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Síla 
 

+ 1 Život I Ovládání zbraně Střelné/házecí zbraně Ovládání štítu 

+ 1 Život II Odzbrojení Úhyb + 1 Bod Zbroje 

+ 1 Život III Průraz Průnik Výpad 

+ 1 Život IV Kritický útok Magická odolnost 

 

PASIVNÍ SCHOPNOSTI 

 

o + 1 ŽIVOT I 

 Popis:Postava získává pasivně + 1 život ke svému maximálnímu počtu životu. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad: Hráč Valian si vytvořil postavu válečníka a rozhodl se, že se naučí tuto 

schopnost. Jeho válečník, který má na začátku 3 životy má nyní díky této 

schopnosti 4 životy.  

 

o + 1 ŽIVOT II 

 Popis:Postava získává pasivně + 1 život ke svému maximálnímu počtu životu. 

 Cena v ZB:3 ZB 

 Požadovaná schopnost:+ 1 Život I 

 Příklad: Valian se rozhodl, že se naučí tento stupeň. Jeho válečník má nyní 

díky této schopnosti 5 životů. 

 

o + 1 ŽIVOT III 

 Popis:Postava získává pasivně + 1 život ke svému maximálnímu počtu životu. 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost:+ 1 Život II 

 Příklad:Valianovi to nestačí a chce mít ještě víc životů. Naučil se tento stupeň 

a jeho válečník má nyní díky této schopnosti 6 životů. 

 

o + 1 ŽIVOT IV 

 Popis:Postava získává pasivně + 1 život ke svému maximálnímu počtu životu. 

 Cena v ZB:5 ZB 

 Požadovaná schopnost:+ 1 Život III 

 Příklad: Valian si nakonec říká, že čím víc životů tím líp. Naučí se poslední 

stupeň a jeho válečník má nyní díky této schopnosti 7 životů. 
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ŠTÍTONOŠ 

 

o OVLÁDÁNÍ ŠTÍTU 

 Popis:Postava se naučí nosit a používat štít v boji. 

 Cena v ZB:1 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad: Hráč Fakin si dovezl štít na akci a chce s ním bojovat. Proto se naučí 

tuto schopnost, aby mohl štít používat v boji. To však neplatí pro meč, který 

chce používat se štítem. Aby jej mohl použít, musí se naučit ovládání zbraně. 

 

o KAMENÁ ZBROJ 

 Popis:Postava získává pasivně + 1 BZ. Sčítá se s ostatními BZ, které hráč již 

má. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost: Ovládání štítu 

 Příklad:Fakin si však nedovezl žádnou zbroj. Má s sebou jen kostým a dle 

pravidel za to nemá žádný BZ. Naučí se tuto schopnost a získává +1 BZ, které 

může uplatnit v boji. Pokud by si dovezl plátovou zbroj, tak díky této 

schopnosti by měl 5 BZ. 

 

o VÝPAD 

 Popis:Po vykrytí cizího útoku štítem, hráč zahlásí „Výpad“ a protihráč 

automaticky dostává platný zásah, který nelze vykrýt. Tuto schopnost lze 

použít 1x denněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za 

každé další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více. Neplatí na 

šípy! 

 Cena v ZB:3 ZB 

 Požadovaná schopnost: + 1 Bod Zbroje 

 Příklad:Fakin se v boji setká s Valianem. Valian na něho zaútočí a Fakin to 

vykryje štítem. V této chvíli Fakin zahlásil „Výpad“ a Valian ví, že dostal 

platný zásah. Pokud by FakinValianův útok vykryl zbraní, tak tuto schopnost 

nemůže použít. 

 

o BERSEKR 

 Popis:Hráč zařve „Berserker“ a získává +1 život na danou bitvu. Tento život 

navíc nelze léčit a po bitvě se ihned vytratí. Tuto schopnost lze použít 1x 

denněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za každé další 

naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost: Výpad 

 Příklad:Fakina čeká velká bitva, která může rozhodnout hodně věcí. Pro 

jistotu tedy na začátku bitvy (nebo během bitvy) zahlásí „Bersekr“ a získává 

tím +1 život. Během bitvy o tento život přišel a už si ho nemohl doléčit. To 
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samé platilo, i když nebyl během bitvy zraněný. Na konci bitvy o tento 

bonusový život přichází. 

 

ÚTOČNÍK 

 

o OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ 

 Popis:Postava se naučí používat zbraň dle svého výběru. Pro každou další 

zbraň, kterou chce umět, si musí tuto schopnost znovu naučit. Tato 

schopnost neplatí na střelné ani házecí zbraně! 

 Cena v ZB:1 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad: Hráč Orix si dovezl několik zbraní. Meč, sekyru a palcát. Chce 

používat meč, a proto se naučí tuto schopnost. Později si řekl, že chce 

používat i sekyru, a tak se musí naučit tuto schopnost znovu. To stejné platí i 

pro palcát. 

 

o ODZBROJENÍ 

 Popis: Hráč, při zásahu zbraně druhého hráče, zahlásí „Odzbrojení“ a daný 

hráč musí svou zbraň upustit a lze ji znovu vzít do ruky, až poté, co dopadne 

na zem. Tuto schopnost lze použít 1x denněalze se opětovně naučit 

zaplacením stejného počtu ZB. Za každé další naučení může postava tuto 

schopnost použít o 1x více. 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost:Ovládání zbraně 

 Příklad: Orix bojuje s Fakinem. Při jednom útoku mu Fakinvykryje meč zbraní 

a Orix tuto příležitost využije a zahlásí „Odzbrojení“. Fakin pochopí a 

okamžitě pustí svojí zbraň. Až jeho zbraň dopadne na zem, tak si jej může 

znovu vzít. Zbraň v jeho druhé ruce mu stále zůstává, protože na ní se tato 

schopnost nevztahuje. 

 

o PRŮRAZ 

 Popis: Hráč, přitom, kdy je jeho útok vykrýván druhým hráčem, zahlásí 

„Průraz“ a jeho protivník automaticky dostává platný zásah, který nelze 

vykrýt, ani se mu vyhnout. Tuto schopnost lze použít 1x denněalze se 

opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za každé další naučení může 

postava tuto schopnost použít o 1x více.Nelze kombinovat s kritickým 

útokem! 

 Cena v ZB: 3 ZB 

 Požadovaná schopnost:Odzbrojení 

 Příklad: Orix bojuje s Fakinem. Při jednom útoku mu Fakinvykryje meč zbraní 

a Orix tuto příležitost využije a zahlásí „Průraz“. Fakin pochopí a počítá si 

platný zásah. Tato schopnost funguje, i kdyby FakinOrixův útok vykryl štítem 

a zahlásil „Výpad“. V tomto případě si oba dva počítají platný zásah. 
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o KRITICKÝ ÚTOK 

 Popis: Hráč, při úspěšném zásahu, zahlásí „Kritický útok“ a jeho protivník 

dostává 2 zranění, která nemohou být vykryta ani vyhnuta. Tuto schopnost 

lze použít 1x denněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. 

Za každé další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více.Nelze 

kombinovat s průrazem! 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost:Průraz 

 Příklad: Orix dává Fakinovi platný zásah a přitom zahlásí „Kritický útok“. 

Fakin pochopí a místo jednoho zranění si počítá dva zranění za tento útok. 

STŘELEC 

 

o STŘELNÉ/HÁZECÍ ZBRANĚ 

 Popis:Postava se naučí používat zbraň dle svého výběru. Pro každou další 

zbraň, kterou chce umět, si musí tuto schopnost znovu naučit. Tato 

schopnost neplatí na zbraně nablízko! 

 Cena v ZB:1 ZB 

 Požadovaná schopnost:xxx 

 Příklad: Hráč Than si dovezl několik zbraní. Luk, kuši a házecí nože. Chce 

používat luk, a proto se naučí tuto schopnost. Později si řekl, že chce 

používat i kuši, a tak se musí naučit tuto schopnost znovu. To stejné platí i 

pro házecí nože. 

 

o ÚHYB 

 Popis: Hráč, přitom, co dostal platný zásah, zahlásí „Úhyb“, automaticky se 

danému útoku vyhne a nedostává zranění. Tuto schopnost lze použít 1x 

denněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za každé další 

naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více.Nelze použít proti 

průrazu a kritickému útoku! 

 Cena v ZB:2 ZB 

 Požadovaná schopnost: Střelné/házecí zbraně 

 Příklad: Than bojuje s Orixem a je v nevýhodě, jelikož používá především luk. 

Orix ho zasáhne a Than, aby se vyhnul této ráně, zahlásí „Úhyb“. Zásah, který 

dostal, se nepočítá jako platný a Than si neodečítá žádné životy. 

 

o PRŮNIK 

 Popis: Hráč, přitom, kdy je jeho útok vykrýván druhým hráčem, zahlásí 

„Průnik“ a jeho protivník automaticky dostává platný zásah, který nelze 

vykrýt, ani se mu vyhnout. Tuto schopnost lze použít 1x denněalze se 

opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB. Za každé další naučení může 

postava tuto schopnost použít o 1x více.Nelze kombinovat s kritickým 

útokem! 

 Cena v ZB:3 ZB 
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 Požadovaná schopnost:Úhyb 

 Příklad: Than bojuje s Fakinem. Při jednom útoku mu Fakinvykryje šíp 

zbraní/štítem a Than tuto příležitost využije a zahlásí „Průnik“. Fakin pochopí 

a počítá si platný zásah. 

 

o KRITICKÝ ÚTOK 

 Popis: Hráč, při úspěšném zásahu, zahlásí „Kritický útok“ a jeho protivník 

dostává 2 zranění, která nemohou být vykryta ani vyhnuta. Tuto schopnost 

lze použít 1x denněalze se opětovně naučit zaplacením stejného počtu ZB.Za 

každé další naučení může postava tuto schopnost použít o 1x více.Nelze 

kombinovat s průrazem! 

 Cena v ZB:4 ZB 

 Požadovaná schopnost:Průraz 

Příklad: Than střelí, dává Orixovi platný zásah a přitom zahlásí „Kritický útok“. Orix pochopí a místo 

jednoho zranění si počítá dva zranění za tento útok. 


