = Mlha) Snižuje kvalitu
viditelnosti o jeden stupeň za každých 5
sáhů vzdálenosti.
Tj. 5 sáhů dobrá, 6-10 Špatná, 11-15
žádná (cíle se považují za neviditelné
nebo skryté).

● Zvyšuje obtížnost všeho terénu o 1 (Sníh)

Speciální terény
Tento druh terénu není jen obvyklý “lehký”,
“střední” nebo “těžký”, jaké známe ze sekce o
pohybu, ale vyznačuje se nějakými specifickými
vlastnostmi. Jde o různé situaci komplikující
terény. Oblak plynu v bažině, kouzlem zmrzlá
dlažba, jáma s bodci, zahradní jezírko… fantazii
se meze nekladou. Připravili jsme pro vás pár
příkladů, kterými se můžete inspirovat.



Voda
Počítá se dle hloubky jako lehký, střední, těžký
nebo těžký terén s podmínkou (Je třeba ověřovací
hod na plavání). Každý, kdo vede svůj pohyb
skrze alespoň střední terén “voda”, získává efekt
“promočení”. Obtížnost terénu je závislá na
velikosti bytosti, která jím prochází. Ten samý
potok může být těžký terén pro gnóma a lehký pro
obra.
(Plavání) - při selhání ověřovacího hodu tvor
zpanikařil a topí se = ztrácí všechny své akce s
výjimkou upuštění předmětu/odložení zavazadla a
každé další kolo topení je mu uděleno narůstající
zranění 1k6*počet kol kdy se topil. Hod se každé
kolo opakuje.

Oheň
Tento terén sám o sobě nijak neomezuje rychlost
pohybu, ale uděluje zranění 1k6 každému, kdo
jím projde, a dodatečný efekt tomu, kdo v něm
skončí své kolo - zapálení na tři kola. Oheň pak
se počítá jako zdroj světla.

Oblak plynu
Tento terén sám o sobě nijak neomezuje rychlost
pohybu, ale uděluje zranění 1k6 každému, kdo
jím projde, a dodatečný efekt tomu, kdo v něm
skončí své kolo - Past (Odl 14) Omámení na tři
kola. Oblak plynu snižuje viditelnost o 1. (Tedy v
případě dobré viditelnosti na šero)

Led/Bahno
I běžný pohyb skrze toto pole vyžaduje ověřovací
hod na atletiku/akrobacii jako u sprintu. Při sprintu
se pak navíc počítá Nevýhoda (postih -5) k hodu
proti pasti.

● (bahno) Akce hašení pro bytost stojící v
poli s bahnem stojí pouze 1 akční bod.

● (led) Při každém pohybu si musí bytost
hodit, jestli se propadne ledem - šance na
propadnutí je velikost * počet polí na
kterých se pohybuje. (T.j. Obr na
zamrzlém jezeře, který se opatrně
posouvá o dvě pole, si hází k10 proti
(2*(C=3)) = 6.

Křoví
Jako terén vytváří překážku pro pohyb (střední
terén) a výhled (Je možné se za ním schovat), ale
nepočítá se jako kryt. Bytost za ním tedy může
být neviditelná či skrytá, ale to jí proti bombě co
vybuchne na druhé straně keře nijak nezachrání.

Past
Jáma s ostrými kůly, která vyžaduje hod na past
na atletiku pro každého, kdo na ni vstoupí, kde
neúspěch znamená otřesení, zranění 1k6 +
krvácení každé další kolo.

Olej na kamenné rampě
Extrémně kluzký povrch, kde si při vstupu musí
postava hodit past na akrobacii, jinak upadne a
sjede na spodek rampy, kde ukončí svůj pohyb.

Zdroj světla (Pochodeň, Lucerna…)
Ve tmě zvyšuje viditelnost ve svém okolí z žádné
na dobrou a na okraji jejich dosahu na špatnou
(šero).

Magický glyf
Kouzelný obrazec vyrytý do kamenné desky, který
snižuje cenu kouzel o 5 many pro kohokoliv, kdo
při sesílání na něm stojí.


