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Bojová pravidla - Leirin 2015 

 
Bojová pravidla, kterými se budeme na tomto táboře řídit jsou jednoduchá, lehce 

zapamatovaná a velmi podobná pravidlům, které se používají na většině akcí v celé ČR. 

Zkušenější hráči, kteří již nějakou bitvu nebo LARP navštívili s jejich pochopením 

rozhodně nebudou mít žádné problémy. Nováčkům doporučuji se zamyslet nad pár 

otázkami na konci textu. 

 

Zbraně 

Každá zbraň musí být předložena ke kontrole organizátorům. Ti posoudí, zda spadá do 

příslušné kategorie na základě její délky a navíc prověří její bezpečnost. Pouze schválené 

zbraně, které budou označeny, mohou být použity ve hře. Každý hráč odpovídá za stav 

své zbraně a je zakázáno používat jakkoliv poškozenou zbraň. Každá zbraň může být 

organizátory kdykoliv označena za neschválenou. 

Všechny zbraně musí být vyrobeny s důrazem na bezpečnost. Čepel nesmí mít 

žádné ostré hrany a špička musí být zaoblená. To samé platí i pro záštitu. Ostří musí být 

obalené minimálně jednou vrstvou 10 mm karimatky. Měkčení zbraně nesmí být v žádné 

části promáčknutelné až na tvrdý střed. U všech mečů a obdobných zbraní může bojovník 

vlastní zbraň při boji držet nejen za jílec ale i za čepel. 

Ostří seker / hlavice kladiv apod. musí být vyrobeny z měkkého matriálu a musí 

mít další tlumící účinek. Takže při dopadu musí dojít buď k ohybu, přičemž nesmí dojít k 

ohybu až na toporo, anebo ke stlačení o nejméně 2 cm, přičemž nesmí dojít ke stlačení 

až na toporo. 

Vrhací zbraně musí být celé vyrobeny z měkkého materiálu tj. nesmí obsahovat 

závaží. Luky, kuše jsou povoleny do nátahu max. 15 kg. Všechny šípy/šipky musí být 

opatřeny měkčenou bambulí o průměru minimálně 50 mm. Vnitřní část bambule musí 

tvořit tvrdé jádro o minimálním průměry víčka od PET láhve. Doporučujeme nastudovat 

výrobu šípu na základě odkazů v kapitole Návody. Každý střelec odpovídá za stav 

každého šípu, který vystřelí! Praky budou schváleny na základě individuální domluvy.  

Hrana štítu musí být změkčena obalením a celkově nesmí být nebezpečné pro 

okolí, či majitele.  

U zbraně je udávána vždy maximální neměřitelná délka. Například meč se měří od 

špice až po konec rukojeti případně hlavice, pokud ji meč má. 

 
 Lehké 

Dýka    max. 40 cm 

Tesák    max. 60 cm 

Prak 

Kámen, hvězdice  max. 15 cm 

- vrhací 

Štít     max. 30 x 30 cm nebo kulatý do průměru 30 cm 
 Střední 

Meč, sekera, palcát  max. 90 cm 

- jednoruční 

Luk 

Dýka, sekera   max. 30 cm 

- vrhací 

Štít     max. 60 x 50 cm nebo kulatý do průměru 60 cm 

 Těžké 

Meč, sekera, palcát  max. 120 cm 

- obouruční 

Kuše 

Štít     max. 60 x 80 cm nebo kulatý do průměru 80 cm 
 Kombinace zbraní max. součet délek je 130 cm 
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Základní princip 

 
Základním prvkem hry je, že každá postava má v základě 3 herní životy. Tyto životy jí 

mohou buď přibývat (díky schopnosti, zbroji, artefaktu, …) nebo o ně může přicházet 

(zranění v boji, požití jedu, vyčerpání, nemoc, …).  

 

 

Smrt postavy 

 
Pokud hráči klesne počet životů na nulu, upadá do agónie. Z této agónie jej může 

zachránit pouze jiný hráč speciální schopností. Pokud dotyčný není do 15 minut 

zachráněn, jeho postava umírá. To samé platí v případě, že je postavě v agónii 

způsobeno další zranění. Zesnulý zanechá na místě deník své postavy se seznamem 

herních předmětů, které měl ve chvíli smrti u sebe a odebere se za organizátory, kde 

dané předměty odevzdá a obdrží další pokyny. 

 

Boj 

Základem je, že platný zásah do zásahové plochy působí zranění. 
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