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Pravidla 

Samozřejmě je prioritou, aby ses při hře dobře bavil. Pravidla ale dělají hru hrou a umožní 

užít si hru všem. Tak si je aspoň pročti… :-) 

1 Postavy 

1.1 Při tvorbě své postavy neměň její vztahy k ostatním. Spíš se na ně snaž napasovat 

historii té postavy. 

1.2 Když se inspiruješ tím, jaký sám jsi, pravděpodobně dokážeš svou postavu hrát lépe. 

2 Povolené a doporučené zbraně 

2.1 Nepoužívej při boji neměkčené zbraně. Pokud s nimi ale umíš opatrně a bezpečně 

zacházet, můžeš si je s sebou vzít jako dekoraci. 

2.2 Doporučené zbraně jsou měkčené sečné a drtivé zbraně. 

2.3 Minimální měkčení pro každou zbraň s výjimkou šípů je 1,5 cm. 

2.4 Měkčení hlavice šípů musí být v průměru minimálně 5 cm. 

2.5 Luk může mít nátah maximálně do 15 kg (33 liber). 

2.6 U drtivých zbraní musí být měkčená minimálně horní třetina topora. 

3 Systém boje 

1 zásah končetiny omezení její funkčnosti (pajdání) 

2 zásahy končetiny vyřazení z pohybu (už nechodíš) 

1 zásah trupu zpomalení pohybu těla 

2 zásahy trupu smrt 

zásahy do hlavy, krku a rozkroku zakázány 

zásahy do zápěstí a níž a do kotníku a níž nezranitelné – údery nemají žádný efekt 
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3.1 Zakázanými a nezranitelnými částmi těla je zakázáno se krýt. 

3.2 Pokud jsi při výslechu mučen a tví mučitelé překročí tvou hranici, řekni: ,,Rudá stop!“. 

V takovém případě je RP ihned pozastaveno a mučení přestane. Musíš ale prozradit vše, 

na co se tě tví mučitelé ptají. Pravidlo „Rudá stop!“ můžeš použít i v jiných krizových 

situacích, které budou vyžadovat pozastavení RP (zranění, dezorientace, …). 

3.3 Můžeš ostatním krást jídlo a materiál a v rámci hry ho směňovat. S koncem hry ale 

musíš veškeré kradené předměty (samozřejmě s výjimkou jídla) vrátit. Férovost je pilíř 

každé dobré hry. 

4 Systém oživování a umírání 

4.1 Pokud zemřeš v boji, nemusí to znamenat konec tvé postavy. Pokud se tě tvoje skupina 

rozhodne spálit, dopraví tě k nejbližší magické věži a spálí tvoje tělo. Pak znovu ožiješ 

jako tvá postava se všemi vzpomínkami a vztahy. Nepamatuješ si jen zhruba dvě hodiny 

před svou smrtí. 

4.2 Magické věže jsou body vyznačené na mapě. Jen na těchto bodech lze spalovat mrtvé, 

aby se mohli vrátit se svou identitou.  

4.3 Po cestě k věžím skupina nese své mrtvé a je tak zpomalena a zranitelnější. Proto musí 

vždy zvážit, jestli stojí oživení za to. 

4.4 Spalování je proces, kdy kněz rozdělá oheň a pomocí rituálu spálí tělo mrtvého. Ten do 

čtvrt hodiny ožije. 

4.5 Pokud skupina mrtvého nespálí nebo to nestihne do půl hodiny po smrti mrtvého, stane 

se z něj nemrtvý.  

5 Povolené a doporučené vybavení 

5.1 Pokud máš v šabloně své postavy uveden nějaký speciální předmět (lahvičky s lektvary 

pro alchymistu, luk pro lovce, …), znamená to, že pro tebe bude pravděpodobně 

v rámci hry představovat výhodu ho mít. Pokus se si je opatřit.  

5.2 Měj u sebe mobil, abychom zůstali v kontaktu, pokud u tebe nastane nějaký problém 

(ztratíš se, zraníš se, …). 

5.3 Nepoužívej světlo mobilu nebo baterky, pokud nejsi mág, alchymista, kněz, paladin 

nebo jiná postava alespoň částečně ovládající magii. Spoléhej na tyto členy své skupiny.  

5.4 Pokud budeš chtít v případě nouze použít mobil, jinou elektroniku nebo cokoli, co do 

fantasy světa nepatří, snaž se to dělat tak, aby tě u toho nikdo neviděl a nekazil jsi 

atmosféru.  

5.5 Nevadí, když budeš mít spacák a krosnu, ale když se ti podaří sehnat něco dobovějšího, 

jen do toho. S moderním vybavením si můžeš trochu pohrát, aby vypadalo přijatelněji 

(obalit oranžovou krosnu nějakým plátnem atd…). 

5.6 Mysli na to, že vzdálenost, kterou budeš muset ujít, činí přinejmenším 15 km. Na to 

mysli hlavně při sestavování svého kostýmu i při balení svých věcí. 

5.7 Nezapomeň nám na akci přinést vyplněné potřebné dokumenty. Víc se o nich dozvíš 

v následující sekci. 
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6 Bezpečnost 

6.1 Hra se odehrává v lesích CHKO Beskydy v poměrně širokém okruhu. Proto si zařiď, že 

s námi budeš moci být v nepřetržitém mobilním spojení a opatři si telefonní číslo na 

alespoň dva organizátory. Obdržíte je na lístečku před startem hry. 

6.2 Nezapomeň, že při slabém nebo ztrácejícím se signálu se baterka mobilu vybíjí 

podstatně rychleji, takže si můžeš pro případ nouze přibalit i powerbanku. 

6.3 Nerozdělávej oheň jinde než na ohništích, a i tehdy buď ohledně ohně velmi opatrný. 

6.4 Nikdo z organizátorů nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění nebo materiální 

ztráty hráčů.  

6.5 Pokud jsi nezletilý, vyplň Souhlas zákonného zástupce. Pokud jsi zletilý, vyplň Čestné 

prohlášení. Oba dokumenty nalezneš na našich stránkách, vyplněné nám je odevzdej 

před startem. 

 

Těšíme se na tebe! :-) 


