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 Factum - 3

„Fantazie je velmi 
nebezpečná věc!“

Doktor Albert Einstein,
Mnichov, 1917



„Hamlet is dead, but now
I am Hamlet!“
Malá Susan,

kdesi v Anglii, 16. stol.



„Vůbec na tom nejsem 
závislý!“

Hrabě Drakula,
Karpaty, počátek 20. stol.



„Cizí příběhy rádi prožíváme 
proto, abychom lépe poznali 

sami sebe.“

Neznámý pisálek, 
Praha, konec 21. stol.

Factum (dále jen zkráceně Fm) je 
česká příběhově orientovaná 
univerzální hra na hrdiny. 

PŘÍKLAD PŘÍKLADU

Takto jsou v  celých 
p r a v i d l e c h z n a č e n y 
poznámky, které nějakým 
z p ů s o b e m d o p l ň u j í 
základní text.

V  mnoha případech ovšem 
může naše psací ruka 

znamenat i to, že jste narazili na 
příklad, který v praxi představuje právě 
vysvětlené pravidlo ‒ např. proč a  čím 
musíte házet, když se váš zlobr rozhodne 
odzkoušet kolečkové brusle.

Poznámka: Celá pravidla počítají 
s tím, že jste obeznámeni alespoň 
se základem hraní her na hrdiny. 
V   opačném případě vám 
doporučujeme zajít za 
kamarádem, který o  RPG ví více 
nebo navštívit nějaký 
specializovaný obchod, kde vám 
jistě ochotně poradí.

Do začátku ještě vysvětlíme 
pár základních termínů, na které 
při čtení narazíte nesčetněkrát:
 Vypravěč (zkráceně VP) je 
účastníkem hry, který má na 
starosti připravení Příběhu 
(v jiných hrách bývá nazýván např. 
Gamemasterem, Pánem jeskyně, 
Nejvyšším či Osudem).
 Příběh  je osnova 
dobrodružství, které postavy právě 
prožívají.
 A nakonec – soustava na 
sebe navzájem navazujících 
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4  - Factum

Příběhů se nazývá jednoduše 
tažení. 

Souhrn 
základních 
principů hry
Na tomto místě najdeš krátké 
shrnutí systému Fm, které by tě do 
něho mělo uvést a přiblížit ti ho 
tak, abys byl bezproblémově 
schopen vytvořit si svoji novou 
postavu (viz další kapitola).

Rysy a dovednosti

Aby bylo možné postavy nějak 
definovat v   rámci pravidel, je 
nutné je popsat pomocí tzv. rysů. 
Rysem myslíme určitý aspekt 
hrdiny; konkrétně Tělo, Obratnost, 
Smysly, Znalosti, Síla vůle a Štěstí.
 Ke každému rysu přiřadíme 
číslo od 1 do 7 (4 je průměr), které 
nám pomůže lépe si představit 
rozvinutost daného rysu (např. 
hrdinka s   Obratností 5 bude 
všeobecně vzato více mrštnější, 
než hrdina s Obratností 2).
 Díky rysům jsme také 
schopni určit základní stupeň 
většiny dovedností, se kterými 
může postava operovat. Počty to 
jsou velice jednoduché, protože se 
vždy jedná o  polovinu z  rysu, ze 
kterého daná dovednost vychází. 
Například Plavání bude polovinou 
Těla, Vaření bude vycházet 
ze Znalostí a dovednost Akrobacie 
bude záviset na Obratnosti.
 Samozřejmě je možné 
většinu základních stupňů 
dovedností zvýšit. Toho docílíme 
pomocí učení se a   určitému 

tréninku. Pak můžeme obdržet 
nějaký bonus (třeba +2), který se 
jednoduše k   základnímu stupni 
připočítá. Takže Plavání +3 bude 
znamenat, že celkový stupeň této 
dovednosti je polovina hodnoty 
Těla postavy zvýšená o tři stupně.
 Zlepšování je o mnoho 
snadnější, když je v limitu postavy, 
který je pro danou dovednost 
stanoven v úrovni potřebného rysu 
(např. Znalosti 5 dávají limit 5 na 
všechny dovednosti vyžadující 
určitý úsudek či nějakou teorii). 
Nad rámec postavy se situace 
trošku komplikuje (v tomto 
případě tedy zvyšování 
inteligenčních dovedností nad 
stupeň číslo 5).

 Ale protože všechno má 
svůj čas, tak zatím není kam 
spěchat. Více se dozvíte v dalších 
částech této knihy, až přijde 
vhodná chvíle…

Kostky a hody

Stejně jako v ostatních hrách na 
hrdiny se používají různé druhy 
kostek, tak i  v   tomto systému se 
hodům s nimi nevyhneme.

Pro hladký průběh hry 
budete potřebovat poměrně velkou 
sadu šestistranných kostek (sedm 
bude hráčům bohatě stačit; 
Vypravěčova zásoba by měla 
obsahovat zhruba deset kusů 
šestistranných kostek), které určitě 
seženete v  hračkářstvích nebo ve 
specializovaných herních 
podejnách.

Kostky ve hře zastupují 
prvek náhody a pomocí nich se do 
každého Příběhu dostává napětí a 
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 Factum - 5

nejistota, která může být velkým 
hybatelem děje.

Kdykoliv postava provádí 
předem nejasnou akci, provede její 
hráč hod tolika kostkami, kolik je 
stupeň použitého rysu nebo 
konkrétní dovednost hrdiny. Za 
každou hozenou 1 nebo 6 si hráč 
započítá jeden úspěch (navíc 
každá 6 dává možnost hodit si 
znovu, čímž postava dostává větší 
šanci na zvýšení svých úspěchů). 
Ke splnění většiny akcí stačí 
dosáhnout alespoň jednoho 
úspěchu. Ale když se situace 
trochu zkomplikuje (např. prší, 
když postava leze na strom), může 
Vypravěč (zkráceně VP) požadovat 
i více, než jen jeden úspěch.

Dále platí pravidlo, že čím 
více úspěchů postava dosáhla, tím 
je její akce kvalitnější (např. když 
maluje obraz), rychlejší (když 
odemyká dveře paklíčem) nebo 
rozsáhlejší (získá více informací od 
dohazovače).


PŘÍKLAD HODU

Postava má stupeň rysu 
Tělo 4 (což je mimochodem 
p r ů m ě r ) a  s n a ž í s e 
zvednout sud piva. Tato 
akce by se normálně 
zhodnotila jako těžká, 
proto VP rozumě určí, že 

na splnění tohoto úkolu je třeba 
dosáhnout minimálně dvou úspěchů.

Hráč za svoji postavu hodí čtyřmi 
kostkami a padne mu 5 5 2 6. Zatím dosáhl 
pouze jednoho úspěchu, ale díky 6 má 
možnost hodit si znovu. Opět padla 6, 
takže následuje další hod, ve kterém 
kostka určí 1. Dále už se nehází, protože 
nemáme žádnou 6, která by nám to 
umožnila. Celkově tedy postava dosáhla 
tří úspěchů a úkol zdárně splnila.

A protože úspěchů je více, než bylo 
potřeba, může hráč svůj triumf vylíčit 
mnohem barvitěji ‒ např. tak, že to byla 
pro jeho postavu „brnkačka“.

Stísněnost pravidly

Než přistoupíme k   dalšímu 
vysvětlování, rádi bychom 
zdůraznili, že Fm byl sice navržen 
jako kompletní hra, ale nic vám 
nebrání v   tom, abyste jakoukoliv 
její část (či části) pozměnili.
 Našim cílem nebylo vytvořit 
omezenost a stísněnost – my 
chceme, abyste se bavili, a proto 
se (a velmi rádi) vzdáváme práva 
na absolutní pravdu či titulu 
nejlepší herní systém světa. 
Způsobů zábavy skrze RPG 
existuje minimálně tolik, kolik je 
jejich hráčů. My budeme rádi, když 
si cestu k   radosti najdete skrze 
Fm, ale i pouhé ocenění (a  to Fm 
nemusíte nutně hrát) či přečtení 
této knihy má pro nás obrovský 
smysl. A  pokud ani jedno v  naší 
hře nenajdete, nevadí. Pravidel je 
v  dnešní době víc než kvantum, 
tak třeba příště budete mít 
šťastnější ruku!
Poznámka: Více informací o naší 
hře a   různých doplňcích k   ní 
najdete na oficiálních webových 
stránkách http://renenekuda.cz/
factum. 

Nebo použijte email tvůrců 
hry  kontakt@renenekuda.cz.

Každopádně vám velmi 
děkujeme za vaši podporu!
 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA 
O ZAOKROUHLOVÁNÍ

V  celých pravidlech se 
z a o k r o u h l u j e p o d l e 
normálních matematických 
pravidel ‒ takže od X,5 
nahoru (včetně).

Při počítání základního stupně dovedností 
budete často dělit dvěma, takže v těchto 
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případech vždy počítejte vždy větší celé 
číslo ‒ např. polovina ze tří bude dva, 
z pěti tři a ze sedmi čtyři.



6



 Factum - 7

Bolely ho oči. Hlava a hrdlo 
a celé tělo…

Nevěděl, co se s ním děje. 
Ležel ve sklepení nějakého 

divného starého domu. V chladu 
a ve tmě…

A už je to tu zase! Opět ho 
chytla ta divná křeč, která 
projela celým jeho tělem. 
Zatmělo se mu před očima.

Najednou ucítil zvláštní vůni – 
sladkou, teplou a i trochu 

ostrou.

Všechny jeho chuťové buňky 
nastražily své pohárky a on se 
rozeběhl k mohutným dveřím, 
které ho od toho pokladu 
dělily. Narazil do nich.

Vydal ze sebe zvuk, který ho 
vzápětí samotného vyděsil.

„Co to jenom bylo?!“

Po chvilce se dveře otevřely.

Vystoupili z nich dva chlapi 
s blyštivými revolvery a kusem 
krvavého masa, se kterým mu 

mávali před obličejem. V jejích 
očích bylo něco hodně 

zvláštního.

„Tak naše zrůdička se přece 
jenom probudila, jo?“ zaduněl 

jeden z nich.

„Zrůda?! Já přece nejsem žádná 
zrůda!“ chtěl se bránit, ale 

místo toho pouze dlouze zavil.

Pak obdržel pár ran stříbrnou 
tyčí a ztratil vědomí.

Vědomí nově zrozeného 
vlkodlaka…

 

Tvorba postavy je jeden 
z   nejdůležitějších pilířů Fm. 
Samotná tvorba by měla být pro 
všechny potěšením a ne nutným 
zlem, které se musí co nejrychleji 
odbýt, abyste mohli začít co 
nejdřív hrát. Stejně jako dobrý 
spisovatel zná úplně všechny 
detaily a   úmysly svých hlavních 
postav, tak i dobří hráči by neměli 
podceňovat mnohdy zdánlivě 
vyhlížející detaily o   své postavě. 
Vždyť právě na drobnostech, 
odlišnostech a nedostatcích stojí 
80% všech úspěšných knih, filmů 
a vyprávění!

Na následujících stránkách 
vám nabízíme pomocnou ruku, se 
kterou můžete poměrně snadno 
vytvořit opravdu reálně vyhlížející, 
zábavné a   zajímavé charaktery. 
Tak vzhůru do toho!
 
O CHARAKTERECH

Na světě existuje spousta různých 
archetypů ‒ např. čaroděj, pouliční 
z l o d ě j í č e k , l o v e c p ř í š e r n e b o 
mezigalaktický cestovatel. Samozřejmě vám 
vůbec nic nebrání v  tom hrát takovou 
postavu, ale věřte nám, že mnohem 
zábavnější je hrát za výjimečné postavy. 
Proč myslíte, že jsou v  Americe tak 
oblíbení kreslení hrdinové jako Superman 
či Batman? Nebo proč nás tolik dojímá 
příběh Forest Gumpa? Je to v  jejich 
výjimečnosti.

Na druhou stranu přiznáváme, že i když 
hrát skupinku invalidních důchodců 
zachraňujících svět zní jistě lákavě, 
nemusí tato filozofie vyhovovat všem. Pak 
je tu zkušená rada číslo dvě, která říká, 
že i když hrdinové mají své nedostatky 
nebo jsou zcela zlí, musí mít v  sobě 
něco, s čím se čtenář (divák, posluchač, 
hráč) musí ztotožnit. Jinak i výjimečnost 
ztrácí svoji krásu.

A na závěr taková drobná poznámka: Již 
spoustu lidí vydělala na tom, že jejich 
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díla byla o ničem či zcela průměrná. Je 
to proto, že z nedostatku dokázali udělat 
přednost.

Takže se nebojte experimentovat a zapojte 
svoji fantazii, ať může začít pořádné 
herní představení s  největšími hvězdami 
světa ‒ vašimi novými charaktery!

Uvedení  do hry
Možná se právě toto může zdát 
jako něco zcela nepodstatného, ale 
věřte nám, že uvedení hráčů do 
hry Vypravěčem by měla být první 
fáze tvorby nové skupinky 
dobrodruhů.
 VP by měl všem hráčům 
vysvětlit, v   jakém světě se bude 
odehrávat život jejich postav. A 
také to, jakým stylem hry se bude 
hrát (např. hororový, heroický či 
detektivní způsob).
 Když ne tady a teď, tak už 
nikdy jindy nebude takový prostor 

a možnosti si ujasnit 
spoustu důležitých 
věcí. A to se netýká 
pouze VP! I hráči by 
měli prozradit své 
názory a přání všem 

ostatním, aby se zabránilo tomu, 
že se někdo bude cítit dotčen, 
znuděn či uražen. RPG je geniální 
typ hry, kde neexistuje vítěz, ale 
všichni dohromady brousí ten 
nádherný herní diamant, který si 
pak budou nosit v srdci. A proto je 
tak důležitá komunikace, aby se 
něco nepokazilo.

Koncept postavy

Ještě před samotnou tvorbou 
postavy je žádoucí, aby měl hráč 
nějakou představu o hrdinovi, se 
kterým pak bude trávit spousty 
hodin svého volného času. I  když 

toto není přímo nutné, zkušenost 
ověřila, že hlavně méně 
zaběhnutým hráčům (a nejen jim) 
dokáže právě jasná představa 
celou tvorbu dosti zjednodušit.
 Jestli chcete, můžete si ještě 
o   všech charakterech pohovořit 
s ostatními hráči. I pouhá diskuze 
o  něčem, co neexistuje zatím ani 
na papíře může být velmi zábavná!

Zázemí postavy
A nyní přistupme k   samotné 
tvorbě postavy. Pod označením 
„zázemí postavy“ máme na mysli 
všechno to, co dělá postavu 
postavou – minulost, kamarádi, 
zvyky nebo třeba nějaké fyzické 
nedostatky (prostě vše, v   čem je 
výjimečná a pro hru zajímavá).
 Jak již bylo řečeno výše, 
dobrý spisovatel ví o svých 
hrdinech téměř vše, a proto 
nebude na škodu, když to budete 
vědět i vy, jako hráči Fm. Jistě pro 
vás bude mnohem snazší hrát za 
někoho, o   kom víte, čím si rád 
vytírá zadek, než hrát za směsici 
suchých čísel a herních pojmů.

Tvorba zázemí postavy I

 Protože Fm je příběhově 
orientovaná hra, klade velký důraz 
na zázemí všech postav. Každá 
z   následujících otázek je 
ohodnocena určitým počtem 
herních bodů (většinou třemi). VP 
(ale klidně i ostatní hráči) ohodnotí 
zodpovězení na danou otázku a 
přiřadí hráči tolik herních bodů, 
jak dobrá byla hráčova odpověď – 
většinou je to 0 bodů za žádnou 
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odpověď; 1 bod za minimální, 
odbyté či dostatečné zodpovězení; 
2 body za slušné, dobré myšlenky 
nebo průměrnou odpověď; 
a  nakonec maximum 3 bodů by 
měl získat ten, jehož odpověď byla 
výjimečná, zajímavá, originální, 
promyšlená či opravdu velmi 
dobrá.
 Dále existují otázky, kde 
hráč automaticky obdrží plný 
počet bodů za jejich zodpovězení 
(např. vyplnění jména postavy 
vynese jeden herní bod).
 A také narazíte na otázky, 
kde je počet bodů limitován 
počtem odpovědí – například za 
vymyšlení čtyř špatných vlastností 
postavy obdržíte 2 body. Když jich 
bude méně (tj. dvě nebo tři), 
dostanete 1 herní bod. A  pokud 
postava nebude mít žádnou nebo 
pouze jednu, její konto herních 
bodů se nijak nezvedne.
 Tímto systémem je možné 
získat maximálně 30 herních 
bodů, které potom později bude 
hráč investovat do rysů své 
postavy (viz dále). Průměrem by se 
měli stát hrdinové s počtem bodů 
něco mezi 24 až 26 bodů. Více by 
měli získat jen hráči s   opravdu 
dobrým zázemím postavy! Méně 
než dvacet bodů nedoporučujeme 
hráči udělovat. V tomto případě by 
se měl hráč nad daným zázemím 
postavy raději ještě jednou 
zamyslet.
 A nyní již zmíněné otázky 
(doporučujeme ponechat námi 
uvedené pořadí):

1.  Jaké je jméno a příjmení 

tvé postavy? (1 bod 
automaticky)

Jmenuje se tvůj hrdina Josef 
z   Vidlákova nebo Dona 
Emanuela Fiona Christina 
Pandrson? Nezapomeňte, že 
jméno je jedno z   prvních 
věcí, které se okolí o   vaší 
postavě dozví a  o   ledasčem 
může vypovídat (např. 
přídomky Silný, Chrabrý 
apod.). Za zodpovězení hráč 
automaticky obdrží 1 bod.
Poznámka: Některým 
hráčům vyhovuje 
pojmenovat svoji postavu až 
úplně na závěr tvorby. Je-li 
to váš případ, odložte si tuto 
otázku na konec.

2.Jaký je fyzický vzhled 

postavy? (maximálně 3 body)
Zde je spousta možností, jak 
na danou otázku odpovědět, 
ale jistě mezi nejdůležitější 
patří rasa, výška, váha, věk, 
barva očí, vlasů a pleti, 
dominantní ruka, zevnějšek, 
styl oblékání apod. I toto je 
část postavy, kterou budou 
lidé běžně vídat, proto ji 
nepodceňujte. Například být 
silným a   mohutným 
zlodějským kumpánem 
může být vzrušující, ale o 
mnoho méně to bude 
praktické, když se bude 
postava snažit splynout 
s davem.
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Zaměřte se na tyto tři 
nejdůležitější okruhy – za 
zodpovězení každého z nich 
získáte 1 herní bod:
1. Rasa a pohlaví
2. Výška, váha, věk
3. Barva (a případně i typ) 

vlasů, očí, pleti a postavy 
vašeho hrdiny (např. 
štíhlá nebo zavalitá)

3.Co víš o původu a 
minulosti tvého hrdiny? (max. 11 
bodů)

Vědět o dětství, místě 
narození, rodině, ve které 
postava žila, příbuzných, 
škole, kde se učila (nebo 
neučila?) či významných 
událostech vůbec není na 
škodu. Minulost je velkou 
součástí každé myslící 
postavy. A když ji dobře 
vytvoříte svému hrdinovi, 
může vzniknout spousta 
zajímavých chvil. Například 
když parta motorkářů musí 
jezdit na pravidelné čajové 
dýchánky k   babičce jejich 
velitele, která pořádá každou 
neděli charitativní akce pro 
místní kostel.

Jako v   předchozí 
otázce získáte za 
zodpovězení každé 
následující podotázky jeden 
bod:
1. datum narození
2. místo narození a 

prostředí, ve kterém 
hrdina vyrostl

3. rodina a příbuzní

4. současné bydliště
5. současné zaměstnání 
6. přátelé a nepřátelé 

postavy
Další částí je tzv. „Pět 
okruhů“. Vydělte věk postavy 
pěti a   získáte pět období, 
které nyní kratičce popište 
(je-li postava dobrodruhem, 
tak by se ještě měl 
zodpovědět důvod, jak 
a proč se jím stala). Podaří-li 
se vám vymyslet ke každému 
období něco (tj. asi 1 až 3 
věty či souvětí), získáváte 5 
bodů.
 Např. tvá postava 
může být popsána pomocí 
pěti období takto:
I. v   učení u svého otce 

lesníka a   pomáhání 
doma

II. odešla do hlavního 
města s   chlapcem, 
kterého jí rodina 
nepovolila

III. po zklamání v   lásce se 
vrátila domů a 
vychovávala své mladší 
sourozence

IV. vdala se za starostu 
Ingrie; po jejím vypálení 
bandity a   ztrátě všech 
příbuzných včetně 
manžela odchází do 
světa na hrdinskou 
dráhu 

V. cestuje po celé zemi a 
za peníze chrání lidi v 
lese
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4.Jaké jsou životní sny a cíle 
postavy? (max. 3 body)

Toto je velmi důležitá 
otázka, která by měla 
prostupovat celou hrou. 
Životním snem se může stát 
cokoliv pro postavu 
nedosažitelného. Je to něco, 
co sebou tahá dnem i nocí, a 
co ovlivňuje její každodenní 
chování. Například tvoje 
postava touží být 
miliardářem nebo vlastnit 
letadlo, i když nemá na 
zaplacení nájmu. Nebo touží 
obout svět či letět do 
vesmíru apod. 

Cíl je něco, co se sice 
jen tak nestane, ale už je to 
velmi reálné. Např. najít si 
nové a lepší zaměstnání, 
dostat se na Harward nebo 
do Bradavic či vidět draka.

Jakmile se stane, že se 
cíl (sny by měly zůstat 
opravdu jen sny) postavy 
naplní, je hráč povinen ihned 
vymyslet další.

Vyplnění jednoho 
pořádného snu či cíle vynese 
jeden bod.

5.Jaké jsou dobré 

vlastnosti a oblíbené činnosti 
hrdiny? (max. 2  body za min. 4 
ks)

Dobra na světě není nikdy 
dost, a   tak i vy můžete 
zmírnit jeho poměr ke zlu 
tím, že své postavě vymyslíte 
pár dobrých vlastností. Může 
to být třeba dobrosrdečnost, 
dochvilnost, nekuřáctví (?), 
abstinence (?), laskavost, 
vtipnost atd.
Poznámka: O tom, co je pro 
postavu dobrá či špatná 
vlastnost rozhoduje její hráč.

6.A má postava nějaké 

špatné vlastnosti (příp. 
zlozvyky)? (max. 2 body za min. 
4 položky)

Ale no tak! Vždyť tohle dělá 
hrdinu hrdinou. Přece každý 
člověk má dvě strany mince. 
My nepotřebujeme jenom 
bílé či jenom špatné postavy. 
V lidskosti je to pravé kouzlo 
a   člověk dělá od přírody 
dobré skutky, ale také 
chybuje. Tak s chutí do toho! 
Můžeš ho udělat třeba 
hamižným, chamtivým, 
vzteklým závislákem na 
růžové barvě a   roztomilých 
kočičkách, které s   radostí 
tahá za ocasy. Ale pamatuj, 
že pak ho takového musíš 
hrát!
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7.Vymysli alespoň tři 

vzorce chování pro svého 
dobrodruha. (max. 1 bod za 
3 položky)

Pod pojmem „vzorec 
chování“ si můžete 
představit třeba nějaký 
životní návyk, přesvědčení či 
zásadu, kterou hrdina vždy 
dodržuje. Zde platí pravidlo, 
že v samotné hře se všechny 
vzorce chování musí 
bezpodmínečně dodržovat 
(co je psáno, to je dáno).
 Např. zásadně piji 
jenom vodu bez bublinek, 
po koupeli vždy půl hodiny 
odpočívám, nemám rád 
kočky, protože přenášejí 
nemoci, zelené housenky 
jsou posli bohů, zabíjet 
nevinné se mi smrtelně příčí, 
starší muži stojí za starou 
bačkoru, používat kouzlo 
Blesk v   boji je výraz 
slabošství apod.

8.Má tvá postava 

nějaké psychické či fyzické 
nedostatky? (max. 3 body za 
min. 3 nedostatky)

Nedostatkem může být např. 
alergie, fóbie (těch je 
spousta druhů – třeba strach 
ze smrti, výšek, stísněných 
prostor, davu, magie, 
strachu, smrti, nemocí atd.), 
prokletí, chybějící končetina 
či být sirotkem tam, kde je 
to proti pravidlům 
společnosti.

9.Jaká je největší slabost, 

síla a   neúspěch postavy? (ne 
více, jak 3 body za 3 položky)

Vybírejte vždy ty největší 
a   nejdůležitější slabosti 
a neúspěch.
 Pod největší sílou 
postavy je aspekt hrdiny, ve 
kterém se cítí být nejlepší – 
prostě jeho nejsilnější 
stránka (např. kouzlení, 
štěstí ve hře v   kostky, 
rodina, věrnost králi apod.).
 Každá postava by měla 
mít jednu slabost, jednu sílu 
a jeden neúspěch – všechny 
tři podotázky jsou po 
jednom herním bodu.

10.Máš nějaké 

ztvárnění svého hrdiny? (1 bod 
automaticky)

Chceš-li jeden bod, zkus 
nakreslit svého hrdinu nebo 
se pokus vyrobit jeho 
figurku či najít na internetu 
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někoho nebo něco, kdo 
nebo co se podobá tvé 
postavě. Slovní popis je 
mnohdy fajn, ale jestliže tví 
spoluhráči uvidí představu 
tvé postavy (ať je to 
jakkoliv), zážitek ze hry se 
o mnoho zvýší. Aneb fantazii 
a   kreativitě se meze 
nekladou!

Možná to vypadá, že po vás 
chceme, abyste napsali 
sáhodlouhý román či esej o vaší 
nové postavě. Není tomu tak. Jak 
jsme již jednou zdůraznili, není 
třeba popisovat nudné a šedivé 
věci (tedy pokud to nejsou nějaké 
přednosti postavy). Obvyklé 
odpovědi na otázky typu minulost 
či přítomnost postavy by neměly 
přesahovat tři souvětí (a ne více, 
jak 50 slov). Většinou totiž stačí 
vystihnout jen to podstatné – 
například druidský výcvik 
u   Merlina ve 20 letech, otec 
alkoholik a matka šlapka, ve 30 
letech na rok ztracen 
v  mezigalaktickém prostoru (sám 
si nic nepamatuje) apod. nebo 
stačí jen pár zajímavých momentů. 
Kroniky rodů opravdu vymýšlet 
nemusíte! Stejně tak nemusíte 
zodpovědět všechny podotázky, 
které na těchto stránkách najdete 
(ovšem nedostanete za ně žádné 
herní body). My vám nabízíme 
pouze možnosti, vy vybíráte, co je 
pro hru důležité, zábavné a 
zajímavé.
 Jsme si téměř jistí existencí 
herních skupin, kteří budou nad 
tímto systémem kroutit hlavou. 
„Proč by mělo zázemí postavy 
rozhodovat o   jejích 

schopnostech?“ možná se ptají 
někteří z   vás. My si stojíme za 
názorem, že dobře promyšlená 
postava je živější a lépe se za ni 
hraje. Proto dáváme větší možnosti 
hráčům, kteří o ní hloubají a snaží 
se ji oživit.
 Jestliže ale toto není vaším 
šálkem kávy, použijte alternativní 
systém tvorby postavy. Nabízíme 
vám hned dva!

Tvorba zázemí postavy II

V   tomto systému VP automaticky 
přidělí všem hráčům stejné 
množství herních bodů (nejlépe 
25, ale toto číslo se může měnit 
v   závislosti na druhu vaší hry 
oběma směry).
 Ovšem všichni účastníci hry 
jsou povinni zodpovědět všechny 
následují otázky (a   to bez 
výjimky!):

1. jméno (viz základní 
systém tvorby postavy)

2. fyzický vzhled (viz 
základní systém tvorby 
postavy)

3. stručná charakteristika 
(viz dále)

4. tři vzorce chování (viz 
základní systém tvorby 
postavy)

5. největší slabost, síla 
a  neúspěch (viz základní 
systém tvorby postavy)

6. alespoň jeden životní sen 
a jeden cíl

7. nejméně pět vlastností 
(dobrých i špatných 
v   libovolném poměru 
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s   tím, že musí být 
zastoupeny obě dvě 
skupiny)

+ nepovinným bodem je 
ztvárnění postavy

 K stručné charakteristice – 
toto je čistě literární pomůcka, 
kterou jsme si dovolili přenést do 
her na hrdiny. Jedná se o popis 
hrdiny pomocí tří 
nejpodstatnějších věcí (ne více a 
ne méně), které ho charakterizují, 
a které je schopné pojmout jedna 
věta nebo souvětí. Skutečně se 
zabývejte pouze tím 
nejpodstatnější, nejunikátnějším 
a  nejtypičtějším pro vaši postavu. 
Dále by se měl v tomto kratičkém 
popisku objevit nějaký rozpor či 
protiklad, ale není to důležitou 
podmínkou. Pouze to přispívá 
k lepší hratelnosti a zábavě.
 Pro lepší pochopení uvádíme 
tři příklady: Díky nepřízni osudu ve 
vztazích zklamaná žena, která 
miluje přírodu a již dlouho dobu 
hledá rodinou pohodu. Čistý a 
otevřený anděl strhnutý 
pozemským životem. Malý 
vystrašený sirotek žijící u silně 
věřící rodiny, kde se mu vůbec 
nelíbí, a který vidí duchy.

Tvorba zázemí postavy III

VP přidělí hráčům předem 
stanovený počet herních bodů 
(nejlépe 25 bodů, což je takový 
všeobecný průměr), se kterými 
budou hráči později operovat. 
Otázky z  předchozích dvou sekcí 
jsou nepovinné a mohou posloužit 
hráčům jako nástin charakteru a 
zázemí postavy a   nemusí na ně 

nutně odpovídat (nebo nemusí 
zodpovědět úplně všechny).
Poznámka: Všimněte si, že i když 
je tento třetí způsob tvorby 
postavy úplně „volný“, neříkáme, 
ať naše otázky vypustíte z hlavy. Je 
to tím, že Fm je příběhově 
orientovaný herní systém.
 Každá z   předchozích 
možností byla uzpůsobena 
konkrétním situacím a   skupinám 
hráčů.
 Základní systém je sice 
poměrně zdlouhavý, ale snažili 
jsme se ho vymyslet tak, aby 
krátké odpovědi (většinou vám 
stačí odpovědět slovem nebo 
malou skupinou slov) vytvořily 
opravdu živou a hratelnou 
postavu. Navíc jsou naše otázky 
navrženy tak, aby každá z  postav 
měla jak svoji stinnou, tak i 
dobrou stránku a nutila hráče 
hledat protiklady a zajímavosti. Ty 
jsou totiž úspěchem opravdu 
dobré zábavy. Tvorba zázemí 
postavy dle těchto pravidel trvá 
zpravidla 20 až 45 minut. Proto se 
hlavně hodí pro dlouhodobé hraní 
s   jednou postavou nebo pro 
opravdu velkolepá jednorázová 
dobrodružství či pouze tzv. 
„víkendová hraní“.
 Druhý systém byl uzpůsoben 
hrám, kde je sice nutné rychle 
začít, ale charakter postavy není 
nutné úplně pohřbít. Když jsou 
šikovní hráči, dokáže být druhý 
způsob tvorby zázemí postavy 
stejně dobrý, jako ten první. A 
zabere o  pár minut méně času (v 
průměru na něj stačí 10 až 30 
minut). Jeho přednosti se nejvíce 
projeví u jednorázových či 
krátkodobých her nebo u skupin, 
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které nejsou zvyklé hrát zázemí 
svých postav a chtěli by to zkusit.
 Třetí systém je takový, jaký 
si ho vyrobíte. Může být rychlý, ale 
klidně i   stejně dlouhý jako ten 
první. Když ho opravdu hodně 
okleštíte, tak vám tato fáze hry 
nezabere ani 5 minut.

PŘÍKLAD TVORBY ZÁZEMÍ

Řekněme, že Luďka se 
r o z h o d l a h r á t z a 
p o u l i č n í z l o d ě j k u . 
Ocitáme se v  klasickém 
historickém fantazy 
světě v  hlavním městě 
království Kunn, které 
je prohnáno korupcí 

a zločinem snad ze všech stran.

Jméno postavy bude Loreena Dlouhá ruka, 
což nám ihned vynese 1 herní bod.

Vzhled Loreeny by se dal popsat asi 
takto: štíhlá, středně vysoká žena okolo 
25 let, která má dlouhé blonďaté vlasy a 
šedivé oči. Pod pravým ramenem má modré 
tetování draka. Loreena sama neví, jak 
k  němu přišla, ale každopádně se jí 
nelíbí. Zápis v osobním deníku postavy by 
ovšem vypadal asi takto:

- Rasa a pohlaví: Lidská žena

- Výška/ váha/ věk: 165 cm, 53 kg, 
25 let

- Barva (příp. i typ) vlasů/ očí/ 
pleti/ postavy: dlouhé blond 
vlasy, malé, ale dosti kulaté 
šedivé oči, bílá (v létě lehce 
opálená) pleť, štíhlá postava

Protože si můžeme postavu vcelku barvitě 
představit, dostane Luďka od VP všechny 
3 možné body.

Nová postava jistě pochází z  chudé 
rodiny, protože když byla malá, tak ji 
zanechali v  nějaké  temné uličce. Kdyby 
nebylo strýčka Kamila, jak říká jednomu 
vysloužilému zlodějovi z místního cechu, 
tak by zcela určitě nepřežila do druhého 
dne. Noční město se totiž hemží vším, co 
je alespoň trochu zvrhlé. V deníku by to 
mohlo vypadat asi takto:

- Datum narození: 29. 8. 386

- Místo a prostředí narození: Kunn 
v rodině, kterou nepoznala. Mládí 
prožila na ulici.

- Rodina a příbuzní: Pokrevní 
žádní. Jinak ji „adoptoval“ 
K a m i l ‒ v y s l o u ž i l ý č l e n 
zlodějského cechu Druhá noc.

- Současné bydliště: Kunn, vlastní 
byt v Příčné ulici, ale moc v něm 
kvůli práci nepřebývá

- Současné zaměstnání: zlodějka na 
vlastních nohou, která většinou 
pracuje pro bohatší klientelu

- Přátelé či nepřátelé: kromě 
Kamila nikomu nedůvěřuje; i když 
svoji práci dělá velmi dobře, 
může se objevit nějaká minulá 
„zakázka“, která s  ní nebyla 
spokojená nebo se chce pomstít

- Pět období: I. Život na ulici 
s  partou dětí z ulice, II. Našel 
ji Kamil a začal ji učit, III. 
Vstup do cechu a první samostatné 
akce, IV.  Kamil zemřel, V. 
Osamostatnění se od cechu; začal 
boj o přežití, protože konkurence 
je veliká a Druhá noc si nároku 
všechny zakázky ve městě (zatím 
to jde vcelku úspěšně)

Jelikož minulost postavy přesahuje do 
přítomnosti a činí postavu něčím 
z a j í m a v o u a h r á č k a v e l m i p ě k n ě 
zodpověděla všechny otázky, ohodnotil ji 
VP minulost postavy na plných 11 bodů.

Velkým snem Loreeny vždy bylo mít 
harmonickou rodinu. Bohužel se jí to díky 
její nátuře moc nedaří ‒ je zvyklá chovat 
se jako chlap a dělat si věci po svém, 
což se ne každému muži líbí. A ne každý 
se líbí Loreeně.

- Sny: Harmonická rodina 

- Cíle: Vydobýt si své zářivé 
místo v  Kunnském podsvětí a 
pokusit se v budoucnu najít 
svoji původní rodinu

Bez komentáře jasné 3 body za tři 
položky.

Dobré vlastnosti postavy či oblíbené 
činnosti:  asertivnost, feminismus a 
zdravá tvrdohlavost (pro Luďku to jsou 
d o b r é v l a s t n o s t i ) , s k r o m n o s t 
a rozmýšlivost. 

Pět vlastností je za 2 body.

Špatné vlastnosti či zlozvyky: touha být 
vždy nad věcí, zneužívání lidí, žvýkání 
mátového tabáku, nepořádnost, zpívá si 
nahlas, i když to neumí a nemá ráda 
svalnaté, špitavé, mohutné chlapy. 

Opět více jak čtyři položek nám 
vysloužily další 2 body.

Jediným nedostatkem Loreeny by mohlo být 
již zmíněné tetování, které jí vadí 
a  neustále svědí, což jí občas brání 
v práci. 

Tetování je tedy za 1 bod.

Vzorce chování: vždy říká „Tý jo!“ na 
věci, které ji nějak udiví; nikdy 
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netancuje; každou neděli nosí květiny na 
Kamilův hrob.

Tři vzorce chování jsou za 1 herní bod, 
který si také ihned zapíšeme.

Slabina, síla a největší neúspěch postavy 
v osobním deníku:

- Slabina: Otázka rodiny a Kamila

- Síla: Velmi dobrý zrak, který 
vidí mnohem víc, než co je jen na 
povrchu

- Neúspěch: Zatím nenastal

Protože nám chybí vyplněný neúspěch 
postavy, obdržíme za tuto otázku jenom 
2 body.

Obrázek hrdinky sice Luďka nenakreslila, 
ale v  jednom fantazy časopise našla 
postavu, která vypadá skoro úplně stejně, 
jako Loreena. Proto si ji vystřihla 
a  nalepila do osobního deníku postavy, 
což se určitě za ten 1 bod vyplatilo 
(a to nejen kvůli tomu hernímu bodu).

Tak, a zázemí postavy je hotovo! Celkem 
si Luďka vysloužila 27 bodů. Pokud by se 
jí to nelíbilo, může třeba ještě domyslet 
nějaké psychické či fyzické nedostatky. 
Ale protože máme lehce nadprůměrný počet 
herních bodů a Luďka nic nenamítá, není 
to potřeba. Již takhle si můžeme docela 
dobře představit novou postavu a vymyslet 
spoustu zápletek, které plynou z  jejího 
zázemí, nemyslíte? A celý proces 
v  reálném světě netrval déle, jak půl 
hodiny!

Co dělat s  nasbíranými body se dozvíte 
hned v další sekci.

Rysy
Rys postavy je něco, co nám 
dovoluje zaprvé si ji lépe 
představit; a zadruhé používat ji 
v rámci systému pravidel. I když se 
dá hrát bez předem připravených 
rysů (nebo také vlastností či 
atributů, což jsou jen jiné názvy 
pro rysy), tak my jsme úmyslně 
zvolili tuto cestu. Přijde nám 
efektivnější a snad i pro hráče RPG 
přijatelnější a příjemnější.
 Každou postavu 
z   jakéhokoliv světa Fm dělíme na 
následujících šest rysů:

Tělo – tento rys určuje fyzickou 
konstituci a hrubou sílu postavy. 
Jestliže se nějaká otázka bude 
týkat zdraví, síly, odolnosti či 
výdrže, budete pracovat s   tímto 
rysem.
Obratnost – je druhým fyzickým 
rysem oddělujícím z Těla rychlost, 
obratnost, koordinaci a rovnováhu 
postav. Budete ho potřebovat 
v   případě, kdy váš hrdina bude 
závodit na čas, šplhat po 

stromech, chodit po laně nebo 
přeskakovat velký příkop.
Znalosti – znázorňují rozumovou 
část postavy, její teoretické i 
praktické znalosti a zkušenosti se 
světem, ve kterém se pohybuje. Je 
důležitá například u jazykových 
dovedností a kouzlení.
Poznámka: Všimněte si, že 
Znalosti nejsou definovány jako 
logika postavy (i když s   touto 
skupinou velmi blízce souvisejí). 
Logiku a   konkrétní rozumové 
úvahy necháváme jen a  pouze na 
hráči, který je nucen je zahrát.
Síla vůle – odděluje z  psychické 
stránky postav její odolnost vůči 
stresům, emocionální rovnováhu 
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a  všeobecně psychickou stabilitu. 
Velkou měrou bude uplatněna 
v hororových či akčních hrách a ve 
světech, kde je možné kouzlit.
Smysly – je rys, který je na pomezí 
fyzického a psychického dělení. Za 
normálních okolností vyjadřuje 
schopnost hrdiny získávat 
informace pomocí svých pěti 
smyslů (tj. čich, zrak, chuť, hmat a 
sluch).
Štěstí – je posledním rysem 
definující náklonnost osudu k dané 
postavě. Možná se vám zdá 
zbytečný, ale opomenout lidi, 
kterým se štěstí přímo lepí na paty 
a ty, na které si ani nesedne, by 
nebylo zrovna moudré. Navíc 
právě tento rys vnáší do hry jisté 
kouzlo a   umožňuje hráčům 
poměrně efektivně uniknout ze 
situací, ve kterých si už opravdu 
nevědí rady. Jestli budete 
potřebovat lepší hod nebo nějakou 
šikovnou věc po ruce v   mezní 
situaci, žádný jiný rys vám to 
neumožní!

Určování stupně rysů

Když už znáte definici vašich 
postav v   rámci pravidel Fm, 
můžeme přistoupit k   jejich 
ohodnocení.
 Každý rys běžných 
humanoidních postav (tj. člověk, 
elf, skřítek apod.) se pohybuje 
v rozmezí od stupně číslo jedna až 
sedm (přičemž čím větší stupeň, 
tím více je rys rozvinut). 
Nadpřirozené postavy 
a   superhrdinové mohou mít 
některé rysy větší, ale zpravidla je 
definujeme taktéž v rozmezí jedna 
až sedm, ovšem v jiné kategorii (o 

tom více později). Pro lepší 
orientaci se podívejte do 
následující tabulky:
A jak velké stupně bude mít moje 
nová postava? Jednoduše stačí 
rozdělit body obdržené za tvorbu 
zázemí postavy.
 Každá postava musí mít 
vždy minimální stupeň jakéhokoliv 
rysu na stupni jedna. Stupně od 
jedné do pěti stojí po jednom 
bodu; stupeň šest a sedm stojí 
body dva. Takže například stupeň 
číslo čtyři bude stát 4 body, šestý 
stupeň 7 bodů, druhý stupeň 2 
body a sedmý stupeň stojí 9 bodů 
apod.
 K rozdělování bodů – systém 
se snaží dát hráčům prostor 
vytvořit si postavy takové, jaké 
chtěli s   tím, že superhrdinové 
pravděpodobně nevzniknout. 
Jestliže hrajete vyloženě hru 
s   Batmanem apod., budete se 
pohybovat v jiné kategorii rozmezí 
rysů.
 Kromě lidského dělení (to je 
náš základní systém), existují ještě 
další dvě – tj. hrdinské a božské. 
Dalo by se říci, že hrdinský stupeň 
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Stupeň rysu Slovní hodnocení

0 Nerozvinutý nebo 
handikepovaný

1 Velmi špatný
2 Dostačující
3 Slušný
4 Průměrný, střední
5 Opravdu dobrý

6 Úžasný, téměř 
dokonalý

7 Vrchol, geniální
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číslo jedna je vlastně pro lidi 
absolutním vrcholem.
 Takže je-li váš hrdina 
superhrdinou, k jeho „superrysům“ 
si udělejte poznámku +7. Byl by-li 
bohem, bude zápis průměrného 
božského Těla vypadat asi takto: 
Tělo 4 +14.
 Ověřování probíhá dle 
klasických pravidel s   tím, že pro 
hrdinské rysy se všechny lidské 
akce chovají tak, jako by měly výši 
stupně 7 (stejný poměr je mezi 
božským a hrdinským dělením). 
Božské rysy zvládají vždy 
automaticky jakékoliv lidské 
dovednosti a akce.
 Takže např. když bude chtít 
superhrdina zvednout auto, ověří 
si klasicky své normální Tělo. 
Kdežto kdyby chtěl zvednout 
soudek piva, považovalo by se 
jeho Tělo automaticky za 7.
 Přechod mezi skupinami by 
ve hře neměl být povolen (nebo by 
se měl objevit pouze velmi 
výjimečně).
Poznámka: Hrdina v   klasických 
herních dobrodružstvích se 
pohybuje v   lidském dělení. 
Hrdinské rozmezí je určeno pro 
opravdový vrchol (viz Superman). 
Ovšem díky speciálním 
dovednostem (viz dále) je možné 
alespoň některý rys zvednout na 
opravdový hrdinský stupeň. Hrát 
za božské hrdiny nedoporučujeme 
(i když existuje pár výjimek, které 
by stály za to si je zahrát).
 Pamatujte, že vaše postavy 
jsou na začátku kariéry a ta 
nejlepší část života je teprve čeká! 
Určitě bude zajímavé koukat se, 
jak vám váš hrdina roste pod 

rukama a vyvíjí se. Nevyhovuje-li 
počet rozdělovacích bodů hernímu 
světu či způsobu hraní, může váš 
VP rozumě bodové skóre upravit 
(ať už nahoru či dolů). Systém 
tvorby postavy, který vám zde 
předkládáme, by měl ale uspokojit 
nejméně 80% hráčských skupin. 
Vytváří totiž postavy přibližně 
vyrovnané, živé, dobře hratelné, 
s   poměrně velkým herním 
potenciálem a slušnou možností 
dalšího vývoje.

PŘÍKLAD ROZDĚLENÍ BODŮ DO RYSŮ

P r o l e p š í p ř e d s t a v u 
b u d e m e p o k r a č o v a t 
v  tvorbě již jednou 
uvedené postavy ‒ Loreeny 
Dlouhé ruky, která má 
k  dispozici celkem 27 
herních bodů.

Protože postava je zlodějkou, určitě pro 
ni bude důležitá Obratnost, a  tak ji 
přiřadíme stupeň 5 za 5 bodů. Její 
fyzická konstituce nemůže být nic 
chatrného, ale protože je žena, bude 
stačit 3. Doufejme, že to vydrží!

V popisu postavy máme dáno, že Loreena je 
poměrně chytrá a rozhodně tvrdohlavá, což 
bude chtít velkou Sílu vůle. Takže k rysu 
Znalosti dáme 4 a k Síle vůle 5.

Smysly zloděje musí být nadprůměrná, 
takže vzhledem ke zbývajícím bodům 
zvolíme 6 za 7 bodů. A na Štěstí nám 
zůstaly tři body, což sice není nic 
slavného, ale snad ani nic, co by nám 
tolik ublížilo.

Luďčina nová postava by se tedy pomocí 
rysů popsala takto:

Tělo 3
Obratnost 5
Znalosti 4
Síla vůle 5
Smysly 6
Štěstí 3

Z těchto statistik vyčteme, že postava má 
své přednosti, ale i nějaké nedostatky. 
Hlavně se bude muset spoléhat sama na 
sebe, protože štěstěna jí asi moc 
nepomůže.
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Dovednosti
Další částí každé postavy jsou 
dovednosti. Ty obvykle dělíme na 
běžné a speciální, kam patří např. 
schopnost kouzlení (ale vyvolávání 
zaklínadel se už řeší pomocí 
běžných dovedností).
 V podstatě by se dalo říci, že 
dovednost určuje základní 
potenciál postavy ve hře. Díky 
dovednostem postava může 
provádět spoustu akcí a vyřešit tak 
nejednu komplikovanou situaci.

Základní stupeň dovedností

Základní stupeň dovedností mají 
všechny klasické běžné 
dovednosti, které postava nemá ve 
svém osobním deníku. Ano, nemá 
je správně. Protože i když hrdina 
ovládá spoustu věcí, může se stát, 
že bude nucen otevřít zámek u 
dveří sponkou do vlasů. A  kdyby 
nebylo základního stupně, tak by 
toho nebyl schopen, což by byl 
holý nesmysl. Je jasné, že z něho 
nebude mistr, ale přeci jenom 
nějaká šance na otevření tam 
bude.
 Vše je velmi jednoduché – 
jedná se vždy o polovinu z rysu, 
ze kterého daná dovednost 
vychází. V   našem případě by 
postava svoji úspěšnost ověřovala 
polovinou své Obratnosti 
(zaokrouhlujeme dle normálních 
matematických pravidel, tedy 
nahoru).
 Ale pozor! Vůbec to 
neznamená, že všechny postavy 
oplývají znalostmi z   atomové 
fyziky a   nejsložitější algebry! 
Základní stupeň dovedností se 

týká pouze takových dovedností, 
které jsou všeobecně používané – 
tj. plavání, tanec, vaření, 
vyjednávání apod. V   žádném 
případě ne něčeho tak složitého, 
jako je organická chemie či 
kouzlení!

Běžné dovednosti

A nyní již ke konkrétním 
dovednostem, které postava 
ovládá.
 Možná největším problémem 
u   dovednostně založených RPG, 
kam patří i Fm, je určit měřítko 
jednotlivých dovedností. Existuje 
totiž spousta možností – za jednu 
dovednost můžeme považovat boj 
se zbraní na blízko nebo boj 
s meči nebo boj s dlouhým mečem 
(což je v   podstatě podkategorie 
předešlé dovednosti, která by 
patřila pod první uvedenou).
 Žádná konkrétní pravidla 
zde nenajdete, ale můžeme vám 
dát malou nápovědu, která by vám 
měla vaše rozhodování ulehčit. 
Čím častější je používání 
(využívání) dané akce ve vašem 
světě, tím podrobněji čleňte 
jednotlivé dovednosti.
 Takže pokud hrajete ve 
světě, kde boj s ručními zbraněmi 
nemá příliš velkou váhu, protože 
existují mnohonásobně vyspělejší 
nanotechnologie, tak celý „boj na 
blízko se zbraní“ může obsáhnout 
jedna dovednost. Jestliže ovšem 
vaše postavy žijí ve světě, kde 
vládnou celé frakce různorodých 
válečníků, můžete vymyslet 
spoustu dovedností (viz klasická 
fantasy) – od typů jednotlivých 
zbraní počínaje, až po znalosti 
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různých druhů boje jako je 
šermířství, samurajství, 
lučištnictví, rváčství apod.
 Jelikož jsme si vědomi toho, 
jak je situace okolo dovedností 
ošemetná, uvádíme zde pár 
drobných vodítek. Hlavní název se 
považuje za obecné pojmenování; 
v   závorce jsou pak uvedeny 
konkrétní dovednosti pro 
detailnější hru.
Jezdectví nebo letectví nebo 
řízení (dále pak konkrétní druh 
zvířete či stroje – např. jízda na 
koni, řízení automobilu)
Řemeslnné dovednosti 
(kamenictví, kovářství, řezbářství, 
zlatnictví apod.)
Gramotnost (čtení a psaní 
v určitém jazyce)
Umělecké dovednosti (herectví, 
hudba, malování a kreslení, tanec, 
zpěv, sochařství, rétorika)
Společenské dovednosti (etiketa, 
svádění, diplomacie, zastrašování, 
vyjednávání apod.)
Léčiteltví nebo (a) medicína 
(bylinkářství, lékařská specializace, 
první pomoc apod.)
Zlodějské dovednosti (blafování, 
splynutí s   davem, plížení, 
kapsářství, skrývání, odemykání 
zámků, padělání, převleky…)
Přírodní dovednosti (přežití 
v určité oblasti, stopování, znalost 
zvěře nebo určitého typu území či 
krajiny, lov, bylinkářství, 
obstarávání potravy apod.)
Znalostní dovednosti 
(matematika, počítače, hackování, 
historie – nutné blíže specifikovat, 
např. husitské období, právo, 

určité náboženství či sobě 
navzájem blízká skupina, atd.)
Pozorovací dovednosti 
(naslouchání, orientační smysl, 
sledování, odezírání, odhalení lží, 
čtení lidí, atd.)
Bojové dovednosti (boj z blízka, a 
pak určité skupiny zbraní či 
konkrétní zbraně – např. tyčové 
zbraně a píka, halapartna, kopí 
apod.; střelba a vrh – skupina 
zbraní či konkrétní zbraně – např. 
luky a dlouhý luk, pistole 
a konkrétní typ, boj beze zbraně)
Jazykové dovednosti (skupina 
jazyků nebo konkrétní jazyk) 
Poznámka: Za normálních 
okolností ovládá každá postava 
svůj rodný jazyk na stupni +3 
(čtení i   psaní). Tento stupeň je 
„zdarma“.
Magické dovednosti (tato skupina 
se prolíná se speciálními 
dovednostmi, ale dle herního 
prostředí se zde mohou objevit i 
běžné dovednosti – např. znalost 
určitého druhu magie, okultismu, 
spiritismu či hermetismu nebo 
klasické kouzelniské triky, atd.)
 Je důležité si pamatovat, že 
všechny dovednosti, kterými 
postava oplývá, musí být 
zakořeněny v   její minulosti. Není 
možné umět plavat, když hrdina 
celý život nevytáhl paty ze své 
rodné chýše uprostřed Sahary!

Speciální dovednosti

Dalším druhem dovedností jsou 
speciální dovednosti. Do této 
skupiny zařazujeme všechny 
ostatní dovednosti, které se do 
běžných nevešly – např. schopnost 
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kouzlení, pyrokineze, telepatie, 
noční vidění. Ovšem zařadit sem 
můžeme i   speciální vlastnosti a 
zvláštní vybavení postav.
 Jejich specifickou vlastností 
je to, že většina není popsána 
číslem. To znamená, že je stačí mít 
poznamenány v  osobním deníku, 
aby funguvaly. Například 
dovednost Magický talent umožní 
postavě učit se kouzla.
 Škála těchto dovedností 
a  vlastností je obrovská, a pokud 
VP nic nenamítá, můžete si 
vymyslet téměř cokoliv. Níže 
uvádíme pár příkladů:
Magický talent (nebo nadání)
Psychokinetické dovednosti 
(telepatie, telekineze, pyrokineze)
Noční vidění
Termovidění
Bohatství (ano, i toto se dá 
považovat za speciální dovednost)
Jakékoliv kouzelné, vzácné či 
jakýmkoliv způsobem zvláštní 
vybavení
Dobrý zrak (nebo jiný smysl)
Speciální kontakt nebo mecenáš či 
sluha nebo vlivný známý
Významná znalost nebo drb, který 
se dá považovat za velkou výhodu 
(například informace, že král má 
pod čepicí oslí uši)
Speciální schopnost – sem může 
patřit téměř cokoliv – od částečné 
neviditelnosti až po chůzi beze 
stop
 Speciální dovednosti se 
velmi těžko získávají v   průběhu 
hry (až na pár výjimek). Plní funkci 
výhod do začátku hry, která se 

ovšem musí nějakým způsobem 
zaplatit (o tom se dozvíš dále). 
V   každém případě musí hráč 
obhájit získání všech svých 
speciálních dovedností v   zázemí 
svého hrdiny! Jinak není možné, 
aby takouvou výhodu postava 
obdržela.

O SUPERDOVEDNOSTECH

J e - l i v a š e h r a 
z  prostředí superhrdinů, 
může VP vymyslet několik 
speciálních dovedností 
nebo i rysů, které toto 
superhrdinství budou 
reprezentovat. Např. 

speciální dovednost Nadpozemská síla 
(pochopitelně to může být i jiný rys) by 
znamenala, že běžné akce ověřující sílu 
(tedy Tělo), by byly pro postavu hračkou. 
Ovšem akce, kde postava zvedá náklaďáky, 
odsunuje autobusy plné lidí apod., by 
vyžadovaly obvyklý ověřovací hod.

 Jednodušeji řečeno ‒ počítáte se 
se silou o stupeň vyšší, než je ta 
lidská, ale princip v  rámci pravidel 
zůstává stejný. Akorát se aplikuje na 
jiný typ ověřování.

Více informací získáte v sekci „Určování 
stupně rysů“.

Poslední slovo při určování 
speciálních dovedností má vždy 
VP!
Poznámka: Pokud je to pro hru 
vyloženě vhodné, může VP po 
hráčích vyžadovat nákup některých 
speciálních dovedností nebo jim je 
udělit zdarma. Viz hra 
o superhrdinech nebo když hrajete 
Příběh, ve kterém jsou vyžadování 
pouze čarodějové. Pak nejspíš 
všichni hráči automaticky obdrží 
Magický talent.

Určování stupně dovedností

Každá postava má k   dispozici 
celkem 30   herních bodů, které 
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může rozdělit libovolně mezi své 
běžné i speciální dovednosti.
Poznámka: I když to moc 
nedoporučujeme, může VP toto 
množství dle situace upravit 
jakýmkoliv směrem.
 Běžné dovednosti jsou 
ohodnoceny kladným celým číslem 
(např. +3), které se přičítá 
k  polovině rysu, ze kterého daná 
akce spočívá.
 Speciální dovednosti 
většinou ohodnoceny nejsou, a 
když, tak úplně stejně jako běžná 
dovednost – např. kouzelný dlouhý 
meč +2 bude znamenat, že je o 
dva stupně lepší, než obyčejný 
dlouhý meč.
 Do osobních deníků se 
ovšem píše i výsledné číslo. Takže 
postava (Tělo 5) s   dovedností 
Plavání +1 si zaznamená Plavání 
+1 (4). 
 A nyní již ke 
konkrétním   rozdělovacím 
pravidlům.
 Každý stupeň běžné 
dovednosti do výše rysu, ze 
kterého vychází (včetně) stojí tolik 
bodů, jaká je jeho požadovaná 
výše. Nad úroveň rysu se jedná 
o   dvojnásobky. Pozor! Nutné je 
platit každý stupeň zvlášť!
 Takže stupeň +3 stojí 
celkem 6 bodů (= 1 + 2 + 3).  
Pokud je základní rys postavy 4, 
bude jí stupeň +3 stát 11 bodů 
(stupeň +2 je do maxima rysu 
postavy, proto stupeň +3 stojí 
dvojnásobek bodů, tedy 6). 
Podobně by na tom byl hrdina 
se  Znalostmi 2, který by si chtěl 
koupit dovednost Svahilština +2. 

Celkem by zaplatil 5 bodů a výše 
této dovednosti by byla 3 (základní 
úroveň dovednosti je 1 – což je 
polovina základního rysu, stupeň 
+1 vyrovná výši Znalostí postavy, 
ze které dovednost vychází a 
stupeň +2 ji převyšuje, proto bude 
stát dvojnásobek bodů, tj. 4).
 U běžných dovedností, které 
nemají základní stupeň – to jsou ty 
složitější jako atomová fyzika, 
chemie, astrologie apod., ale třeba 
i jednotlivá kouzla, je postup 
stejný. Až na to, že je nutné si 
zakoupit základní stupeň (jinak 
řečeno – u těchto dovedností si 
musíte nejprve koupit stupeň +0, 
bez kterého ji jinak nemůžete 
používat). Základní stupeň těchto 
dovedností stojí vždy 3 herní body.
 Takže mladý Mirek (Znalosti 
5), kterého začala fascinovat 
biogenetika si za tři body koupí 
základní úroveň této dovednosti – 
v   jeho případě to je 3. Další 
zvyšování je stejné jako 
u   klasických běžných dovedností 
(tj. v tomto případě do stupně +2, 
který vyrovná jeho Znalosti 5, po 
jednom bodu; pak už za 
dvojnásobek). 
 Speciální dovednosti stojí 
obvykle 7 bodů za jeden kus (nebo 
3 body za jeden stupeň, jsou-li tak 
ohodnoceny), ale VP může situaci 
přehodnotit a zvýšit cenu až na 15 
herních bodů, nebo naopak snížit 
na minimum 5 bodů. To už záleží 
pouze na vás a na podmínkách, ve 
kterých hrajete.
 Jako příklad pro ohodnocení 
speciálních dovedností může 
posloužit schopnost kouzlení za 
7   bodů; dobrý sluch + 2 za 6 
bodů; medailon umožňující 
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postavě rozumět (ne mluvit) všem 
běžně známým a   používaným 
jazykům za 10 bodů; to, že 
postava nemá stín bude asi za 
7   bodů; požehnaná brokovnice 
proti upírům +3 za 9 bodů; 
schopnost vykládat lidem blízkou 
budoucnost skrze jejich sny za 7 
bodů nebo dobrá známost starosty 
města, ve kterém se bude 
odehrávat většina dobrodružství, 
která je taktéž za 7 bodů, atd. atd. 
atd.

PŘÍKLAD URČOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

B u d e m e p o k r a č o v a t 
v  tvorbě již započaté 
postavy ‒ Loreeny Dlouhé 
r u k y ( p r o l e p š í 
orientaci znovu uvádíme 
j e j í r y s y : T ě l o 3 , 
Obratnost 5, Znalosti 4, 

Síla vůle 5, Smysly 6 a Štěstí 3.

Víme o ní, že je zlodějkou. Takže 
zlodějské dovednosti jistě nesmí chybět. 
Hráčka vybrala pro svoji postavu takto (v 
závorce za jménem dovednosti je uveden 
rys, ze kterého vychází): Nenápadnost 
(Znalosti) +2 (4) za 3 body, Znalost 
podsvětí (Znalosti) +2 (4) za 3 body, 
Převleky (Znalosti) +1 (3) za 1 bod, 
Odemykání zámků (Obratnost) +3 (6) za 9 
bodů. Nyní  Loreeně zbývá 14 bodů.

Jelikož je „šmrcovní“ zlodějkou, nesmí 
chybět alespoň částečná znalost místní 
Etikety (Znalosti) +1 (3) za 1 bod.

Dále je nutné ovládat nějaké zbraně. 
Vhodný jistě bude Krátký luk (Obratnost) 
+2 (5) za 3 body, Krátký meč (Obratnost) 
+2 (5) za 3  body a Dýka (Obratnost) +1 
(4) za 1 bod. Na hrubší zbraně jako je 
palcát či řemdih si Loreena netroufne, 
protože na ně není stavěná (Tělo 3) a 
hlavně se nehodí k její elegantnosti.

Speciální schopností postavy bude Zvířecí 
zrak (Smysly) +2 (8) za 6 bodů.

Hráčka rozdělila všech svých 30 herních 
bodů do devíti dovedností s  průměrným 
ohodnocením něco mezi 4. a 5. stupněm, 
což je celkem slušné.

Teoretickou část máme téměř za sebou, 
ovšem oživnutí postavu teprve čeká. Ta 
přijde na řadu až při samotné hře…

Vybavení
V mnoha hrách je vybavení postav 
velmi důležité. Některé RPG kladou 
na vybavení poměrně velké nároky 
a jiné ho skoro vůbec neřeší. My se 
budeme snažit vše zoptimalizovat 
na hratelné minimum.
 Do začátku hry si postavy 
mohou vzít jakékoliv běžně 
dostupné vybavení. S  dražšími a 
náročnějšími předměty (nebo i 
dopravními stroji či zvířaty) je 
nutná dohoda s VP. Hodně vzácné 
a kouzelné předměty by měly být 
zahrnuty ve speciálních 
dovednostech postavy.
 Kolik toho postava unese či 
neunese, záleží na vašem tzv. 
selském rozumu. Pro lepší 
orientaci si představte, že 
maximální nosnost postav je rovna 
desetinásobku jejich Těla 
v   kilogramech. Takže hrdina 
s   Tělem 4 unese zhruba 40 kg 
nákladu.
Poznámka: Ať je vaše představa 
ještě lepší, tak přidáme údaj o 
maximu, které je postava schopna 
vyzvednou při vzpírání. To by mělo 
být zhruba 2,5x normální nosnost 
(kg). Čili Tělo 4 dává možnost 
takto zvednout až 100 kg. Při Tělu 
5 to bude 125 kg, kdežto Tělo 1 
umožní vzepřít maximálně 25 kg.
 Pozor! To neznamená, že 
musíte počítat každičký zlaťák 
nebo cent, který má postava 
v   kapse. Tento údaj má sloužit 
pouze pro lepší představu. Ono 
táhnout pětikilový koberec dá 
mnohem více práce, než přenést 
stejně těžký batoh plný jídla.
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 Bude-li se vám zdát, že toho 
postava nese hodně, ale ještě stále 
to není příliš, může VP postavě 
udělit jistá omezení. Většinou to 
bývá vydělení Obratnosti a Těla 
hrdiny dvěma.
 Hlavně se nenechte 
omezovat a   zbytečně moc 
nepočítejte, raději hrajte a bavte 
se, protože je to o   mnoho 
zábavnější!

O SOUVISLOSTI SE ZÁZEMÍM POSTAVY

I když o tom padla drobná 
zmínka v  samotném textu, 
jistě nebude na škodu si 
t r o c h u r o z e b r a t 
souvislost zázemí postavy 
s  jejími dovednostmi 
a vybavením.

VP by měl velmi důrazně dbát na to, aby 
všechny dovednosti, schopnosti, předměty, 
kontakty a bůhví co ještě měly jistý (a 
ve většině případů i silný) základ 
v minulosti postav.

Pravidla, která právě čtete, jsou 
zaměřená na příběh a snaží se to ve svých 
hráčích podporovat. Ještě než vypukne 
samotná hra, tak by všem mělo být jasné, 
jaká je jejich postava. Úloha VP je 
v  tomto případě velmi obtížná, jelikož 
musí alespoň částečně znát všechny 
postavy (a to nejen ty přímo hráčské), 
které se jeho Příběhu zúčastní. Ale na 
druhou stranu dobře poskládaní hrdinové 
v mnoha situacích dokáží VP ulehčit práci 
nebo mu pomůžou vytvořit zajímavou 
zápletku či pestrou dodatkovou situaci 
(„Ty jsi alergická na myši, jo? Hele, co 
máš pod postelí!“)

Nikdo po vás nechce, abyste napsali 20 či 
více stran o své postavě (dokonce tři už 
jsou hodně). Není ani tak důležité mít 
vše někde zaznamenané, jako to prostě 
vědět a  mít jasnou představu. Pak jde 
všechno mnohem snáz, věřte nám.

Možná se to zdá jako plácání do větru, 
ale tohle není nic, co bychom si 
vymysleli. Takové metody se uplatňují 
v  mnoha jiných uměleckých odvětvích. A 
RPG se umění velice blíží (pokud jím teda 
není), a tak není důvod zahazovat ověřené 
tipy někam do koše.

Bavte se a pamatujte, že vaši hrdinové si 
žijí svým vlastním životem. A to nejsou 
čísla a  zkratky, ale barvami přecpaná 
realita (i když částečně snová)!
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„No ty jsi ale zlobivá 
holčička! Copak to se dělá, aby 

se trhaly na zahrádce paní 
Modrooké kytičky! Copak s tebou 

asi provedeme, no?

…

 Zeptáme se pana pošťáka, on už 
bude vědět,“ řekla Julie 

a strčila do cínového vojáčka 
s pošťáckou čepicí na hlavě.

Ten se pouze zakymácel, ale nic 
neřekl. Na jeho tváři nebyl 
sebemenší náznak pohybu.

Ovšem Julie byla živá až až: 
„Spánek ti sice udělá dobře, 
ale mi tě musíme potrestat. 
Dobře, paní Modrookou ti 

odpustíme, ale to, že trháš své 
nejoblíbenější panence vlasy je 

těžký hřích!“

„Co třeba takové svazování? 
Líbilo by se ti to, MILÁ 

BARBORKO?“ uchichtla si Julie 
a přivázala Barboře ruce 

k posteli.

Noc uplynula velmi rychle. Až 
tak rychle, že si Julie 

stěžovala, jaká je to boží 
nespravedlnost.

Pak vyšly první sluneční 
paprsky a zazvonil budík.

Julie seděla nehybná v domečku 
pro panenky a jako řádná hračka 

ani nemrkla.

Kdežto v posteli ležela svázaná 
Barborka.

„Mamííí, pomóóóc – nemůžu se 
hýbat!“ ozvalo se z dětského 

pokojíčku.

Julie byla v hloubi duše 
spokojená; její noční hra se jí 

tentokrát velmi vyvedla.

Když máte vytvořenou svoji novou 
postavu, zbývá už jen pár malých 
krůčků k tomu, abyste mohli začít 
hrát ve světě Fm. Ten další najdete 
právě v této kapitole.

Ověřování 
úspěšností
Kdykoli nastane situace s  předem 
nejasným výsledkem, měli by si 
hráči ověřit svoji úspěšnost. To se 
provádí pomocí hodu 
šestistrannými kostkami.
 V   podstatě použijete tolik 
kostek, jaký je stupeň použitého 
rysu nebo konkrétní dovednosti a 
spočítáte si úspěchy. Jeden úspěch 
je za každou hozenou 1 nebo 6 
s   tím, že 6 vám dává možnost 
hodit si znovu a znovu a znovu tak 
dlouho, dokud vám budou padat 
nějaké 6. Pro podrobnější příklad 
hodu se znovu podívejte na stranu 
číslo 5, kde je rozepsán poměrně 
rozsáhlým způsobem.
 Na většinu akcí vám běžně 
stačí jeden úspěch. Pro náročnější 
akce může VP hranici zvýšit. Je o 
něco obtížnější hodit tři úspěchy 
místo jednoho, stejně jako je 
obtížnější ve tmě a v dešti šplhat 
na zeď, než ve dne a v suchu.
 Další rozměr úspěchů je 
zakotven v   kvalitě akce, kterou 
postava prováděla. Obecně platí, 
že čím více úspěchů postava 
dosáhla, tím byla její akce 
rozsáhlejší, kvalitnější, měla 
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delšího trvání nebo byla rychleji 
provedena. Pro lepší představu se 
můžete inspirovat tabulkou 
uvedenou níže.

Počet 
úspěchů

Úspěšnost/ Rozsah/ 
Trvání/ Kvalita

0 Nic

1
Dostačující/ malý/ 

několik sekund/ lepší 
než nic

2 Ucházející/ střední/ 
několik minut/ obyčejná

3 Tak akorát/ velký/ 
několik hodin/ výrazná

4 Perfektní/ velmi velký/ 
pár dní/ špičková

5
Víc, než bylo třeba/ 

obrovský/ několik dnů/ 
velmi vyčnívající

6

Dokonalost sama/ 
gigantická/ v řádu týdnů 
či měsíců/ mistrovské 

dílo

7 a více

Nadpozemská/ velmi 
rozměrný/ dlouhodobě/ 

geniální, téměř 
nadpozemské provedení

I když je v   tabulce uvedeno 
„Trvání“, tak se netýká všech 
časových akcí. U  akcí, které jsou 
závislé na rychlosti, se situace 
trochu mění. VP stanoví horní 
limit, který by byl za normálních 
okolností potřeba pro úspěch 
a  výsledek je závislý na celkovém 
počtu hozených úspěchů. Tento 
stanovený limit se totiž vydělí 
počtem dosažených úspěchů. 
A výsledkem je čas, za který byla 
akce provedena.
 Například VP stanoví, že za 
takových a takových podmínek se 

bude zámek u dveří otevírat asi 
20 minut. Hráči padly dva úspěchy, 
což znamená dvě věci – že se mu 
zámek podařilo odemknout, a že 
mu to trvalo asi 10 minut (= 20 : 
2). Obdobné by to bylo třeba u 
závodů. Řekněme, že si postavy 
stanovily limit pro přeběhnutí 
náměstí půl minuty. Honza hodil 3 
úspěchy, Jana žádný a Kamil jeden. 
Již podle úspěchů vidíme vítěze (je 
to Honza, protože jich hodil 
nejvíce), ale i tak je zajímavé 
zjištění časového skóre: Honza asi 
10   s, Jana více jak 30 s, Kamil 
okolo dané půl minuty. A důvody 
mohou být všelijaké – zakopnutí, 
spousta lidí, řvoucí babičky apod. 
Záleží jen na vás, co si vymyslíte 
a jak to zahrajete.
 Jak již bylo naznačeno 
v příkladu výše, počty úspěchů se 
dají používat i   jako měřítko 
k   vzájemnému porovnávání a 
soupeření. Jednoduše zvítězí ten, 
který dosáhne více úspěchů. Pokud 
ani jednomu zúčastněnému 
nepadne úspěch, dojde k remíze.
Poznámka: Systém soupeření je 
potom více rozebrán a využit u 
soubojů a   kouzlení (viz další 
kapitoly).

Obtížnosti

Obtížnosti mají za úkol simulovat 
zhoršené podmínky. V základu se 
jedná o navýšení počtu nutných 
úspěchů.
 Obtížnost ovlivňuje spousta 
faktorů – prostředí, podmínky, 
nářadí, jiné vlivy apod. O konkrétní 
obtížnosti vždy rozhoduje VP, i 
když hráčům nic nebrání v   tom 
vyslovit svůj názor a   případně 
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celou situaci přehodnotit. Ovšem 
dávejte si velký pozor, abyste se 
potom půlku hry nedohadovali 
o   pár číslech na úkor rychlé a 
zábavné hry. Pak by spousta věcí 
z Fm ztratila svůj smysl.
 Klasické herní činnosti by se 
daly roztřídit do následujících 
kategorií:
|Automatické činnosti
 Těch je nejvíce a téměř nikdy 
se neověřují, protože je hravě 
zvládne každý, kdo má minimální 
potřebné znalosti, předpoklady či 
náčinní.
 Např. dojít si na záchod, 
vylézt po žebříku, umýt nádobí, 
otevřít knihu, uvařit polévku 
z prášku.
|Jednoduché činnosti
 Tyto akce už jsou o něco 
složitější, ale i tak je každý běžný 
člověk poměrně snadno zvládne. 
Pokud se situace nějak 
nezkomplikuje (silným deštěm, 
velkým stresem apod.), tak se 
obvykle neověřují nebo k   jejich 
zdolání stačí většinou jeden 
úspěch.
 Např. zahrát si hru, rozdělat 
oheň, skočit do písku, okopírovat 
list papíru, nabít pistoli, zavolat si 
z telefonní budky.
|Normální činnosti
 Jsou činnosti, které jsou 
běžné pro normálního člověka, 
kdežto pro experty a zaškolené 
odborníky jsou stále jednoduchým 
úkolem. Na jejich zvládnutí je již 
nutná jistá znalost či příprava, ale i 
tak nepatří k   obtížným. Jejich 
četnost v   běžném životě již 
rozhodně není tak veliká, jako 

u předchozích dvou skupin. Téměř 
vždy se ověřují, ale ve většině 
případů stačí jeden úspěch.
 Např. úspěšně prezentovat 
nový výrobek firmy na sjezdu 
byznysmenů, připravit dokonalý 
večírek, zašít oblečení, 
naprogramovat program, napsat 
slušnou báseň, strefit ptáka na 
malou vzdálenost.
|Obtížné činnosti
 Obtížné činnosti jsou pro 
odborníky denním chlebem, ale 
pro neškoleného člověka se stávají 
zákeřným oříškem. Vždy se ověřují 
a  většinou je nutný víc než jeden 
úspěch (zpravidla 2 až 3).
 Např. opravit auto, létat na 
pegasovi, vylézt na vysokou stěnu 
bez jištění.
|Velmi obtížné činnosti
 Tak tyto činnosti již nejsou 
pro běžného člověka skoro 
dostupné. I   profesionál a 
zaškolený odborník bude mít 
kapky potu na čele, když se s nimi 
setká. Vždy se ověřují 
a   k   úspěšnému zdolání je třeba 
okolo tří úspěchů (průměrně 2 až 
4, nikdy ne jeden!).
 Např. operace, řízení letadla, 
být hvězdou Hollywoodu, soupeřit 
na mezinárodním šachovém 
turnaji, být znalcem středověké 
královské etikety.
|Téměř nemožné činnosti
 Jen opravdoví znalci a 
géniové jsou schopni dosáhnout 
takovéhle úrovně. I odborník bude 
nevěřícně kroutit hlavou nad 
takovýmhle úkolem. Na jejich 
zdolání je třeba minimálně čtyř 
úspěchů.
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 Např. vymyslet žárovku, 
sepsat významné literární dílo 
celosvětového rozsahu, úspěšně 
vědecky zpochybnit nějakou 
fyzikální teorii.
|Nadpozemsky obtížné činnosti
 Těžko napsat něco, co sem 
patří. Každopádně je to něco, na 
co by si normální smrtelník nikdy 
netroufl. K   překonání 
nadpozemského úkolu je třeba 
šesti nebo sedmy úspěchů (ale 
klidně i více, uzná-li to VP za 
vhodné).
 Např. přežít 14 dní bez vody 
nebo zdvihnout Karlův most.

 Rychlostní akce 
se  zvýšenou hranicí úspěchů se 
počítají trochu odlišně, než je 
běžný způsob. Takto vydělte 
stanovený časový limit počtem 
překonání základní hranice (tj. 
úspěchy navíc se počítají až od 
základní posunuté hranice). Tzn., 
že pro akci, kde jsou nutné 
alespoň dva úspěchy, budete dělit 
jedničkou při dosáhnutí právě 2 
úspěchů, dvojkou pro 3 úspěchy, 
trojkou pro 4 úspěchy, atd.

Tento fakt simuluje i vyšší 
nároky na danou akci, které se 
musí promítnout i   na délce 
provádění dané akce.

Vývoj  postav
Je jasné, že tu a tam naskočí 
některému hrdinovi nový sval, jiný 
třeba nabyde nových znalostí 
z   oblasti výroby papíru nebo se 
naučí nové zaklínadlo.

 Vývoj postav se nedá 
zastavit (tedy pokud nehrajete 
jednorázovou hru nebo pokud 
vaše postava nezemřela) a při 
normální hře hraje velmi důležitou 
roli.
 Každá postava dostane za 
odehraný jeden reálný (tj. náš 
skutečný) den 2 body. V  případě, 
že se ve hře moc neprojevovala, 
může VP její výkon ohodnotit 1 
bodem. Kdežto byla-li postava 
velmi aktivní a   úspěšná (tím 
nemáme na mysli zabíjení potvor), 
může obdržet body tři. Jiná 
varianta sbírání bodů není 
povolena.
 S   nasbíranými body může 
hráč zacházet dle těchto pravidel:

• Může zvednout rysy 
postavy za cenu 
dvojnásobku požadovaného 
stupně (kupuj po jednom 
stupni) – takže zvýšení 
Inteligence ze stupně 4 na 
stupeň 5 stojí 10 bodů

• Může se naučit novou 
neklasickou běžnou 
dovednost na základní 
stupeň za 3 body (např. naši 
populární chemii)

• Může si zlepšit libovolnou 
dovednost dle pravidel 
z   tvorby postavy – tj. tolik 
bodů, jaký je stupeň 
dovednosti až do maxima 
rysu; potom za dvojnásobek 
bodů (opět kupujeme po 
jednom stupni)

• Ve   zcela ojedinělých 
případech si může postava 
zaplatit novou speciální 
dovednost – cena závisí na 
VP, ale měla by se držet 
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základních měřítek z  tvorby 
postavy (tj. 7 až 15 bodů)

Všechny body si hrdinové 
mohou ponechat (tzn., že je 
nemusí ihned investovat).

Po zvětšení rysu se výpočet 
dovedností provádí s   jeho novou 
hodnotou. Žádné zpětné body za 
tento posun se pochopitelně 
neudělují.

Ovšem pozor! Hráči by 
neměli investovat získané body do 
dovedností a rysů, které jejich 
postava nevyužívala. Pokud si 
nějakým zvláštním způsobem 
obhájíte možnost zvýšit si svoji 
střelbu z   pistole, když jste celý 
minulý rok strávili v buddhistickém 
klášteře daleko od civilizace, tak 
prosím. Hlavně nedělejte ze svých 
postav schránku pro vaše touhy, 
přání a zbrklé nápady. Při tvorbě 
postavy jste měli absolutní 
svobodu. Nyní, když jste si 
definovali pravidla, musíte je také 
dodržovat. Jen takto hra neztratí 
na své přitažlivosti a zábavnosti.

Navíc se obvykle za výcvik 
nových dovedností či profesionální 
zvětšení těch starých musí nějak 
zaplatit (penězi, protiúkolem 
apod.).

Zranění
Při nekonečných dobrodružstvích 
vaší družiny je pravděpodobné, že 
nějaká postava bude zraněna. To 
se může stát například v boji, při 
pádu ze skály nebo při zásahu 
šipky s   jedem, která byla ukrytá 
v truhle.

 Každý živý tvor ve světě Fm 
má svoji výdrž charakterizovanou 
počtem bodů zranění, které může 
obdržet, než zemře. Vše shrnuto 
do jednoduché tabulky vypadá 
takto:

 Zkratky zde použité 
znamenají výši zranění: L – lehké, 
M – mírné, V     – vážné, B značí 
bezvědomí a   ukazuje nám, že 
vrchní řádek se týká omráčení 
a   S   znamená smrt (a   označuje 
smrtelná zranění).
 Nezraněná postava nemá 
žádné záznamy ve své tabulce 
zranění. Jakmile dojde k nějakému 
zranění, ihned se poznamená do 
její tabulky zranění.

Ještě před první hrou je 
třeba určit maximální výdrž 
hrdiny. Ta je rovna 7   +   Tělo 
postavy. Jak je vidět, každý řádek 
obsahuje 14 políček (což je 
maximum pro Tělo 7). Zbylá pole 
(nad hrdinovu maximální výdrž) si 
začerněte, nebudete je používat – 
platí pro oba dva řádky. Takže 
průměrný dobrodruh s   Tělem 4 
bude mít následující Tabulku 
zranění:

Rozlišujeme dva základní 
druhy zranění – omračující a 
smrtelné.

Omračující zranění (jeden 
čtvereček omračujícího zranění 
značíme ) jsou způsobena např. 
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klepnutím obušku do zátylku, 
bouchnutím se o   dveře (tedy 
pokud to není opravdu velká rána) 
a třeba i   některými omamnými 
látkami. Jakmile je hrdina zraněn 
tak, že je jeho záznam 
v   jakémkoliv čtverečku B, musí si 
hodit hod na bezvědomí. To je 
obyčejné ověření si Těla se všemi 
klasickými postihy. Uspěje-li, nic 
se neděje a postava může dále 
fungovat, akorát je taková 
malátnější. Neuspěje-li, postava 
omdlévá. Po překročení svých 
hranic postava automaticky 
omdlévá (tj. už si ani neověřuje 
hod na bezvědomí), případně je-li 
ještě dále zraňována, zranění 
překročí na druhý řádek.
 Smrtelná zranění (zkráceně 
 pro jeden čtvereček smrtelného 
zranění) jsou obvyklá zranění, 
která postavy většinou utrží v boji 
(o   souboji se dozvíte více 
v   samostatné kapitole). Je-li 
postava opravdu vážně zraněna 
(políčka S), je vyžadován hod na 
smrt. Opět je to klasické ověření 
Těla se všemi postihy. Úspěch 
postavu zachrání a situace se pro 
ni nijak nemění. Při neúspěchu 
postava umírá. Od opravdové smrti 
ji dělí tolik minut, kolik jí zbývá 
čtverečků S (ty začerněné se 
pochopitelně nepočítají). 
Překročením všech S polí postava 
automaticky a ihned umírá.
 Oba dva hody (tj. jak hod na 
bezvědomí, tak i hod na smrt) se 
vyžadují pokaždé, když se záznam 
zranění postavy nějak změní – 
tzn., že i když postava na prvním 
poli zranění B úspěšně zvládla hod 
na bezvědomí a v dalším kole byla 
dále zraněna za 1 , si musí opět 

hodit hod na bezvědomí. Další 
úspěch ji zachrání, ale pokud 
všechna pole B překročí, 
automaticky omdlí.
 A jak se stane, že je postava 
zraněna? Kdykoliv by měl být 
hrdina zraněn, hodí si tzv. hod na 
zdraví, což je v podstatě ověření si 
Těla postavy nebo nějaké 
dovednosti, která může postavu 
zachránit (např. při úhybu před 
padajícím kamenem to bude 
Obratnost a   proti jedu se bude 
hrdina bránit Tělem). VP stanoví 
výši možného zranění, které 
v postatě odpovídá tabulce zranění 
– tj. 1 až 2 pro lehké (nebo také 
malé a velké lehké zranění), 3 až 4 
pro mírné, 5 až 7 pro vážné a 8 a 
více pro smrtelné zranění. Od 
tohoto čísla se odečte počet 
dosažených úspěchů postavy 
a   výsledek je celkové zranění, 

které hrdina utržil.
Pro ilustraci si představte 

situaci, kdy na skřítka Lumpíka 
(Obratnost   4, Tělo 3) padá kufr 
plný porcelánových talířů. 
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Výše zranění Popis
1 Velmi lehké
2 Lehké
3 Mírnější
4 Mírné
5 Těžké
6 Velmi těžké
7 Vážné
8 Opravdu vážné
9 Téměř smrtelné

10 Smrtelné
11 Drtivé

12+ Skoro automatická 
smrt
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Vzhledem k   jeho velikosti a tíze 
kufru určí VP, že Lumpíkovi hrozí 
vcelku velké omráčení a specifikuje 
ho na past 5 (tj. těžké omráčení). 
Hráč za Lumpíka hází čtyřmi 
kostkami a padlo mu 3 6 4 4. 
V  dalším hodu za šestku padla 5, 
což znamená, že postava dosáhla 
pouze jednoho úspěchu, a tudíž 
byla zraněna za 4 . Jestliže byl 
před tím Lumpík zcela svěží, nyní 
už je mírně omráčen. Jeho záznam 
zranění by nyní vypadal asi takto 
(viz nákres):

 Všimněte si, že zranění se 
odlišuje od klasického ověřování 
úspěšnosti. I   když nedosáhnete 
plného úspěchu, tak i nepatrný 
úspěch vám pomůže alespoň výši 
zranění nějakým způsobem 
zmírnit. Dalo by se říct, že se 
jedná o jedinou výjimku v  celém 
systému Fm, ale prakticky to 
takhle funguje i u jiných akcí. Ti, 
kteří hodili nějaký úspěch, ale 
nedosáhli stanovené výše, jsou na 
tom lépe, než ti, kteří nehodili 
žádný úspěch. Takže to vlastně ani 
zas taková výjimka není.
 Další dělení různých zranění 
jsou pouze nepovinná. Mají funkci 
lepšího přehledu a realističnosti, 
ovšem na úkor toho, že budete 
muset trochu více papírovat.

Další druhy zranění

 Je-li dobrodruh zraněn velmi 
obtížně hojícím se (třeba 
popáleniny) nebo magickým 
způsobem, může po něm VP chtít, 

aby si to zaznamenal do osobního 
deníku – například zranění 
kyselinou 3 . Léčení těchto 
zranění jsou náročnější, proto je 
občas dobré o nich vědět a zapojit 
je do hry. Běžné zranění typu útok 
mečem nebo kousnuté od lišky 
Bystroušky většinou není nutné 
zaznamenávat (i když se může 
stát, že stará dobrá liška chytila 
vzteklinu, že jo?).
 Mezi takováto zranění patří 
zranění způsobené z   hladu, 
dehydratace a nedostatku spánku. 
Každý hrdina potřebuje denně jíst, 
pít (alespoň 2 litry tekutin; za 
zhoršených podmínek i více) a spát 
(6 nebo 8 hodin kvalitního 
spánku). Pokud tyto podmínky 
nejsou dodrženy, automaticky 
dostává 1 omračující  za každé 2 
dny bez jídla, 4 omračující  za 
den bez vody a taktéž 4 omračující 
 za každý den bez spánku. Tyto 
čtverečky se „vyléčí“ jedině tehdy, 
když postava dohoní zameškané 
povinnosti (tj. nasytí se, napije se 
nebo se pořádně vyspí).

Postihy za zranění

Jak jste si jistě všimli, tak pod 
tabulkou zranění jsou vypsána 
určitá čísla: L -1*; M -1; V -2; B, S 
-2 (a hody). Tyto poznámky 
znamenají, že kdykoliv postava 
dosáhla daného stupně zranění, 
jsou pro ni akce obtížnější 
a   náročnější (následkem zranění, 
pochopitelně).
 Při lehkém zranění hrdina 
dostává postih -1*. Hvězdička 
znamená, že postih -1 se týká 
pouze následující akce (resp. 
několika málo vteřin) a číslo udává 
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o  kolik bude daná akce ztížena. 
Přesněji řečeno, jaký postih 
postava obdrží ke svému hodu.
 U mírného a vážného 
zranění je postih -1 a -2 přidělen 
až do doby, dokud bude postava 
takto zraněna.
 Políčka S a B dávají postih -3 
ke všem vědomým hodům postavy.
 Postihy se týkají jenom 
vědomých (takže se třeba netýkají 
ověřování Štěstí).

Například postava 
s  dovedností boje s  mečem 4 a 
vážným zraněním si bude házet už 
pouze dvěma kostkami (postih -2). 
Podobné by to bylo i u pokusu o 
skrývání se v   temných uličkách 
města – kdyby měla postava 
dovednost Nenápadnost na stupni 
7 a její tělo by neslo vážné zranění 
a mírné omráčení, ověřovala by si 
úspěšnost pouze 4 kostkami (ne 
obvyklými 7). A  nezapomeňte, že 
postihy za zranění se týkají všech 
hodů na bezvědomí, smrt 
i zranění!
 Pozor! Jak již bylo 
naznačeno výše, může nastat 
situace, kdy je postava zároveň 
částečně omráčena a   částečně 
zraněna. Pak se postihy za zranění 
jednoduše sečtou. 

A pamatujte si, že 
minimální stupeň pro ověřování 
úspěšností všech postav je vždy 
1 (mimo Štěstí – to může 
klesnout až na nulu)!

Takže i kdyby měl hrdina 
dovednost Skoky 3 a postih -4 za 
celková zranění, neznamená to, že 
by se o tento skok nemohl 

pokusit. Bude házet jednou 
kostkou. 

PŘÍKLAD POSTIHŮ ZA ZRANĚNÍ

Náš oblíbený skřítek 
Lumpík (Tělo 3) se ještě 
ani nevzpamatoval ze 
spadnutého kufru a už ho 
pokousala obří stonožka 
J u l i e , p r o t o ž e j í 

ztratil třicet párů ponožek. To, jestli 
je v  tom vinně či nevinně necháme 
najindy.

Teď nás zajímá zákeřný Julinčin útok, 
který může způsobit mírné zranění 4 . 
Na kostkách v hodu na zranění padlo 5 2 
3, což není žádný úspěch. Takže Lumpík 
obdržel opět mírné zranění, tentokrát 
smrtelného typu.

Ze dvou mírných zranění kouká postih 
celkem -2, což nám pěkně zhoršuje šanci 
na úspěchy. Tam, kde by Lumpík normálně 
používal čtyři kostky, nyní bude 
potřebovat pouze dvě. Ach jo, život je 
někdy krutý!

Lumpíkův dnešní den stojí za starou 
bačkoru. A ta zákeřná Julie ještě uvidí, 
zač je toho skřítek Lumpík od Dubového 
stromu!

Trvalá zranění

V   soubojovém systému existují 
speciální pravidla pro útoky na 
určité části těla (např. ruce, hlavu 
či chodidlo). Ale konkrétní zranění 
může vyplynout i z herní situace.
 A protože tato zranění se ve 
hrách objevují poměrně často, 
navrhujeme vám pár pravidel. 
Ovšem nikdo vám nebrání v  tom, 
abyste je nepoužívali. Přece jenom 
vyžadují trochu papírování a týkají 
se odkazu „Další druhy 
zranění“ (viz předchozí strana).
 Každá část těla má jistou 
maximální výdrž (podobně jako 
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má hrdina). Dojde-li k  překročení 
této hranice (např. u nohou je to 5 
 nebo ), musí si hráč za svoji 
postavu hodit tzv. hod na trvalá 
zranění. A jak již tomu bývá 
dobrým zvykem, jedná se o 
ověření Těla postavy se všemi 
postihy.
 Dojde-li k   úspěchu, daná 
část je omráčena (u omračujícího 
zranění) nebo trvale poškozena (u 
smrtelného zranění). Konkrétní 
popis výsledku je závislý na VP 
úvaze s   přihlédnutím k   výši 
celkového zranění (o useknutí 
dané části těla by se mělo 
uvažovat o překročení této hranice 
o minimálně 3 ).

 Úspěšný zásah oka znamená 
automaticky jeho ztrátu a vyžaduje 
hod na omráčení (viz dále). Při 
zásahu mozku, krku nebo srdce je 
nutné ihned ověřit hod na smrt, 
místo hodu na trvalá zranění. Ten 
je potřeba až při úspěchu v hodu 
na smrt. Při jakémkoliv zásahu 
hlavy (třeba i za 1 ) je nutné 
ověřit hod na omráčení (viz dále). 
Jinak trvalé poškození hlavy může 
nastat až po překročení nebo 
dosáhnutí hranice 3  nebo .

Např. proslulý lučištník 
Rychlý prstík mířil našemu 
hrdinovi na krk a zranil ho za 3 . 
Nyní si bude muset hrdina ověřit 

hod na smrt, a pokud uspěje, tak i 
hod na trvalá zranění. Možná se 
zdá, že to bylo větší škrábnutí, ale 
dobře mířená rána dokáže dělat 
divy!

Omráčení

Omráčení patří do skupiny „hodů 
na…“, kde se ověřuje Tělo postav.
 Ve hře se hod na omráčení 
uplatňuje vždy při trvalých 
následcích (ne, když se jim 
postava ubrání) nebo při 
jednorázovém zranění za 
minimálně 3  nebo .
 Při úspěchu se nic neděje. 
Ovšem při neúspěchu obdrží 
hrdina postih -2 ke všem svým 
hodům (podobně jako u postihů za 
zranění) po dobu dvou kol. Počítá 
se kolo, v   němž bylo zranění 
utrženo a celé další, které potom 
následuje.
 Snad nemusíme připomínat, 
že postih za omráčení se sčítá se 
všemi postihy, které postava 
obdržela.

O OVĚŘOVÁNÍ HODŮ NA…

Možná jste nyní dosti 
zmatení, protože jste si 
přečetli pár stran, kde 
na každé bylo minimálně 
jedno nové pravidlo. 
Neděste se, prosím! Když 
jsme slibovali příběhově 

orientovanou hru, mysleli jsme to vážně.

Všechny čtyři typy hodů se provádějí 
pomocí stejné mechaniky (ověřuje se Tělo) 
a  následky se dají i logicky odvodit. 
Velmi rychle vám tato pravidla „přejdou 
do krve“.

Pokud se jimi nechcete zabývat, klidně je 
ze systému vyřaďte. Nejsou sice moc 
potřeba, ale občas dokáží hru příjemně 
zpestřit a vnést do ní prvek blízkého 
nebezpečí a realističnosti. Konečné 
rozhodnutí závisí pouze na vás a na vašem 
VP!
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Část těla Hranice pro 
trvalé zranění

Paže a nohy 5  nebo 
Ruce a chodidla 4  nebo 

Hlava 3  nebo 
Mozek, krk a srdce 2  nebo 

Oko 1  nebo 
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Smrt a bezvědomí

Jakmile postava dosáhne 
bezvědomí (přesáhla čtverečky B), 
automaticky omdlévá na tak 
dlouho, dokud její zranění 
přirozeným léčením neklesne na 
vážné omráčení (viz další sekce o 
léčení postav). Z   bezvědomí jí 
pomůže pouze specializovaná 
pomoc nebo kouzla. Ve stavu 
bezvědomí není postava schopna 
žádné obrany, chůze ani 
komunikace. Jednoduše ztratila 
vědomí.
 Jestliže je postava dále 
zraňována, jsou všechna její 
zranění automaticky smrtelná. 
Záznamy pokračují na druhém 
řádku v   opačném směru (k 
políčkům S).
 Jakmile hrdina dosáhne 
smrtelného políčka (S) a neuspěje 
v hodu na smrt, padá do kómatu, 
který trvá tolik minut, kolik mu 
ještě jakoby zbývá S   polí 
(minimálně vždy jedno). Byly-li 
všechny smrtelné pole překročeny 
naráz, dobrodruh je automaticky 
na místě mrtev a do žádného 
kómatu se nedostává.

Jestliže postavě v   kómatu 
nebude poskytnuta kvalifikovaná 
první nebo magická pomoc, 
zemře.

Postava v   kómatu není 
schopná obrany, chůze, pomalu 
ztrácí vědomí a   všechny její 
schopnosti přemýšlení 
a   vyjadřování jsou omezeny na 
minimum. Poslední slovo v  tomto 
směru má, stejně jako vždy, váš 
VP.

Poznámka: K úspěchu v hodech na 
smrt a  bezvědomí (ale i na trvalá 
zranění a   omráčení) vám vždy 
stačí alespoň jeden úspěch!

Krvácení

Předem upozorňujeme, že toto 
pravidlo je pro opravdové 
labužníky, kteří se chtějí hodně 
věnovat boji. Jeho používání 
v klasické hře je zbytečné.
 Byla-li postava jednorázově 
zraněna bodným či sečným (nebo 
jiným adekvátním) zraněním za 
minimálně 3 , krvácí.
 Za každých celých 10 minut 
neošetřeného krvácení ztrácí 
hrdina 1 .

Léčení zranění

Omračující zranění se léčí 
automaticky během odpočinku 
postav. Jestliže postava nedělá 
fyzicky či psychicky náročné akce a 
odpočívá, spí nebo relaxuje, tak jí 
za každé dvě hodiny ubude jeden 
 vážného nebo B zranění, 
případně se jí každou hodinu ztratí 
jeden  lehkého či mírného 
zranění (drobná pomůcka – pro 
vymazání jednoho čtverečku je 
potřeba tolik hodin, jaký vzniká 
z daného zranění postih). 

Čili z   pátého  vážného 
zranění se bude postava dostávat 
celkem 6 hodin (2 hodiny za jeden 
 vážného zranění a  čtyřikrát po 
jedné hodině za čtyři  mírného, 
a   pak lehkého zranění). Pro 
probuzení z   bezvědomí, do 
kterého postava upadla na 9.  je 
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třeba čtyř hodin (pak bude postava 
vážně omráčena).
 Smrtelná zranění se neléčí 
tak jednoduše. Přirozeným léčením 
se tělo obnovuje velmi pomalu, ale 
za to důkladně.
 Každý den přirozeného 
léčení, případně opravdu klidného 
odpočinku si postava ověří svoji 
úspěšnost v   hodu na Tělo 
(připočítejte všechny postihy za 
zranění!). Když uspěje, ubude jí 
tento den jeden . Pokud 
neuspěje, nic se jí nevyléčilo.
 Dalším běžným způsobem 
léčení je ověření dovednosti 
Léčení, Bylinkářství, Lékařství 
apod. V   tomto případě si lékař 
(léčitel) ověří za každý den léčby 
svoji dovednost s tím, že na lehké 
zranění je třeba jednoho, na mírné 
dvou, na vážné tří a  na smrtelné 
čtyř úspěchů. Za každý úspěch 
navíc bude postavě vyléčen jeden 
další . Pozor! Další úspěch při 
zvětšené hranici se počítá od 
základní hranice (viz str. 26).
 Př.: pro vyléčení 2  při 
vážném zranění je nutno hodit 4 
úspěchů – hranice pro více 
úspěchů je posunuta a počítá se až 
od 3 (v této konkrétní situaci).

 V   případě První pomoci je 
nutné pacienta ošetřit 
bezprostředně po zranění (zhruba 
do 30 min.). Počty nutných 
úspěchů zůstávají stejné jako 
u   předešlých dovedností s   tím 
rozdílem, že úspěch vyléčí vždy 
jeden  () nebo hrdinu dostane 
ze smrtelného kómatu či 
bezvědomí.

Pokud hrdina někoho léčí 
narychlo nebo v   omezených 

podmínkách, postupuje se stejně 
jako u První pomoci – tzn., že není 
možné vyléčit více jak jeden  
nebo .
 Ke skoro všem druhům 
léčení jsou nutné nějaké pomůcky 
(např. obvazy, dezinfekce, 
náplasti) a klid. Uzná-li VP, že 
podmínky pro léčení nejsou 
ideální, může hranici pro úspěch 
ještě zvýšit.
 Jinak nesmíme zapomenout, 
že ještě existuje spousta jiných 
způsobů, jak se vaše postavy 
mohou vyléčit – počínaje léčivými 
lektvary a různými rostlinami, 
konče magickými předměty. 
Obecně platí, že ve způsobech 
léčení byli hráči vždycky nejvíc 
vynalézaví, tak nemá cenu se zde 
příliš rozepisovat.

O magickém léčení se 
dozvíte více v   kapitole věnované 
kouzlení.

PŘÍKLAD O LÉČENÍ

Řekněme, že si dal Lumpík 
(Tělo  3) několik hodin 
trvající odpočinek, čímž 
mu zmizely následky po 
pádu kufru s  porcelánem 
(normálně by mu stačily 
čtyři hodiny za 4 , ale 
n e c h m e h o p o ř á d n ě 

odpočinout, aby nebyl nevrlý).

S  pokousáním od stonožky Julie to bude 
horší. Za první den, který strávil 
sebeléčením, si hodí kostkami. Padlo 5 
4. Žádný úspěch na jeho zranění nestačí 
(k  hodu je započítán postih za mírné 
zranění -1), což znamená, že se Lumpíkův 
stav ani trošku nezlepšil.

Když viděl, že takhle by to nešlo, došel 
si za místní sovou, známou to léčitelkou 
(Léčitelství 5). Ta mu naordinovala 
několik bylinek a podala mu svůj zázračný 
sirup proti bolesti. Po prvním dnu léčení 
si ověří svoji úspěšnost. Hodila 1 4 4 2 
6. Po 6 padla ještě jedna, a pak 3, 
která celý hod ukončila. Výsledkem jsou 
velmi pěkné tři úspěchy, které ukazují, 
že Lumpíkovi ubyly hned dva čtverečky 
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(pro mírné zranění jsou potřeba min. dva 
úspěchy). Náš hrdina už je pouze lehce 
zraněn (má 2  zranění).

Druhý den sova hodila 5 5 1 2 4. Nyní 
jeden úspěch ukazuje na zlepšení pouze 
o jeden . Postavě stále zbývá jeden  
zranění, který bude lehce smazán 
následujícího dne léčení.

Lumpík služby řádně zaplatí a jako 
vyměněný se po třídenním kurýrování vydá 
směrem k doupěti stonožky. Má s ní totiž 
nevyrovnané účty… 

Rychlost pohybu

Víme-li pár informací o nosnosti 
postav, jistě nebude na škodu 
doplnit si svoji představu o jejich 
pohybu.
Poznámka: Pokud se vám budou 
následující pravidla zdát zbytečná 
a nepotřebná, klidně je můžete ze 
systému vypustit. Opravdu nejsou 
moc potřeba.
 Vzdálenost, kterou postava 
ujde za den chůze (tj. zhruba 8 
hodin pochodování a 2 hodiny 
odpočinku), se odvíjí od jejího rysu 
Obratnosti. V  podstatě se základ 
rovná 7,5 x Obratnost 
v kilometrech (pro Obratnost 4 to 
tedy bude 30 km).
 Rychlost běhu by se dala 
jednoduše vyjádřit v Obratnost +1 
metrů za sekundu (takže hrdina 
s   Obratností 3 běhá rychlostí 
zhruba 4 m/ s).
 Údaje o pohybu se dají ještě 
upravit podle následujících 
modifikátorů (pro jednu situaci se 
jich může uplatnit hned několik a 
všechny možnosti jsou použitelné 
jak pro klasický pohyb chůzí, tak i 
pro běh):

PŘÍKLAD VÝPOČTU RYCHLOSTI

T e m n á e l f k a D a r i a 
(Obratnost 5) se vydala 
na horský výlet (velmi 
těžký terén) se silným 
větrem v  zádech. Za 
těchto podmínek by ušla 
za jeden den chůze (tj. 

asi 8 hodin pochodování a celkem 2 hodiny 
odpočinku) necelých 17  km (= 37,5 za 
základní rychlost x 0,5 za velmi těžký 
terén x 0,9 za silný vítr).
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Podmínky Úprava
Rychlá chůze x 1,25

Procházka x 0,75
Sprint x 1,5

Plavání, létání, lezení x 0,5
Velmi dobrá cesta x 1,5

Kvalitní cesta x 1,25
Špatná či obyčejná cesta -

Velmi špatná cesta x 0,9
Dobrý povrch (pevná 

poušť, pláně) X 1,25

Průměrný povrch (mírné 
kopce, světlý les) -

Těžký povrch (prudké 
kopce, les) x 0,75

Velmi těžký terén 
(džungle, bažiny, hory, 

hluboký sníh, písek)
x 0,5

Silný déšť nebo sněžení x 0,5
Silný vítr x 0,9

Extrémní teploty dle VP až 
x 0,5
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Magie je velmi mocná, ale 
i   nebezpečná věc. Z   herního 
hlediska je to něco, co dodává hře 
zvláštní tajuplný nádech 
a  atmosféru, která je pro mnoho 
hráčů velmi přitažlivá. Proto by 
byla velká škoda ošidit vás o pár 
pravidel, která v praxi dokáží dělat 
zázraky (a to doslova).

Protože Fm je univerzálním 
systémem (alespoň do jisté míry), 
předkládáme vám zde obecný, ale 
přesto samostatně velmi pěkně 
fungující systém, ze kterého je 
možno vytvořit spoustu 
jedinečných kouzelnických 
přístupů. Na konci kapitoly najdete 
pár ukázek.

Sesí lání  kouzel
V   zásadě platí, že magie je 
psychická záležitost, proto se 
využívají oba psychické rysy – 
Znalosti a Síla vůle. Pokud je ale 
váš svět natolik atypický, můžete 
lehkou úpravou kouzlit skrze jiné 
rysy s   tím, že všechna pravidla 
zůstanou stejná. Ovšem pozor! 
Pak by mohlo dojít k  nevyvážení 
celého systému, jelikož magie 
obecně dorovnává sílu psychických 
rysů, které by se ve hře jinak moc 
neuplatňovaly. Ty fyzické jsou 
zakořeněny již v  souboji a  zdraví 
postav. My se proto budeme raději 
držet klasického modelu.
 K ověření úspěchu sesílání je 
třeba hodit na dovednost Kouzlení 
(Znalosti), nebo ještě lépe na 
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dovednost sesílání konkrétního 
zaklínadla (opět vychází ze 
Znalostí). Toto rozhodnutí je velmi 
závažné, proto vám poradíme – 
tam, kde je magie běžnou součástí 
světa, používejte systém 
vyvolávání skrze jednotlivá kouzla. 
Pokud hrajete ve světě, kde je 
magie omezená nebo je pouze 
jistým doplňkem, vystačíte si 
s   obecnou dovedností Kouzlení 
(případně ji ještě můžete lehce 
roztříštit dle kategorií kouzel – 
např. sesílání ohnivých, vodních, 
vzdušných nebo zemských kouzel 
apod.).
 Pro některá zaklínadla je 
potřeba si pamatovat počet 
dosažených úspěchů (zvláště 
u  zraňujících či léčivých), ale my 
s   tímto počtem budeme pracovat 
ještě u odolání kouzlu (ale o tom 
až za chvíli).
 Při úspěchu bylo kouzlo 
sesláno. V   opačné situaci se 
vyvolávání nezdařilo.
 V   každém případě (tj. jak 
u úspěšného, tak i u neúspěšného 
seslání) je ještě nutné ověřit 
odolání kouzlu. Tento hod 
simuluje nebezpečnost manipulace 
s  magickou energií a narušování 
vesmírné rovnováhy. Téměř vždy 
znamená pro čaroděje jisté riziko. 
Jeho výše závisí na síle seslaného 
(nebo také neseslaného) 
zaklínadla.
 Odolání kouzlu je ověření 
Síly vůle postavy (tentokrát se 
nejedná o žádnou dovednost). Tak 
a teď to bude trošku složitější – 
jak již bylo řečeno, každé kouzlo 
má svoji sílu, která charakterizuje 
jeho účinky (obecně – čím silnější 
kouzlo, tím větší jeho síla). Při 

seslání zaklínadla se jeho síla sníží 
o   tolik stupňů, kolik dosáhl 
čaroděj úspěchů při seslání. A 
takto snížená síla je počet nutných 
úspěchů, kterých musí vyvolávající 
dosáhnout, aby nebyl zraněn 
(resp. omráčen, protože kouzla 
v zásadě jenom omračují). Hod na 
odolání kouzlu je vlastně založen 
na stejném principu jako hod na 
zdraví postavy s  tím rozdílem, že 
se ověřuje Silou vůle a způsobuje 
omračující zranění.
 Drobný příklad: Mág 
(Znalosti 5, Síla vůle 4) sesílá 
kouzlo se silou 7 (dovednost na 
seslání tohoto kouzla má na stupni 
5). Pro seslání padlo 4 1 2 1 5. Dva 
úspěchy ukazují na to, že se 
seslání povedlo a zároveň se 
snížila síla kouzla o dva (takže na 
5). Nyní přichází hod na odolání 
kouzlu, který se provede Silou vůle 
postavy. Padlo 6 6 3 4. V  dalším 
hodu za dvě 6 byla hozena tato 
čísla 5 a 6. Nový hod ukázal 3, 
čímž je házení ukončeno 
s   výsledkem tří úspěchů. Takže 
celková síla kouzla klesla z pěti na 
dva, což znamená, že náš mág 
obdrží 2 . Kdyby už byl na 
pokraji bezvědomí (tj. na 
posledním B ), omdlel by a jeden 
stupeň zranění by přešel do 
smrtelného lehkého.  Takže si 
dávejte velký pozor, protože i 
kouzla vás mohou vážně poranit 
nebo dokonce zabít!
 Pozor! Jestliže by bylo 
seslání tak úspěšné, že by hodně 
nebo úplně eliminovalo sílu 
kouzla, neznamená to, že by se 
neověřoval hod na odolání kouzlu. 
Ten musí být vždy v  minimální 
hodnotě 1/3 základní síly 
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zaklínadla. Např. mág sesílá 
kouzlo se silou 6 a při vyvolávání 
mu padlo zázračných šest 
úspěchů. Odolání kouzlu není 
zrušeno, ale provádí se proti 2 
(což je 1/3 ze 6).

Pravidla  pro 
tvorbu kouzel
V   mnoha světech se vyskytuje 
mnoho různých kouzel. Bylo by 
pošetilé myslet si, že jediný 
seznam zaklínadel by je mohl 
všechny zastupovat. Proto jsme 
vytvořili univerzální systém tvorby 
kouzel, který je vcelku 
jednoduchý, velmi efektivní a dalo 
by se říct, že i   více či méně 
vyrovnaný. Každopádně je velmi 
zábavný.
 Všechna zaklínadla ve světě 
Fm jsou definována svoji silou a 
několika parametry: 

• Vyvoláváním – jak dlouho 
trvá, než se kouzlo vyvolá

• Trváním – jak dlouho budou 
účinky kouzla (či kouzlo 
samotné) přetrvávat 
v hmotném světě

• Rozsahem – jak velké je 
pole působnosti zaklínadla

• Dosahem – na jakou 
vzdálenost je možné kouzlo 
seslat

• Účinností  – jakými 
konkrétními účinky kouzlo 
disponuje (např. zraňuje, 
přemisťuje nebo manipuluje 
s myslí)

• Omezením – co je nutné 
navíc ke kouzlu vytvořit či 

jaké předměty jsou k   jeho 
vyvolání potřeba

• Úsudkem VP – toto je 
prakticky jediná vyloženě 
subjektivní část tvorby 
zaklínadla, která se 
uplatňuje až na konec, a 
která může lehce upravovat 
statistiky právě vytvořeného 
kouzla

• Jménem – jméno je 
závěrečnou třešničkou na 
dortu, která sice sílu kouzla 
nijak neovlivňuje, ale zase 
může být velmi zábavná 
a kreativní

Každé ještě nevytvořené 
kouzlo má svoji základní sílu 
rovnou 0. Teprve až při jeho 
tvorbě a určování konkrétních 
statistik se toto číslo zvětšuje 
(výjimečně i zmenšuje).

Nyní si rozebereme 
jednotlivé aspekty trochu 
podrobněji.

Vyvolávání

Vyvolávání definujeme jako dobu, 
po kterou se kouzlo sesílá. Čím 
rychlejší je vyvolávání kouzla, tím 
je větší jeho síla.

Vyvolávání Síla
Kolo (nebo několik vteřin) +2

Několik kol (nebo 1 
minutu) +1

Několik minut +0
Několik hodin -1

Den či více -2
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 Takže kouzlo, které se bude 
vyvolávat jedno bojové kolo, bude 
mít o  dva stupně větší sílu. Jsme 
na začátku jeho tvorby, a tak je 
jeho síla zatím rovna dvojce. 
Pokračujeme dále…

Trvání

Čím delší (příp. kratší, když je to 
výhodnější; např. u přemisťovacích 
nebo na rychlosti založených 
kouzel) je trvání kouzla v  herním 
světě, tím větší bude i   jeho síla. 
Trvání by mělo být druhým krokem 
při tvorbě nového zaklínadla.

Rozsah

Rozsahem myslíme konkrétní 
oblast, ve které se budou 
projevovat účinky zaklínadla. Čím 
větší bude toto pole působnosti, 
tím větší bude i síla kouzla.

Dosah

Dosah kouzla je vzdálenost (v 
tomto případě velmi konkrétní), na 
kterou je možné zaklínadlo seslat. 
Větší dosah znamená i vyšší sílu 
kouzla.

Dosah Síla
Sesilatel nebo dotek +0

Do 10 m +1
Do 100 m +2
Na dohled +3

Známe-li přesné umístění +4
Neomezený +5

Účinnost

Účinnost kouzla je to nejvíc 
obecné, s   čím se během jeho 
tvorby setkáte. Některé otázky 
jsou velmi zákeřné, někde bývá 
uveden rozsah. Pak záleží na 
úsudku hráče, ale hlavně VP, které 
číslo zvolíte. Většinou to ale 
nebývá těžké rozhodování. 
Použijte svůj vnitřní instinkt a 
příliš se nezdržujte (ale na druhou 
stranu v   žádném případě tvorbu 
kouzel neodbývejte!).
 Pozor! Ne každé zaklínadlo 
musí být definováno pomocí 
těchto účinností. Pokud se ani 
jedna zde vyjmenovaná položka 
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Trvání Síla

Ihned +0/ 
+4

Kolo (nebo několik vteřin) +1/ 
+3

Několik kol (nebo 1 minutu) +2/ 
+2

Několik minut +3/ 
+1

Hodinu +4/ 
+0

Několik hodin +5/ 
+0

Den či několik dní +6/ 
+0

Měsíc či několik měsíců +7/ 
+0

V řádu let +8/ 
+0

Napořád nebo do odvolání +9/ ne

Rozsah Síla
Nulový (žádný nebo nikdo) +0
1 osoba či předmět/ každá 
další osoba nebo předmět

+1/ 
+2

Místnost (do 20 m2) +2
Budova či plocha do 100  

m2 +3

Město +4
Země +5
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neblíží k   účinnosti vámi 
vymyšleného kouzla, pak se síla 
kouzla většinou nijak neupravuje 
(tj. počítejte s  účinností +0). Ve 
výjimečných případech může 
zasáhnout VP nějakou úpravou ve 
své fázi tvorby kouzla (viz dále).
 Nyní uvedeme tabulku 
shrnující všechny charakteristiky, 
a  pak se jimi budeme jednotlivě 
podrobněji zabývat.

Účinnost Síla
Automaticky zabíjí nelze

Dává postih či bonus 
k dovednosti/ rysu 

nebo předmětu

+1 za 2 
stupně/ +1 
za stupeň

Léčí +4/ +2
Manipuluje s myslí +3

Omračuje +1
Překáží nebo ruší +1

Přeměňuje +4
Přemisťuje +3

Vedlejší účinky kouzla +0 až +4
Vyjmutí někoho 

z účinnosti kouzla +1

Vyvolává něco/ 
někoho +0 až +6

Zastupuje 
nadpřirozenou 
dovednost či 
schopnost

+2 až +3

Znehybňuje +3
Zraňuje +2/ +2

|Automaticky zabíjí
 Taková zaklínadla neexistují. 
Mág musí být velmi schopný, aby 
zabil nějakou bytost na poprvé, ale 
není to nemožné. Pak se postupuje 
pomocí zraňujících zaklínadel. 
Vymyslet kouzlo, které někoho 

okamžitě zabije, prostě v   rámci 
vyváženosti systému nejde.
|Dává postih či bonus
 Kouzla, která někomu dávají 
postih (například ho omezují 
v   pohybu) nebo bonus (dočasně 
někomu zlepší určitou dovednost 
nebo rys) patří k   velmi běžným 
a   oblíbeným. Každé dva stupně 
úpravy zvyšuje sílu kouzla o jeden 
stupeň u   dovedností a o dva 
stupně u rysů.
 Např. bonus k   dovednosti 
řízení automobilů +4 zvýší sílu 
zaklínadla o 2. U rysů a posilování 
předmětů by to bylo +4 k   síle 
kouzla.
|Kouzlo má další účinky
Do této kategorie patří zaklínadla, 
která mají svůj základní účinek a 
ještě něco k   tomu. V   tomto 
případě rozsah určuje vždy VP po 
dohodě s hráčem.
 Např. blesk, který někoho 
zraňuje a ještě zapaluje, by mohl 
být ohodnocen jako účinnost +2 
za zraňování a ještě +2 za vedlejší 
účinky.
|Manipuluje s myslí
Těmto kouzlům říkáme tzv. 
psychická. Jsou to všechna kouzla, 
která umožňují číst myšlenky, 
vkládat rozkazy do cizí mysli, 
podsouvat sny a mnoho dalších 
věcí, které se týkají myšlení a 
paměti.
 Proti takovýmto zaklínadlům 
si oběti mohou většinou hodit 
záchranný hod. Ale jen v případě, 
že o daném kouzlu něco ví, 
případně tuší, že se jim do mysli 
někdo vkrádá nebo je to proti 
jejich vnitřnímu přesvědčení (což 
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je nejčastější příčina k   ověření 
záchranného hodu). Vše probíhá 
jako běžné soupeření s   tím, že 
čaroděj si počítá počet úspěchů při 
seslání kouzla a oběť se brání svojí 
Silou vůle. Když cíl kouzla alespoň 
dorovná čarodějovy úspěchy při 
seslání, kouzlo na něj nemá 
sebemenší vliv.
 Např. temný zaklínač 
Godwind (dovednost pro kouzlo 
4), který chce omámit líbeznou 
selku Mařenku (Síla vůle 3) tak, 
aby se jí líbil. Při seslání kouzla mu 
padl jeden úspěch. Mařenka něco 
tušila a navíc se jí ten „divný 
týpek“ zdál být hnedka podezřelý, 
proto za ni VP ověří její Sílu vůle. 
Taktéž padl jeden úspěch, což 
ukazuje na Godwindův celkový 
neúspěch. A toho teď ještě čeká 
odolání kouzlu!
|Omračuje, zraňuje či léčí
Tato skupina kouzel by se dala 
vměstnat do jedné. Všechny totiž 
fungují na stejném principu.
 Prakticky vše probíhá jako 
u psychických zaklínadel. Je nutné 
zapamatovat si počet úspěchů při 
seslání kouzla, a pak si oběť hodí 
hod na zdraví, čímž může toto 
potenciální zranění snížit nebo 
úplně eliminovat.
 Mág může chtít výši 
potencionálního zranění ještě 
zvýšit. Pak oběť kouzla musí 
odolat více potencionálním 
zraněním, ale síla kouzla se zvedá. 
Jeden stupeň navýšení stojí 2 
stupně síly. Např. blesk +3 bude 
znamenat, že k výši úspěchům při 
seslání se přidají ještě 3 navíc, ale 
celková síla zaklínadla za účinnost 

bude 8 (2 za zranění + 6 za 
navýšení).
 V   případě léčení se 
pochopitelně žádný hod na zdraví 
nehází, protože to by byl pacient 
sám proti sobě. Účinnost +4 je pro 
léčení smrtelných zranění, +2 se 
týká omračujících zranění.
 Např. mimozemšťan Ludo 
(dovednost seslání léčivého kouzla 
6) chce vyléčit svoji manželku 
mimozemštici Kiko, která má 3 . 
Při seslání zaklínadla mu padly dva 
úspěchy, čímž své ženě odstraní 2 
. O ten zbylý se bude moci 
pokusit dalším vyvoláním, ale až 
po tom, co odolá tomuto 
zaklínadlu. Kdyby situace byla 
taková, že by Ludo na někoho 
útočil zraňujícím kouzlem se třemi 
úspěchy, daný tvor by musel hodit 
v   hodu na zdraví minimálně tři 
úspěchy, aby nebyl vůbec zraněn. 
A to není až tak snadné, že?
|Překáží nebo ruší
Jakékoliv kouzlo, které někomu 
znepříjemňuje život je se silou o 
jedna vyšší.
 Například vyvolání svědění 
levé půlky hýždě by patřilo do této 
kategorie.
|Přeměňuje
V  mnoha situacích se může hodit 
stát se někým jiným nebo alespoň 
trochu upravit svůj zevnějšek. Údaj 
+4 uvedený v   tabulce je pro 
kompletní přeměnu jedné bytosti. 
Pokud by byla přeměna částečná, 
byla by účinnost kouzla +2. 
Jestliže by se jednalo pouze o 
drobné úpravy, může VP snížit 
tuto hranici až na +1.
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 Př. Přeměna v radního města 
je za +4, změna barvy vlasů za 
+1, zmenšení postavy na polovinu 
za +4, prodloužení ruky na dva 
metry za +2.
|Přemisťuje
Zaklínadla, která přemisťují tvory, 
předměty a jiné věci spadají do 
této kategorie. V  zásadě platí, že 
přenos by neměl být dále, než na 
pár desítek metrů (celková 
vzdálenost závisí na dosahu 
kouzla). Pokud je kouzlo sesláno 
na někoho jiného, musí se ho 
zaklínač dotknout.

|Vyvolání něčeho
Do této skupiny zaklínadel patří 
všechna kouzla, která vyvolávají 
předměty, zvířata a jiné tvory či 
démony. Pro lepší rozhodování o 
výši účinnosti uvádíme malou 
pomocnou tabulku:

Rozsah vyvolaného Síla
Běžný předmět denní potřeby +0

Vzácnější věc, malý živočich do 
velikosti ptáka +1

Vzácná nebo drahocenná věc, 
malé zvíře jako je pes +2

Velmi drahý nebo rozměrný 
předmět, středně velký tvor +3

Těžký nebo rozměrný předmět 
(do 70 kg), vyvolání člověka +4

Obrovské předměty do 150 kg, 
velcí tvorové (slon) či slabých 

duchovních bytostí
+5

Budova, libovolný živočich či 
duchovní bytost +6

O ILUZÍCH A VYVOLÁVAJÍCÍCH 
KOUZLECH

Kouzla typu nereálná iluze 
se počítají do skupiny 
psychických zaklínadel, ne 

k  těm vyvolávajícím, protože takto 
vyvolané věci a bytosti jsou reálné.

Problém s  vyvoláváním lidí a zvířat 
nastává v okamžiku, kdy už jsou vyvolaní. 
Do jisté míry závisí na zaklínači, jak se 
vyvolaný tvor bude chovat. V  zásadě 
platí, že vyvolaná bytost (zvíře) má svou 
vlastní vůli a instinkty. Pokud tomu tak 
není, měl by VP sílu kouzla zvýšit za 
vedlejší účinky nebo při fázi vlastního 
rozhodování (v zásadě o +3). Takže 
vytvoření kouzelníkovi podřízeného draka 
by bylo za celkovou účinnost kouzla min. 
+9.

Vraťme se ale ještě na chvíli k iluzím. 
To, jestli byla iluze prohlédnutá (ať již 
nereálná nebo reálná skrze vyvolání 
něčeho), do značné míry závisí na 
čaroději a jeho schopnostech. Nejen že je 
nutné si pamatovat počet úspěchů při 
seslání kouzla pro potenciální záchranný 
hod, ale je důležité vyvolaný předmět 
dobře popsat. Protože vyvolání proběhne 
přesně tak, jak ho mág popíše.

Pokud se kouzelník snaží seslat tvora, 
kterého nikdy neviděl, nebude to okolí 
podezřelé až do doby, kdy se v davu ukáže 
člověk, který bude vědět, která bije.

Prokouknutá iluze se týká pouze 
konkrétního člověka, tudíž nemá vliv na 
ostatní. Tedy pokud jim to neřekne ‒ pak 
mají povolen nový záchranný hod.

|Zastupuje nadpřirozenou 
dovednost či schopnost
Pokud potřebujete vidět skrze zdi, 
umět na chvilku létat či skákat 
desetimetrovými skoky, bude 
účinnost vašeho kouzla spadat do 
této kategorie.
 Velmi silné schopnosti jako 
obrovská síla k   uzvednutí auta 
apod. jsou ohodnoceny stupněm 
+3. Ostatní mají účinnost +2.
|Vyjmutí někoho z   účinků 
kouzla
Nastane-li situace, kdy by chtěl 
vyvolávající vyjmout někoho 
z účinků kouzla, připočte si k síle 
zaklínadla +1. Počet osob (nebo 
konkrétní rozloha) není předem 
stanoven a nehraje žádnou roli – 
vždy bude účinnost +1.
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 Např. mág vyvolá ohnivou 
kouli, která vybuchne v  prostoru, 
kde stojí jeho spolubojovníci. 
Kdyby chtěl, aby se jich 
potencionální zranění netýkalo, 
zvýší se síla kouzla o jedna.

|Znehybňuje
Kouzlo, které brání někomu 
v   pohybu, bude ohodnoceno 
účinností +3.
 Např. udělat někomu 
kamenné nohy nebo někoho tzv. 
zmrazit v pohybu.

 Ještě je nutné podotknout, 
že každé zaklínadlo by mělo 
většinou patřit pouze do jedné 
skupiny účinnosti s   výjimkou 
vedlejších účinků a vyjmutí někoho 
z   účinnosti zaklínadla (pak jsou 
přiřazeny dvě, maximálně tři 
skupiny). Při přiřazování jděte po 
hlavním účinku kouzla – tj. po jeho 
účelu seslání a ne po okrasných 
věcech okolo.
 Pro příklad nemusíme chodit 
daleko – stačí se podívat na 
zmíněné znehybňování. Když 
bychom chtěli vymyslet zaklínadlo, 
které na určitou dobu vytvoří oběti 
kamenné nohy za účelem 
zabránění pohybu, budeme se řídit 
účinností +3 za znehybnění. 
V   žádném případě k   tomu 
nebudeme muset přidávat +2 za 
částečnou přeměnu, protože cílem 
je znehybnit, ne přeměnit. 
Takovéhle okrasné věci okolo jsou 
pouze vizuálním efektem, ne 
samotným účinkem kouzla. Daný 
tvor by byl znehybněn tak jako 

tak, i  kdyby opravdu ty kamenné 
nohy na pár chvil nezískal. 
Konečné slovo v tomto směru má 
jako vždy váš VP.

Omezení

Pod pojmem omezení si je nutné 
představit věci, které kouzelníkům 
usnadňují jejich práci, a proto jim 
sesílání zlehčují. Příkladem může 
být nutnost držet v   ruce zlatý 
valounek, když sesílám kouzlo 
Léčení. Pokud ho opravdu budu 
mít v ruce, sníží se síla zaklínadla 
a bude jednodušší ho vyvolat. 
Když ho ale čaroděj někde 
zapomene, nebude moci 
zaklínadlo seslat.
 Omezení vždy určuje VP 
(předem při tvorbě); hráč pouze 
vybírá skupinu, ze které bude 
konečné omezení vybráno.
 Pod podmínkami si můžete 
představit třeba denní dobu (noc, 
sluneční svit), přítomnost nějaké 
věci či člověka (např. se dá kouzlo 
seslat jenom u řeky či jiného 
vodního zdroje) nebo cokoliv, co si 
VP vymyslí. K  těm vzácným může 
patřit např. kostelní budova nebo 
úplňkový svit měsíce.
 Dostupné a skladné 
předměty mohou být svíčky, 
kamínky, knížky, jehly, písek apod.
 Mezi těmi těžko dostupnými 
můžete najít jednorožcův roh, 
drahokamy a třeba i vlasy oběti.
 Neskladnou pomůckou se 
může stát koberec, alchymistická 
laboratoř, ale i knihovna.
 Nedokonalým kouzlem se 
rozumí zaklínadlo, které tu a tam 
selhává nebo se může lehce 
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změnit jeho účinnost. Třeba 
sesíláte ohnivou kouli, ale co když 
se občas stane, že letí na opačnou 
stranu? Pak se za toto „drobné“ 
omezení sníží síla kouzla klidně až 
o -4 v závislosti na tom, jak často 
se tak děje.
 Jestliže nemá kouzlo žádné 
omezení, připočtěte k jeho síle +1.
 Pozor! Omezeními lze snížit 
sílu kouzla maximálně na 
polovinu! Proto se omezení určuje 
až na konec.
 Např. bylo vymyšleno kouzlo 

s   celkovou silou za vyvolání, 
trvání, rozsah, dosah a účinnost 7. 
Nyní díky omezením může být 
upraveno maximálně na 4, tj. o tři 
stupně.

Úsudek VP

Celá tvorba zaklínadla by měla být 
komunikací mezi hráčem a VP. 
V   některých místech je vhodné, 
aby se zvážilo více variant tak, aby 
kouzlo opravdu fungovalo a 
harmonizovalo s  celým systémem 
Fm.
 Po samém dokončení (včetně 
výběru omezení) může ještě VP 

upravit sílu kouzla dle svého 
uvážení v rozsahu -4 až +4.
 Při tomto zvážení by měl 
brát v   úvahu dopad na zbytek 
pravidel, možnosti zneužití, vyšší 
potenciál kouzla než se může na 
první pohled zdát apod.
 K   jako jedinému bodu vám 
nenabídneme žádné tabulky 
a pravidla. Věříme, že jste rozumní 
lidé, kteří se chtějí bavit a ne 
hádat, a   že si s   každou situací 
lehce poradíte. Vymýšlení kouzel 
v praxi není zas až tak těžké, jak 
se může na první pohled zdát. 
Ostatně tady máte příklad…

PŘÍKLAD VYTVÁŘENÍ ZAKLÍNADLA

Ř e k n ě m e , ž e c h c e m e 
vymyslet kouzlo, které 
b u d e d a n o u o s o b u 
zneviditelňovat. Ale 
protože je naše postava 
začínajícím kouzelníkem, 
v y m y s l í m e s i n ě j a k á 

omezení, aby byl vůbec schopen seslání.

A l e z a č n ě m e v y v o l á v a c í d o b o u 
(doporučujeme dodržovat pořadí uvedené 
v  pravidlech). Kouzlo chceme sesílat 
v  běžných situacích, proto nám bude 
stačit několik minut. Upřesníme to na 
zhruba 5 minut. Síla kouzla zůstává na 0.

S trváním to bude hroší. Když už budeme 
neviditelní, tak by se hodilo, aby to 
nějakou dobu vydrželo. Tak třeba hodina 
je ideální. Proto se nám síla kouzla 
zvýší na 4.

Kouzlo bude působit pouze na jednu osobu, 
což znamená sílu +1. Celkem tedy už 5.

Stačí nám se cíle kouzla pouze dotknout, 
proto sílu nezměníme (+0).

Účinnost kouzla by se dala popsat jako 
přeměna celého těla, proto +4 zvedne sílu 
zaklínadla na 9.

To se ale pohybujeme už ve velkých 
číslech, takže na již zmíněné omezení 
dojít musí. Hráče napadlo, že by mohl 
zůstat být viditelný stín, což je hezká 
alternativa, kterou VP ohodnotil za 
nedokonalost na -2 (čili 7). Kouzlo 
c h c e m e s e s í l a t č a s t o , p r o t o s e 
v  předmětech nenecháme příliš omezovat 
a zvolíme ty běžné a skladné za +0.
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Omezení Síla
Jsou nutné podmínky 

(běžné/ vzácné) -1/ -2

Dostupné a skladné 
předměty +0

Těžko dostupné 
komponenty -1

Neskladné komponenty -1
Těžko dostupné a 

neskladné komponenty -2

Kouzlo není dokonalé +0 až -4
K seslání není nic potřeba +1
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VP neudělil kouzlu žádné bonusy ani 
postihy. Jako potřebný předmět k seslání 
zvolil křemen z řeky.

Celková síla kouzla je tedy 7, což je na 
našeho kouzelníčka sice víc než dost, ale 
za to, co umí, se dá celkem pěkně využít.

Nakonec zbývá vymyslet nějaké pěkné 
jméno. Třeba takové Velké balabum zní moc 
pěkně, proto ho tak pojmenujeme.

A nyní ještě zbývá pěkně popisovat jeho 
vyvolávání a účinky během hry. Pak 
vznikne mnoho chvil, na které jen tak 
nezapomenete, to zaručujeme!

Principy kouzlení
I když se stále pohybujeme 
v  obecné rovině, tak by se dalo 
říct, že v zásadě existují dva hlavní 
principy kouzlení.

1. takové, kde je nutné mít 
kouzla naučená dopředu a

2. takové, kde si je můžete 
vymýšlet za pochodu.
K první kategorii: Pro práci 

s magií je většinou nutné Magické 
nadání, což je speciální dovednost 
za 7   bodů (existují světy, kde 
tomu tak být nemusí). Čarodějové 
z   těchto světů musí dané kouzlo 
vymyslet, což vyžaduje úspěšné 
ověření Znalostí (jedná se 
o   časovou akci s   limitem zhruba 
jeden týden). Při začátku hry je 
tento proces automatický.

A pak je nutné se dané 
kouzlo naučit sesílat, protože 
teorie a praxe se od sebe 
navzájem diametrálně liší. „Nákup“ 
kouzla na základní úroveň (tj. 
polovina Znalostí) stojí klasické 3 
body. Pochopitelně je možné dále 
tuto dovednost rozvíjet.

Seslání nenaučeného 
zaklínadla není možné. A zbytek 
se potom řídí normálními pravidly.

K   druhému principu: 
Všichni čarodějové musí mít taktéž 
Magické nadání. Tentokrát 
opravdu musí a   většinou stojí i 
více bodů (10 je ideální počet).

Kouzla z těchto světů nemají 
omezení, a když, tak sílu kouzla 
nijak nezvýhodňují (max. o -1). 
Postavy mohou vymýšlet a sesílat 
zaklínadla pomocí dovedností 
Kouzlení (všeobecná) nebo lehce 
rozdělených dle různých principů 
(např. podle čtyř elementů). 
Mágové žádné kouzlo nemusí mít 
naučené předem. Stačí, když ho 
dostatečně popíší VP ve chvíli, kdy 
se ho snaží seslat. Toto dává hře 
neobyčejné kouzlo, ale někdy ji 
může nepěkně zdržovat (hlavně 
při určování síly).

Pokud se hrdina rozhodne 
přeci jenom kouzlo naučit za 3 
body, pak není nijak číselně 
ohodnoceno (považuje se za 
naučenou automatickou 
dovednost), ale snižuje sílu kouzla 
o   jedna dolů. Další snižování síly 
tímto způsobem není povoleno.

Vše ostatní se řídí klasickými 
pravidly.

A teď už jen na vás, kterým 
principem se budete řídit. Oba dva 
mají něco do sebe – jeden vytváří 
zajímavé chvilky, ale je složitější 
na hraní; ten druhý (resp. první 
uvedený) patří mezi klasiku RPG. 
Každopádně oba dokáží pěkně 
pobavit a to je to hlavní.

Př íklady kouzel
Na následujících řádcích najdeš 
pár ukázkových kouzel, která vám 
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snad pomohou lépe se zorientovat 
ve světě magie.
Poznámka: V   rámci co největší 
použitelnosti jsme nebrali v úvahu 
žádná omezení.

Zraňující blesk (síla 6)
- vyvolávání: 1 kolo (+2)
- trvání: ihned (+0)
- rozsah: 1 osoba (+1)
- dosah: do 10 m (+1)
- účinnost: zraňuje (+2)
- VP úprava: +0

Z   kouzelníkových rukou 
vyletí jiskřivý blesk, který 
automaticky zasáhne cíl a zraní 
ho.

Magický dlouhý meč +1 (síla 9)
- vyvolávání: 2 dny (-2)
- trvání: navždy (+9)
- rozsah: 1 dlouhý meč (+1)
- dosah: dotek (+0)
- účinnost: bonus +1 

k předmětu (+1)
- VP úprava: +0

Mág natrvalo očaruje jeden 
meč, který bude o jeden stupeň 
silnější.

Teleportace člověka (síla 12)
- vyvolávání: 1 kolo (+2)
- trvání: ihned (+4)
- rozsah: 1 osoba (+1)
- dosah: do 10 m (+1)
- účinnost: přemisťuje (+3)
- VP úprava: +1 (může se 

přemisťovat i přes pevné 
překážky)
Cíl kouzla „přeblikne“ na 

místo (pokud bude přenos trvat 

déle, bude i  menší síla kouzla), 
které čaroděj předem definuje 
pomocí směru a   vzdálenosti. 
Bude-li toto místo obsazené 
nepropustnou překážkou, kouzlo 
přijde nazmar.

Hypnóza (síla 12)
- vyvolávání: několik minut 

(+0)
- trvání: několik hodin (+5)
- rozsah: 1 myslící osoba (+1)
- dosah: dotek (+0)
- účinnost: psychické kouzlo 

(+3)
- VP úprava: +3 (může 

danému člověku dávat 
rozkazy, které automaticky 
splní, pokud nebudou proti 
jeho vnitřnímu přesvědčení)
Oběť podvolená kouzlu 

Hypnóza plně poslouchá čaroděje 
a  splní všechny jeho přání, mimo 
těch, které se jí opravdu vnitřně 
příčí. Po ukončení kouzla si cíl 
všechno pamatuje, ale tak nějak 
mlhavě.

Lezení po stěnách (síla 6)
- vyvolávání: několik minut 

(+0)
- trvání: půl hodiny (+3)
- rozsah: 1 osoba (+1)
- dosah: dotek (+0)
- účinnost: dává 

nadpřirozenou schopnost 
(+2)

- VP úprava: +0
Postava očarovaná tímto 

zaklínadlem může lézt po stěnách 
jako pavouk (takže klidně i po 
stropě) a  nespadne. K   lezení jsou 
nutné všechny čtyři končetiny.
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Dýchání pod vodou (síla 7)
- vyvolávání: několik minut 

(+0)
- trvání: půl hodiny (+3)
- rozsah: 1 osoba (+1)
- dosah: dotek (+0)
- účinnost: dává 

nadpřirozenou schopnost 
(+2)

- VP úprava: +1 (smí pod 
vodou mluvit)
Cíl kouzla smí půl hodiny 

dýchat a mluvit v   okysličeném 
vodním prostředí stejně normálně, 
jako na vzduchu.

Kouzlo léčení (síla 6)
- vyvolávání: 1 minutu (+1)
- trvání: ihned (+0)
- rozsah: 1 osoba (+1)
- dosah: dotek (+0)
- účinnost: léčí (+4)
- VP úprava: +0

Klasické léčivé zaklínadlo.

Různé magické 
systémy
Na začátku této kapitoly jsme 
psali, že námi popsaný systém 
magie je obecný, ačkoliv 
samostatně fungující. A to také 
platí.
 Systém, který jsme popsali, 
by bez větších úprav mohl přežít 
ve většině herních světů. Jako malé 
vodítko k jeho modifikaci vám zde 
předkládáme i jiné přístupy 
k   magii, které ovšem vycházejí 
z   našeho systému – je to 
šamanismus a klericismus.

 Berte je spíše jako inspiraci, 
ale pokud chcete, můžete je 
uplatnit ve své hře. Dle typu 
herního prostředí se vám můžou 
hodit klidně všechny tři najednou 
(včetně toho základního, který by 
se dal popsat třeba jako 
hermetismus).

Šamanismus

Postavy, které se chtějí zabývat 
přírodní magií, najdou jistě 
v tomto systému své zalíbení.
 V  podstatě je tento systém 
založen na rituálech, které jsou 
spjaté s  určitým zvířetem – např. 
kojot, orel, bizon. Každé zvíře má 
svou vlastní charakteristiku, která 
určuje, jaké kouzla smí šaman 
sesílat, a která ne (např. medvěd je 
orientován spíše na boj, sova na 
léčení a třeba kojot používá hlavně 
zákeřná kouzla, která někoho 
obtěžují).
 K   tomu, aby postava mohla 
provádět rituály, musí mít 
zakoupený jistý druh magického 
nadání (což je speciální dovednost 
obvykle za 7 bodů).
 Rituály se provádějí u 
hlavního totemu postavy (každý 
šaman má svůj totem) a mají 
obvykle jednotnou délku 
provádění – v  řádu několika málo 
hodin. Ztráta totemu má pro 
šamana vždy katastrofální 
následky a   většinou se projevuje 
ztrátou schopnosti kouzlení.

Dosah a vyvolávání všech 
kouzel je automaticky neomezený 
(takže je možné kouzlit na cílovou 
oběť, která může být kdekoliv) 
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s tím, že základní síla všech rituálů 
je rovna dvěma (namísto 0).
 K seslání kouzla na určitého 
člověka je nutné mít jeho část 
(např. vlasy) nebo velmi osobní věc 
(třeba oblíbenou náušnici). Ke 
kouzlení na určité místo postačí 
místní zemina nebo dostatečně 
podrobná mapa.
 Není možné používat 
omezení rituálů a ke všem 
magickým činnostem tohoto druhu 
jsou třeba jisté drobné předměty 
jako obětiny svému totemu 
(bylinky, šňůrky, svíčky, papíry 
apod.) a hlavně totem samotný. 
Poslední slovo má v  tomto směru 
VP.

Klericismus

Klericismus je v   zásadě velmi 
podobný šamanismu, protože 
sesilatel modliteb by měl být 
zasvěcen jednomu bohu, který 
určuje jeho rozptyl magie.
 Každý kněz, jak se mezi 
sebou tito kouzelníci navzájem 
nazývají, musí mít požehnání od 
svého boha, což je speciální 
dovednost obvykle za 7 bodů.
 Knězův magický princip je 
závislý na modlení se a uctívání 
svého božstva. V  případě, že VP 
uzná, že postava vůči svému bohu 
nějakým způsobem zhřešila, 
nemusí být jeho modlitby 
vyslyšeny.
 Každé ráno po nejméně 
šestihodinovém klidném spánku 
by měl kněz provést ranní 
modlitbu, která trvá okolo 
půlhodiny. Během ranní modlitby 
nesmí být rušen, jinak jeho 

snažení přijde nazmar a další 
pokus bude mít až druhý den.
 Během tohoto rozmlouvání 
s  bohem si kněz uloží do paměti 
maximálně tolik modliteb (jiný 
výraz pro kouzlo), jaký je jeho 
stupeň Inteligence. Během ranní 
modlitby jsou provedeny všechny 
hody na vyvolání (např. skrze 
dovednost Rozmluva s bohem XY) 
– takže ty modlitby, které se 
nepovedou seslat, nejsou uloženy 
v   duchovní paměti kněze 
a nevyužité místo přijde tento den 
v  niveč. Počty úspěchů si zapište 
do deníku postavy (např. Léčení 2 
znamená, že má kněz uložené 
kouzlo Léčení se dvěma úspěchy 
při jeho seslání).

Ovšem pozor! Během tohoto 
procesu se nehází na odolání 
modlitby. Tento hod přijde na řadu 
až v  okamžik, kdy byla modlitba 
seslána a v podstatě zůstává stejný 
jako u   klasických pravidel. Doba 
vyvolávání modlitby záleží na 
konkrétním popisu (vlastně je to 
úplně stejné jako u   normálních 
kouzel).

Modlitba vydrží v   knězově 
duchovní paměti neomezenou 
dobu, ale stále zabírá jedno místo, 
takže nejde nespotřebované 
modlitby akumulovat.

Ostatní pravidla zůstávají 
stejná, včetně těch, podle kterých 
se tvoří modlitby (kouzla). Každé 
ráno si kněz může „nahrát“ 
libovolnou modlitbu, kterou si 
zrovna vymyslí.
Poznámka: Pochopitelně je možné 
uložené modlitby bez jakýchkoliv 
následků z  paměti vypustit. Tedy 
maximálně riskujete to, že se na 
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vás bůh rozhněvá za plýtvání jeho 
energií.

Tento systém je vlastně něco 
mezi dvěma základními principy, 
které byly popsány výše v  oddílu 
Principy kouzlení.

O SEBEVRAŽEDNÝCH KOUZLECH

V P b y m ě l z a k á z a t 
používání sebevražedných 
kouzel, protože každá 
bytost má velký pud 
sebezáchovy. Obecně by 
p o s t a v y n e m ě l y 

manipulovat se zaklínadly, jejichž síla 
překračuje jejich součet Inteligence a 
Síly vůle. Silnějších kouzel by měl 
čaroděj znát pouze poskromnu. Kouzla nad 
dvojnásobek součtu Inteligence a Síly 
vůle by měl VP postavám automaticky 
zakázat.

 Dojde-li k  omdlení či smrti při 
úspěšném seslání zaklínadla, záleží jen 
a  pouze na VP, zda-li ponechá účinky 
kouzla v plném rozsahu nebo ho zruší či 
nějak omezí (hlavně u déletrvajících 
zaklínadel).

 I když jsou výše uvedené řádky 
v této poznámce pouze naším doporučením, 
měli byste jejich nepoužívání velmi 
zvážit.
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Každou hru dělají zábavnou 
konflikty, střety, problémy a jejich 
následné řešení. Souboj je jeden 
z nejvíce se opakujících, ale přesto 
stále zábavných a velmi 
dramatických střetů. V   této 
kapitole se celému problému 
koukneme blíže na zoubek.

Soubojové kolo  
a  iniciat iva
Jakmile by mělo dojít k boji, začne 
se herní čas počítat na kola. Jedno 
kolo je ekvivalentem zhruba 6 
vteřin, ale deset kol je přesně 
jedna minuta.
 Všechny postavy mají svoji 
základní iniciativu, která je rovna 
polovině součtu jejich Obratnosti 
a Znalostí.
 Na začátku každého kola se 
postavy rozhodnou, co budou chtít 
učinit. Může to být vykouzlení 
tohohle kouzla na tuhle postavu, 
zaútočit na zombie, čekat, 
přeskočit stůl apod.
 Pak by měl v   hrubých 
náznacích sdělit hráčům VP úmysly 
svých postav a bestií.
 Poté je nutné rozhodnout, 
v   jakém pořadí se dané akce 
provedou. K   tomu můžete využít 
jeden ze dvou možných přístupů 
v   závislosti na tom, kolik času 
chcete souboji věnovat.
 Vyberte hráče, který má 
největší základní iniciativu z  celé 
herní skupiny. VP ze svých 
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protivníků vybere taktéž toho 
s  největší iniciativou. Na začátku 
každého kola si tito dva ověří svoji 
iniciativu hodem a strana, která 
dosáhla většího úspěchu, začíná (v 
případě shody rozhoduje větší 
základní iniciativa). Po odehrání 
všech postav (je jedno v   jakém 
pořadí; u hráčů to zpravidla bývá 
ve směru hodinových ručiček od 
VP) ze začínající skupiny (tj. 
hráčská nebo vypravěčská), 
přijdou na řadu zbylí účastníci 
boje, taktéž v   libovolném pořadí. 
Tento způsob řešení je rychlý a 
velmi efektivní.
Poznámka: Je-li to logicky vhodné, 
můžete účastníky boje rozdělit do 
více menších skupin – např. na 
hráčskou skupinu na jedné straně 
místnosti, hráče na druhé straně 
místnosti a jejich oběti ve prostřed 
(což je strana VP).
 Další způsob je poměrně 
zdlouhavý, ale o to realističtější. 
Všichni účastníci boje si ověří svoji 
iniciativu a   počet úspěchů si 
přičtou k  základní iniciativě. Poté 
se jedná v   pořadí od největší 
celkové iniciativy až k té nejmenší. 
V   případě shody rozhodne hod 
kostkou.
 Př. základní iniciativa 4 
a   hození dvou úspěchů dává 
celkovou iniciativu pro jedno kolo 
6.
 Ne vždy se hází na iniciativu, 
protože se občas stává, že některá 
ze stran je překvapena. Proto ten, 
jehož se překvapení týká, musí 
nejprve uspět v  ověření hodu na 
iniciativu (obvykle stačí jeden 
úspěch), jinak ztrácí své první kolo 
souboje. Je zaskočen a nemůže nic 
dělat.

Vlastní  princip   
boje
Většina hodů v  boji se týká buď 
iniciativy, nebo během kola útoku 
a   obrany. V   některých mezních 
situacích může VP požadovat 
ověření úspěšnosti 
i u automatických a jednoduchých 
činností. Někdy je totiž velmi 
obtížné sebrat spadenou náušnici 
ze starého Egypta, když na vás 
útočí dvě mumie a pro dohasínající 
světlo z   pochodně přestáváte 
vidět.

Útok

Základní útok se vypočítá velmi 
jednoduše. Obvykle je to 
dovednost útoku s  určitou zbraní 
(u střelných, vrhacích a většiny 
zbraní pro boj na blízko založená 
na Obratnosti). Existují výjimky – 
zbraně, které vyžadují spíše sílu, 
než zručnost (např. kyj, řemdih, 
palcát, těžké obouruční meče). Pak 
tyto dovednosti vycházejí z  Těla. 
Stejně tak se může Tělo používat 
v   hrubé rvačce, kdežto některé 
elegantnější styly zápasu (např. 
judo) využívají útočníkovu 
Obratnost.
 Souboj je vlastně trochu více 
rozebrané střetnutí, které je 
obvykle založené na porovnávání 
úspěchů.
 Takže hodem na útok se 
myslí ověření si své dovednosti 
v  útoku. Je nutné si zapamatovat 
počet dosažených úspěchů, 
protože se s   tímto číslem bude 
ještě pracovat u obrany.
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 Útok, kde nebyl hozen ani 
jeden úspěch se považuje za 
neúspěšný a ihned končí.
Poznámka: Útok může ovlivňovat 
spousta modifikátorů – více 
v   samostatném oddílu (viz dále). 
Hlavně nezapomínejte na postihy 
za zranění postavy!

Obrana

Pro obranu se používají všechny 
možné adekvátní dovednosti – 
nejlépe Akrobacie či Atletika.
 Hodem na obranu 
potřebujeme alespoň dorovnat 
počet úspěchů protivníka, 
abychom jeho útok zrušili. Pokud 
se nám to nepodaří, útok prošel 
a   budeme zraněni. Ovšem ještě 
než tak učiníme, tak od počtu 
úspěchů na útok odečteme počet 
dosažených úspěchů při obraně. 
Takto snížíme míru zranění, které 
obdržíme.
 Např. útok se třemi úspěchy 
a   obrana s   jedním úspěchem 
znamená, že budeme zraněni za 
dva  (= 3 – 1).
Poznámka: Obranu může 
ovlivňovat spousta modifikátorů – 
více v   samostatném oddílu (viz 
dále). Hlavně nezapomínejte na 
postihy za zranění postavy!

Zranění

Výše celkového utrpěného zranění 
je rovna počtu úspěchů obránce, 
které chyběly k dorovnání hodu na 
útok útočníka.
 Tzn., že pokud prošly tři 
úspěchy, postava je zraněna za 3 
.

Zbraně ,  zbroje  
a  š t í ty
Systém Fm zvolil kompromis 
v   popisu zbraní a zbrojí – tj. 
nenajdete zde spoustu popisných 
tabulek, ale takové menší shrnutí, 
které ale pro příběhově 
orientovanou hru bohatě stačí. 
Pokud patříte ke krvežíznivým 
hráčům, určitě nebude velkým 
problémem z   našich tabulek 
vytvořit ještě podrobnější.
 Všeobecně je každému asi 
jasné, že bojovat nožem proti meči 
je obtížnější, než naopak. Proto 
jsme zavedli bonusy k  útoku za 
lepší zbraně a k  obraně za lepší 
zbroje a štíty.
 Pokud budete chtít používat 
jiné zbraně a zbroje, než ty, které 
jsou zde uvedeny, tak se řiďte 
pravidlem, že klasický popis 
soubojového předmětu je vždy od 
+0 do +4.

Zbraň na blízko Útok
Boj beze zbraně +0

Nůž, boxer, dřevěná hůl, 
malý kyj, obušek, dýka, 
tesák, bič, srp, krátký 

meč, klacek nebo kolík

+1

Meče (např. dlouhý a 
široký), palcát, těžký kyj, 

rapír (kord), katana, 
sekera, šavle, řemdih, 

válečné kladivo

+2

Obouruční meč, velká 
válečná sekera, tyčové 

zbraně (např. kopí, píka, 
trojzubec, halapartna)

+3

Velmi těžké obouruční 
meče, obří válečná sekera +4
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Střelné a vrhací zbraně Útok
Hvězdice, flakón, kámen, 
pochodeň, vrhací šipka, 

obyčejný prak
+0

Lehký revolver nebo 
pistole (např. Glock 17, 

Colt texas), krátký 
a skládací luk, vrhací 

sekera, bojový prak, malá 
příruční kuše, foukačka

+1

Těžká pistole nebo 
revolver (Colt america, 
Ruger, Berreta), dlouhý 

luk, lehká kuše

+2

Puška (např. Remington, 
H&K, Thomson), kulomet, 

brokovnice (např. 
Remington M870, Ithaca), 

těžká kuše

+3

Těžké palné zbraně, 
laserové či pulzní pušky, 
raketomety, granátomety, 

plamenomety

+4

Zbroje a štíty Obrana
Žádná, oblečení, 

vycpávaná +0

Kožená (tvrzená, 
s cvočky), kevlarová tenká 
vesta, malý nebo střední 

štít

+1

Kroužková, drátěná, 
neprůstřelná vesta, těžký 
válečný nebo sci-fi štít

+2

Lehká plátová, šupinová, 
ochranný policejní oblek +3

Těžká plátová, sci-fi 
bojové pěchotní obleky +4

O VYPRÁVĚCÍM SOUBOJI

E x i s t u j e i v y l o ž e n ě 
vyprávěcí způsob boje, kde 
není ani tak důležité 
házení kostkami, jako 
samotný jeho popis.

I když by popisy akcí a 

jejich výsledků měly být obsaženy v  již 
základním soubojovém systému, můžete se 
více přeorientovat na vyprávění a 
vypustit ty nejméně potřebné bojové 
statistiky ‒ tj. právě zbraně a zbroje.

V  takovémto souboji dostává bonus (méně 
často postih) ten účastník boje, který je 
nějakým způsobem ve výhodě. Výše bonusu 
je obvykle +1 nebo +2, ale dle uvážení VP 
může být klidně až +4 (záleží na 
konkrétní situaci).

Takže když budete bojovat mečem proti 
dýce, dostanete bonus +1. Pokud ale tato 
samá situace nastane ve velmi omezeném 
prostoru, bude ve výhodě váš protivník, 
protože má menší a obratnější zbraň.

Obdobné je to i u obrany ‒ lepší, 
praktičtější zbroj dává bonus +1 (ve 
výjimečných případech i více).

Většinu takovýchto akci rozpoznáte 
zdravým rozumem, proto se vyprávěcího 
boje nebojte.

Na druhou stranu vám nic nebrání v tom, 
abyste hráli podle našich pravidel ‒ ty 
byly navrženy pro vcelku rychlý souboj, 
který vám dává spoustu příležitostí si ho 
barevně představit a podrobně popsat.

Bojové 
modif ikátory
Během boje může vzniknout řada 
zvláštních situací, které by mohly 
(nebo měly) být ohodnoceny jistým 
bonusem nebo postihem.
 Otázkou zůstává, zda-li je 
budete brát v úvahu a používat je 
ve vaší hře, nebo ne. Většina 
následujících pravidel je nepovinná 
nebo patří do skupiny 
doplňkových pravidel.

Problémy s obranou

Obrana je přirozený lidský reflex. 
Proto se na obranu hází vždy, když 
postava o vedeném útoku ví nebo 
ho alespoň tuší.
 Bránit se lze proti běžným 
útokům v   souboji na blízko a 
vrhacím útokům. Proti střelným (a 
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střeleckým) útokům lze obranu 
využít jen tehdy, jde-li o  střelbu 
z velmi blízké vzdálenosti (zhruba 
do 3 metrů). Pak se hrdina brání 
jenom svojí zbrojí (příp. i štítem).
 Obrana zbraní se dá použít 
maximálně jedenkrát za kolo. Pak 
se k obraně počítá dovednost boje 
s  konkrétní zbraní, se kterou se 
hrdina brání. Na ostatní útoky se 
použije dovednost Akrobacie (či 
jiná jí podobná) nebo jednoduše 
polovička Obratnosti.
 Bránit se štítem lze taktéž 
pouze jednomu libovolnému útoku 
během jednoho bojového kola. 
Větší štít lze většinou uplatnit i 
v obraně proti střeleckým útokům.
 Jakýmkoliv způsobem 
znehybněná postava (např. 
kouzlem nebo svázáním) se 
nemůže bránit.
 Vyřazená nebo nereagující 
(bezvědomí, spánek, překvapení 
apod.) postava se brání jako 
znehybněný hrdina – tj. pouze 
zbrojí (ne štítem) a všechna prošlá 
zranění se zdvojnásobují.
 Brání-li se postava více 
útokům během jednoho kola, tak 
za každý útok navíc si odečte 
jedna od své obrany (třetí útok už 
je tedy s  postihem -2, čtvrtý -3, 
pátý -4, atd.).
 Rozhodne-li se dobrodruh 
celé kolo jenom bránit, dostává 
bonus +2 ke všem hodům na 
obranu (bonus se sčítá s ostatními 
postihy).  Během tohoto kola 
nesmí udělat však žádnou jinou 
akci, než-li je obrana. Maximálně 
je povolen drobný přesun (do 2 
m).

 Pokud je postava napadena 
zezadu, může si ověřit svoje 
Smysly, zda-li si protivníka 
všimne. Pokud byla překvapena, 
považuje se za nereagujícího 
člověka. Pokud o daném útoku ví, 
dělí se její dovednost obrany 
dvěma a až potom se případně 
přičte ještě celý bonus za zbroj či 
štít.
 Je-li hrdina v   částečném 
nebo celém zákrytu, obdrží 
útočník následující postihy k   jeho 
hodu na útok:

• Kouká-li obránci jenom 
hlava nebo jiná malá část 
těla: -4

• 75% zákryt: -3
• 50% zákryt: -2
• Lehký kryt (např. křoví) nebo 

25% zákryt: -1
• Cíl leží na zemi (týká se 

pouze střelby a vrhu): -4

Problémy s útokem

Na rozdíl od obrany je problémů 
a   komplikovanějších situací 
s útokem mnohem méně.
 Jestliže postava útočí 
nedominantní rukou (většinou 
levačkou), pak obdrží postih -2. 
Tato nedokonalost se dá vyřešit 
speciální dovedností, která 
umožňuje mít obě ruce 
dominantní.
 Hrdina se může v   boji na 
blízko zaměřit jen na útok. Pak 
toto kolo dostane bonus +2 
k   prvnímu svému útoku a +0 
k   druhému (tj. hrdina má dva 
útoky během jednoho kola), ale 
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nesmí se bránit (pouze svojí 
zbrojí).
 Chce-li se postava cíle 
jenom dotknout (většinou díky 
magickým útokům), pak se ověřuje 
její dovednost Boje beze zbraně (či 
jiná adekvátní dovednost). Terč, 
který se tomu brání, si 
nezapočítává do obrany svoji 
zbroj, protože se nejedná o přímé 
zranění (ale štít použít může). 
K úspěšnému dotyku stačí obvykle 
jeden úspěch.
 Útok nebo střelba (či vrh) 
poslepu je veden s postihem -3.

Skladba bojového kola

Občas se stává, že hráči nevědí, co 
mohou během jednoho kola 
udělat. V  krajních případech vám 
nic nebrání v tom si kýženou akci 
změřit (jedno kolo je přibližně 4 až 
8 vteřin). Zde vám ovšem 
předkládáme obvyklé povolené 
bojové akce:
Pohyb: Postava ujde během 
jednoho kola tolik metrů, jaká je 
její Obratnost.
Běh: Hrdina, který se rozhodne 
běžet v  době boje, si musí ověřit 
svoji Obratnost. Neuspěje-li, 
uběhne pouze Obratnost metrů, 
protože zakopl, začaly mu padat 
kalhoty, ztratil nějakou věc nebo 
se stala jiná nepříjemnost, která 
ho zdržela. V   případě úspěchu 
uběhne čtyřnásobek své 
Obratnosti v metrech.
Krok a útok: Postava udělá krok 
vpřed (1 m) a ještě stihne zaútočit.
Rychlý útok: Postava ujde tolik 
metrů, jaká je její Obratnost -1 a 
ještě stihne zaútočit s   poloviční 

hodnotou útoku (prvně vydělte 
bojovou dovednost, a pak přičtěte 
celý bonus za zbraň).
Kouzlení: Čaroděj vykouzlí kouzlo 
s   vyvolávací dobou jedno kolo 
nebo začne vyvolávat zaklínadlo 
s delší vyvolávací dobou.
Střelba: Postava provede jeden 
střelecký útok (tj. střelba nebo 
vrh).
Útok z   blízka: Hrdina jednou 
zaútočí.
Vše do obrany/ útoku: viz popisy 
v oddílech „Problémy s…“.
Provedení manévru: Postava se 
během bojového kola obvykle 
může pokusit použít nějakou svou 
dovednost nebo provést určitou 
činnost (např. napsat krátký vzkaz, 
schovat se v koutě).
Provedení volné akce: Do této 
skupiny patří akce, které postavy 
mohou udělat kdykoliv během kola 
nezávisle na tom, kterou akci 
právě provádějí. Tzn., že během 
kola mohou volně vykřiknout 
krátký vzkaz (delší mluva patří do 
skupiny manévrů), upustit něco 
z ruky či něco zahodit apod.

Střelba a vrh

Střelba a vrh mají mnoho 
společného a řídí se proto stejnými 
pravidly.
|Postih za vzdálenost
 Čím delší je vzdálenost, na 
kterou postavy střílejí (vrhají), tím 
obtížněji se do cíle strefují. Za 
každou započatou vzdálenost 
z   následující tabulky obdrží 
hrdinové postih -1 k   použité 
střelecké (vrhací) dovednosti. 
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Maximální dostřel všech zbraní je 
čtyřnásobek této základní 
vzdálenosti.

Typ zbraně Dostřel
Vrhací zbraně 5 m

Luky 20 m
Kuše (mimo příruční) 25 m

Pistole, revorvery, 
brokovnice 35 m

Kulomety 150 m
Pušky 250 m


Např. střelba z   luku na 50 

metrů je s postihem -3. Do 20 m 
s   postihem -1 (vlastně všechny 
postavy mají postih alespoň -1) a 
na vzdálenost delší jak 80 m nelze 
s   lukem vůbec mířit (což je 
čtyřnásobek základních 20 metrů).
 Střelba bez postihů je pouze 
na blízkou vzdálenost – tj. 3 m. 
Postihy za vzdálenost se dají 
eliminovat například mířením.
|Míření
 Za každé kolo, které postava 
věnovala míření si může k hodu na 
střelbu (vrh) přičíst bonus +1. 
Takto se dá získat bonus 
maximálně +3.
 Vyrušením postavy od míření 
se naakumulované bonusy 
automaticky ztrácí.
|Automatická střelba
 Většina střelných zbraní 
dovoluje postavě střílet pouze po 
jedné kulce za kolo (např. pušky). 
Ovšem automatické pistole 
umožňují rozličné druhy střelby. 
Každý výstřel z   automatických 
zbraní může být veden jiným 

způsobem – jedna kulka, krátká, 
střední nebo dlouhá dávka.
 Krátká dávka: jsou vystřeleny 
tři kulky na jeden cíl a postava 
obdrží bonus +1 ke střelbě 
(ověřuje se jedním hodem).
 Střední dávka: během 
jednoho kola vylítne okolo 10 
nábojů, které mohou zasáhnout až 
3 cíle (každý cíl se ověřuje zvlášť). 
Pokud hrdina střílí na více lidí, 
neodrží žádný bonus. Jestliže míří 
střední dávkou na jeden cíl, jeho 
střelba se zvýší o 2.
 Dlouhá dávka: hlavní proletí 
spousta nábojů za sebou, které 
mohou zasáhnout až 6 terčů 
(každý cíl se ověřuje zvlášť), které 
nejsou od sebe příliš vzdáleny. Při 
střelbě na jeden cíl dostává střelec 
bonus +3, na více cílů žádný 
bonus nemá. Při střelbě na 4 a více 
osob naopak dostává postih -2.
|Krytí
 Krytí je blíže rozepsáno 
v   oddílu Problémy s   obranou 
(úplně na konci). Možná bude 
lehce matoucí to, že pokud je 
postava v zákrytu, neobdrží žádný 
bonus k   obraně, ale naopak 
útočník má postih k útoku.

Cílené útoky

V   mnoha situacích může být 
zajímavé popsat souboj pomocí 
konkrétních útoků. Je jasné, že 
bude těší zasáhnout oko soupeře, 
než ho plácnout po zádech.
 V   obvyklých situacích se 
předpokládá, že soupeři na sebe 
útočí v   rámci těla (což je takový 
běžný způsob boje). Rozhodne-li 
se některá strana využít slabosti 
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končetin a jiných slabin soupeře, 
následující tabulka mu to umožní. 
Jsou v   ní uvedeny konkrétní 
postihy k útoku na danou část těla. 
O zraněních a dalších následcích 
(např. omráčení či useknutí ruky), 
která takto mohou nastat, se 
dočtete v sekci „Zranění“ (viz třetí 
kapitola „Vlastní hra“).

Část těla Postih k útoku
Paže a nohy -1

Ruce a chodidla -2
Hlava -3

Mozek, kr, srdce -4
Oko -5

PŘÍKLAD SOUBOJE

K  boji došlo mezi dvěma 
bratry Adamem (Tělo 4, 
Obratnost 5, Znalosti 2, 
Boj s  dýkou 4 (+1 za 
d ý k u ) , A k r o b a c i e 4 , 
k o ž e n á z b r o j + 1 ) 
a  Barnabášem (Tělo 6, 

Obratnost 3, Znalosti 3, Boj s  nožem 3 
(+1 za nůž), Akrobacie 3, žádná zbroj 
+0).

Základní iniciativy obou stran jsou: Adam 
4, Barnabáš 3. V hodu na iniciativu hodil 
Adam více úspěchů, proto začíná.

Adam útočí na bratra dýkou. Na pěti 
kostkách mu padl jeden úspěch. Barnabáš 
se brání úhybem, čili použije svoji 
Akrobacii (normálně by si ještě mohl 
připočíst zbroj, ale ta jeho má hodnotu 
+0). Tři kostky mu přisoudily taktéž 
jeden úspěch, který mu bohatě stačí na 
to, aby se ubránil. Nyní je na tahu on a 
útočí svým nožem.

Celkem čtyři kostky ukázaly tři úspěchy. 
Velmi slušný útok. Adam se brání pěti 
kostkami a opět hodil jeden úspěch. Proto 
byl zraněn za 2 čtverečky (= 3 - 1), což 
ukazuje na lehké zranění za 2 . 
K příští akci má Adam postih -1.

Nové kolo a tudíž nová iniciativa. Opět 
měl více úspěchů Adam, a proto zase 
začíná.

V  hodu na útok (má postih -1) Adamovi 
padly dva úspěchy. Barnabáš se bránil 
taktéž dvěma úspěchy, takže opět nebyl 
zraněn.

Barnabáš útočí (nyní již je Adam bez 
postihu). Na útok padly čtyři úspěchy. 
Adam se zase bránil jedním. Jeho tělo 
proto utržilo rovné 3 ! Adamovo zranění 
je nyní vážné (celkem 5 ). To znamená, 
že od teď bude mít postih ke všem svým 
činnostem -2.

Kolo končí, měla by se hodit další 
iniciativa.

My ale nyní boj raději ukončíme a 
probereme si ještě pár věcí.

Popis, který jsme vám zde předvedli je 
klasickým příkladem toho, jak by souboj 
vypadat neměl. My jsme se omezeli pouze 
na herní mechanismy a čísla z  jednoho 
prostého důvodu ‒ aby bylo vše na první 
pohled patrnné a jasné. Ve vyprávěcím 
příběhu by měl být souboj mnohem 
barvitější a živější, ne tak suchý jako 
ten náš.

Například část, kdy lehce zraněný Adam 
útočí na svého bratra by se dala popsat 
třeba takto:

„Svoji dýkou se ho pokusím bodnout přímo 
doprostřed břicha!“ křičí hráč Adama na 
celou místnost.

Po hodu kostkami VP popisuje vzniklou 
situaci: „Tvá dýka se sice skryla lehce 
pod jeho oblečením, ale evidentně se mu 
nic nestalo.“

„Proklatě! To mám ale smůlu!“ nadává 
hráč Adama.

„Nemáš si začínat,“ brání se hráč 
Barnabáše. A pokračuje slovy: „To 
dědictví patří mně, Adame! Máš smůlu! 
Chci mu rozseknout hruď.“

Pár vteřin chrastí kostky.

„Nůž Barnabáše se zaryl do tvého těla 
a způsobuje ti tam obrovskou bolest. Když 
byl vytažen, začla z  tvé hrudi stříkat 
krev. Chvilku se ti zatmělo před očima, 
ale objevil jsi v sobě ještě pár sil. Co 
s  nimi uděláš?“ ptá se VP zděšeného 
hráče Adama.

Atd. apod.

Jistě uznáte, že takovýhle souboj působí 
lepším dojmem a jistě bude i zábavnější. 
Tak ho tak hrajte!
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Šílená Jessie, jak jí místní 
nazývali, věděla, že udělali 

chybu.

Všem říkala, že se ta socha 
nemá dávat pryč.

„Ale prosím tě,“ smáli se jí.

A teď to mají.

Hlava anděla nyní leží v její 
chýši za vesnicí a chrání ji 

před tou zrůdou, kterou si tam 
chytře nechali.

Ona jediná ví, že ten pomník 
starostovi, který tam zůstal, 
v noci ožívá a občas, když 

dostane chuť, spořádá některého 
občana. A všem to taky říká, 

jenomže oni tomu nevěří.

Prý už jsou tomu vrahovi na 
stopě. „Pche! Vědí prd!“

Na ní si netroufnou. Ví to, 
protože ta skulptura anděla tam 
nebyla jen tak. Měla vesničku 
chránit. Teď už chrání jenom 

Šílenou Jessie.

Nevěřili jí a dostali jenom to, 
co si zaslouží.

Ten zkoprnělý starosta nemůže 
Jessie zabránit v tom, aby 

plnila andělské rozkazy. Vždyť 
je to posel boží!

A ten jediný přeci může 
rozhodovat o tom, kdo půjde do 
nebe, a kdo patří do pekla.

Ona to věděla a s veškerou svou 
oddaností plnila jeho vůli.

Jenom ten kamenný starosta jí 
občas bránil v práci. Musí ho 

odstranit.

A ty neuvěřitelně přiblblé 
dotazy vyšetřovatelů, co dělá 
po večerech, jí už taky lezou 

krkem…

Ještě se najde pár drobností, které 
je vhodné znát a už vám nic 
nebude bránit v tom, abyste mohli 
naplno prožít vlastní příběhy 
vašich postav.
 V této kapitole si podrobněji 
rozebereme pár pravidel a nápadů, 
které spíše slouží jako doplněk 
základního konceptu hry Fm.

Š těst í
Štěstí je velmi ošemetná věc, která 
dává hráčům jistou kontrolu nad 
dějem Příběhu. Umožňuje jim totiž 
pomoci si v   situacích, kdy jsou 
jejich postavy v koncích.
 Použití rysu Štěstí se 
zpravidla uplatňuje ve dvou 
případech:

1. získat nový hod a
2. při obdržení určité výhody 

v Příběhu.
První varianta je jednoduchá 

– hrdina si znovu ověří 
nepovedený hod. Jestliže bude 
opět neúspěšný, může své Štěstí 
zkoušet znovu a  znovu až do té 
doby, než mu dojde (viz dále).

Druhý případ je složitější. 
Štěstí se totiž dá použít 
v   případech, kdy vaši 
dobrodruhové potřebují například 
získat nějakou důležitější 
informaci či předmět, který by 
pohnul dějem kupředu. Zpravidla 
tomu tak bývá v   patových 
situacích.  Při ověřování Štěstí, 
které není na místě, může VP tuto 
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akci zakázat (u nových hodů tomu 
tak nebývá).

Ale protože žádná studnice 
štěstěny není nekonečná, budou 
na tom stejně i hráči. Při každém 
použití Štěstí (ať už úspěšném či 
neúspěšném) se jeho hodnota 
dočasně sníží o jeden stupeň. Až 
klesne na nulu, postava nebude 
schopna Štěstí používat.

Štěstí všech postav se 
obnovuje na začátku každého 
nového Příběhu.

Speciální  s i tuace
V soubojích i mimo ně nastává 
spousta situací, které pravidla 
nemohou zahrnout. V tomto 
případě VP musí uplatnit svůj 
zdravý selský rozum a   případně 
může použít hod kostkami. Tato 
kapitola je tu proto, aby vytvářela 
takové menší vodítko k   řešení 
těchto problémů nebo jim spíše 
předcházela.

Znázornění situace

Většinou musí VP rozhodnout o 
tom, jak se bude znázorňovat 
situace při boji, ale i mimo něj. To 
je potřeba pro větší přehlednost, 
přesnější měření vzdálenosti 
(střelba, kouzla atd.) a   snad 
i zábavu.

K tomu se může využít 
mnoho věcí. Stačí papír a tužka, 
někdo preferuje figurky, mince se 
jmény postav nebo znázornění na 
tabuli. Způsobů je mnoho, ale 
zbytečně se nezdržujte a radši se 
bavte!

Dorozumívání

Zde lze jenom poznamenat, že 
cokoliv hráč řekne během boje 
(neplatí, když se baví s VP), říká i 
jeho postava. 

Během hry je důležité také 
dbát na znalosti postav. Když se 
spoluhráčova postava baví ve 
vězení se strážcem, pak nemůže 
moje postava, vzdálena několik 
kilometrů, využívat těchto znalostí. 
Na tohle si dávejte obzvlášť veliký 
pozor!

Automatická smrt

V případě, kdy je logicky 
odvozeno, že hrdina (nestvůra) 
automaticky umírá, se tak, 
bohužel, stane (např. když spí 
a někdo na něj šikovně zaútočí). A 
to i v případě, kdy by jakékoliv jiné 
pravidlo říkalo něco jiného – 
zdravý rozum musí vždy zvítězit!

Únava

Únava postav je závislá na 
rozhodnutí VP a hráčů, kteří 
k tomu použí svoji vlastní úvahu.
Poznámka: Ale spravedlivě!

Spolupráce více postav

Jestliže nastane situce, kdy více 
postav pracuje na jedné věci – 
všechny jejich dosažené úspěchy 
se sčítají. A tak je mnohem větší 
šance, že se cílový počet úspěchů 
podaří dorovnat.
 Ale od VP se čeká, že určí 
maximum osob, které se na 
daném úkolu může podílet.
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 Například vyrážení dveří 
v   klasické jeskynní chodbě bude 
pouze pro jednoho hrdinu. Ovšem 
při pokusu od odvalení kamene, 
který brání vstupu do ztracené 
Mayské hrobky se může zúčastnit 
třeba až šest osob.

Zvláš tní  zranění
Ať už hrajete za svoji postavu 
sebelépe, ve vašem světě fantazie 
existuje spousta nástrah a situací, 
kdy jde doslova o život. A to 
nemluvíme o momentech, kdy je v 
sázce „pouze“ život – zkušení 
Vypravěči by vám mohli vyprávět! 
Tato drobná pravidla řeší pouze 
pár typů zranění, které nebohého 
hrdinu mohou postihnout. Jsou 
zde hlavně proto, že se ve hrách 
objevují až příliš často.

Pády

Následkem pádu postava 
automaticky ztrácí 1  za prvních 
5 metrů. Za každých dalších 
započatých 5 metrů je nutné si 
ověřit hod na zdraví 
s následujícími hrozbami (v tomto 
pořadí): 4, 8, 12, 16, 20 atd. Nad 
50 metrů se riziko nezvětšuje, 
protože postavy dále v   pádu 
nezrychlují. Proto je maximální 
riziko pádu 36 + automaticky 
jeden  za prvních pět metrů.
 Např. hrdina, který spadl ze 
16 metrové výšky automaticky 
ztratí 1  a   ještě si bude muset 
ověřit hod na zdraví s tím, že aby 
nebyl vůbec zraněn, musí hodit 
alespoň 12 úspěchů (k hodu na 
zdraví může použít buďto 
Akrobacii při kratších 

vzdálenostech, nebo potom už jen 
své Tělo).

Oheň

Při ohnivém zranění si musí 
nechráněné postavy ověřit hod na 
zdraví s   výší potencionbálního 
zranění 3 za kolo (tj. asi 6 vteřin).
 Menší zdroje pochopitelně 
způsobují i menší zranění. 
Například u táborákového ohně je 
potenciální zranění 2   za kolo, 
velká pochodeň 2  a   malá 
pochodeň či svíčka 1 .
 Hody se ovšem neověřují po 
jednom kole, ale až po celé 
ukončené zraňující akci.
 Např. strávení 3 kol 
v   hořícím domě s   ochraným 
pláštěm by znamenalo ověřit hod 
na zdraví proti 6 úspěchům.

Výbušniny

Hlavně v moderních a sci-fi hrách 
jsou výbušniny velmi populární.
 Pokud chcete trochu počítat, 
předkládáme vám zde možnost, 
jak výbušniny řešit v   rámci 
systému Fm.
 Jestli se ovšem soustředíte 
na vyprávěcí styl, což vám vřele 
doporučujeme, můžou vám 
následující čísla poskytnout menší 
vodítko.
 V   tabulce výbušnin najdete 
tři položky. Mimo jména je to 
základní zranění, proti kterému 
postavy budou muset odolávat 
hodem na zranění.

Dále je to působnost, což je 
číslo, které ukazuje okruh, na 
který daná výbušnina působí. 
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Každé překročení tohoto okruhu 
sníží pro danou vzdálenost zranění 
výbušniny o 1.

Takže při zranění 12 
a   působnosti 20 m je zranění 
výbušniny v okruhu 0 až 20 m od 
výbuchu 12, od 21 do 40 m bude 
zranění 11 a v  posledním okruhu 
od 221 až 240 m bude 
nebezpečnost pouze 1. Na delší 
vzdálenost nemá výbušnina žádný 
vliv. Maximální působnost 
výbušniny je uvedena za lomítkem.

Výbušnina zranění působnos
t

Molotův 
koktejl 4 2/ 8 m

Granáty 8 3/ 24 m
Jeden kus 
dynamitu 9 5/ 45 m

Plastická 
trhavina 12 20/ 240 m

Univerzální  
pravidlo
Ve hře může nastat spousta 
situací, kdy jde i zdravý selský 
rozum šlapat vodu nebo kdy je 
rozhodnutí opravdu závislé na 
náhodě. V těchto chvílích může VP 
použít toto univerzální pravidlo, 
které je opravdu univerzální.

Kdykoliv, když si VP neví 
rady nebo je to pro situaci v 
Příběhu vyloženě vhodné, může si 
o výsledku jakékoliv situace nechat 
poradit od kostek. Použije k tomu 
zdravého úsudku a náhody 
vyjádřené určitým číslem. 

VP přiřadí přibližnou šanci, 
že se něco stane, nebo že tam 

bylo něco nečekaného apod. a 
hodí kostkou (případně kostkami).

Jestliže je daná šance stejná 
nebo menší, než jakou stanovil VP, 
událost se stala dle jeho plánu.

Univerzální pravidlo můžeš 
použít i jako rozsah. To znamená, 
že šest stran kostky rozkouskuješ 
v   určitém poměru a přiřadíš k 
daným situacím nějakou akci. 
Podle výsledku hodu nastane ta a 
ta situace a Příběh se posune tím a 
tím směrem.

Například má VP ve svých 
poznámkách napsáno, že postavy 
mohou v   hotelu narazit na paní 
Wolfovou nebo na paní 
Jefersonovou. Šance, že bude 
v hotelu v době přítomnosti postav 
paní Wolfová je 1 až 4. Pětka a 
šestka připadají na paní 
Jefersonovou.

Univerzální pravidlo používá 
výhradně VP (a většinou si hází 
tajně!), ale nic nebrání hráčům si 
v soukromí hodit o tom, jak např. 
zareaguje jejich postava (zde je 
jedno, jestli si hráč hodí tajně 
nebo veřejně).

Ovšem pozor! V žádném 
případě byste tohoto pravidla 
neměli zneužívat nebo ho používat 
příliš často. Má sloužit pouze jako 
zpestření hry nebo k   vyřešení 
opravdu sporných situací. Všeho 
moc škodí a  může to zásadně a 
jedině negativně ovlivnit vaši hru. 
Hlavně u tohoto pravidla!

Pravidlo  jedničky
Pravidlo jedničky je jednoduché, 
ale přesto velmi důležité pravidlo, 
které říká, že žádná z   postav 
nemůže nikdy mít hodnotu rysu 
nebo dovednosti menší než jedna. 
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A to i po všech započtených 
záporných úpravách.
 Takže v případě, kdy některý 
z  hrdinů bude mít postih -3 za 
zranění a   měl by si ověřovat 
dovednost s   hodnotou 3, 
neznamená to, že by ji v tuto chvíli 
nemohl použít. Menší čísla vždy 
považujeme za minimální hodnotu 
jedna. Proto si na ověření bude 
házet jednou kostkou.
 Ovšem pozor! V případě, že 
se bude muset uplatnit pravidlo 
jedničky, je snížena šance na 
úspěch – kdykoliv by dosáhla 
hodnota rysu či dovednosti 
postavy nulové či záporné 
hodnoty, za úspěšný hod se 
považují pouze 6 a   házíme vždy 
jednou kostkou!

Fatální  neúspěch
Někdy se stane, že se něco jenom 
nepovede. Ovšem existují i 
situace, kdy se to nepovede 
absolutně. Prostě vše je špatně.
 Tento princip je zanesen do 
pravidel díky tzv. fatálnímu 
neúspěchu. Ten nastane vždy, 
když postava neuspěla a na více 
než polovině kostek jsou čtyřky 
(při jedné kostce je to jedna 4, dvě 
a tři kostky potřebují dvě čtyřky, 
při čtyřech a pěti kostkách jsou 
nutné alespoň tři 4, ověřováním 
šesti či sedmi kostkami nastává 
fatální neúspěch velmi zřídka, 
protože jsou k   němu potřeba 
minimálně čtyři 4 atd.).
 Popis fatálního neúspěchu je 
závislý jak na hráči, tak i na VP. 
Může to být např. zničení počítače 
při jeho zapnutí, vyplašení koně 
při nasednutí na něj nebo upuštění 
zbraně při jejím tasení.

 Největší legrace nastává při 
fatálním neúspěchu u seslání 
kouzel, protože pak nastává 
mnoho nečekaných a pro 
vyvolávající vždy nepříjemných 
situací (ovšem nikdy ne 
smrtelných!). Např. se mu může 
dočasně změnit barva kůže, místo 
ohnivé koule vykouzlit kytici růží 
či zneviditelnit si pouze nos. 
V   těchto případech o účinku 
(neúčinku?) zaklínadla rozhoduje 
vždy VP.

Důležitá poznámka: Jsme si 
vědomi drobné nepřehlednosti 
v   rozmístění hodů na kostce. 
Dělá-li vám problémy počítat 
úspěchy a neúspěchy s   1, 6 a 4, 
můžete použít 5 a 6 pro úspěch 
(po 6 se hází znovu) a 1 pro 
počítání případného fatálního 
neúspěchu. Ovšem náš systém 
počítá s   tím, že se fatální 
neúspěch uplatňuje málokdy, 
proto je víc než vyhovující.
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Tato kapitola se zabývá hrou jako 
takovou. Už v ní nenajdete žádná 
pravidla, ale spíše doporučení, 
které mohou vaši hru obohatit.
 Jak už jsme řekli v  úvodu, 
nechceme být nejlepší hrou na 
světě. Takže nebude-li vám něco 
z této kapitoly vyhovovat, klidně to 
vypusťte z hlavy. Bude lepší, když 
se začnete bavit, místo toho, 
abychom se dohadovali o nějakých 
subjektivních poučkách (ovšem 
tímto text ze sedmé kapitoly 
nechceme degradovat, protože 
vznikl z  mnohaletých zkušeností 
mnoha hráčů a RPG nadšenců).

Rady pro 
lepší hraní
Radou pro nejlepší hraní nemůže 
být nic jiného, než co jsme tu 
opakovali již nesčetněkrát: „Hrajte 
tak, abyste se bavili, protože o nic 
jiného nejde!“ A je to opravdu tak! 
Pokud ovšem chcete pár drobných 
„nakopnutí“, které ke hře jenom 
přispějí, čtěte tu správnou 
kapitolu. Neberte vše jako normu, 
pouze na následující texty 
nahlížejte jako na článek v 
nějakém herním časopise. Hlavně 
se bavte!

Rady pro hraní postavy

Velice důležitou věcí pro dobré 
hraní své role v Příběhu, je hrát 
takovým způsobem, pro který byl 
dobrodruh vytvořen.

Snažte se popisovat činy 
svých postav barvitě a ne jen suše 
konstatovat věci, které postava 
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dělá. Vše může být o mnoho 
zábavnější, než říci: „Jdu tam.“ 
Jakým způsobem? Dáváte si na 
něco pozor? Vlaje vám plášť nebo 
si cestou pobrukujete písničku? 
Možností je téměř nekonečné 
množství a literární pojetí hraní 
své role je nezapomenutelné 
a dělá to dobrý dojem i na ostatní 
účastníky hry a přísedící. 

Všechno okolo takového 
způsobu hraní je zábavné – ať už 
při hře náhle vstanete a budete 
pochodovat po místnosti, měnit 
hlasy, protože hrajete za 
mutujícího puberťáka nebo plakat, 
když vaše postava pláče, řvát, 
když VP popisuje mučení vašeho 
miláčka, zpívat falešně jako vaše 
postava – to jsou drobnosti, které 
dělají ze hry na hrdiny RPG 
s   největšími písmeny, které 
existují! Bez těchto drobností není 
celek skutečný a krásný a my 
vždycky chceme to nejlepší, nebo 
ne? 

Když bychom se měli bavit 
dál, tak hrajte, i když zrovna vaše 
postava není na scéně a přímo 
nejedná s VP. Co je na tom, že se 
Lada právě baví s   bezzubým 
dědkem v podání VP Lukáše! Moje 
postava má k tomu přeci také co 
říct, i když já, jako hráč, zrovna 
nekomunikuji – mohu dělat gesta, 
zkrabatit obličej ve chvílích, když 
se mi nelíbí, co se odehrává apod. 
I tohle se při hře cení a pomůže to 
doladit konečný obraz, který jistě 
bude velkolepý! 

Skutečným klíčem k 
dobrému hraní jsou jedinečné a 
poutavé postavy. Když jsou 
postavy plně vykresleny, tedy když 
mají svou osobnost, minulost, 
dokonalou přítomnost a způsob 

vystupování, hrubý Příběh 
připravený VP úplně ožije a 
nabude toho pravého smyslu, pro 
který byl stvořen. Postavy 
posouvají děj kupředu a díky 
postavám jsou jednotlivé části 
Příběhu nezapomenutelné. 

Ptát se, jak je postava 
„odolná“, „silná“, „inteligentní“ 
apod. nedává vůbec smysl. Jak 
moc je ale vaše postava reálná? 
Jaké je její místo v Příběhu a jakým 
způsobem tam zapadá? Jakým 
stylem ji hrajete? Je vůbec živá 
nebo to jsou jenom čísla 
a jednočlenné věty? Jestliže toužíte 
po dokonalé postavě, nehledejte 
úspěch ve velkých hodnotách 
jejích rysů a  dovedností! Najdete 
jej jedině v samé podstatě hry a v 
jejím hraní! 

Fm nebyl stvořen z čísla, ale 
z  myšlenek a představ. Vy díky 
nim můžete cestovat fantazií a 
matematika je pouze nutným 
zlem, které tvoří rámec Příběhu. 
Dobrá hra nejsou v   žádném 
případě čísla!

Jak na tvorbu postavy

K tomu, abyste vytvořili skutečně 
dobrou postavu, potřebuje dobrý 
koncept utvořený ve vaší hlavě. 
Bez toho to prostě nejde, i když 
existuje pár osob, které to 
dokážou. 

Když vytváříte svého nového 
hrdinu, tak je velice dobré se na 
jeho „zplození“ podílet s VP, 
protože on jediný zná dokonale 
prostředí světa, ve kterém budete 
hrát a přesný typ Příběhu, který 
vás čeká. Navíc vzájemná 
komunikace a zodpovězení pár 
otázek může velice přispět 
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k živoucímu tvorovi přebývajícímu 
ve vašem světě fantazie.

Někteří hráči dokáží vytvořit 
pěkné postavy ihned, jiným to 
chvilku trvá, ale v zásadě by vás 
tento postup měl vždycky bavit, 
protože život, který budete se 
svou postavou prožívat, bývá 
zpravidla natolik poutavý a 
zábavný, že se na něj dlouho 
nezapomíná. Fantazie občas bývá 
návyková a ztráta milovaných věcí 
občas bolí, takže pozor na to!

Vypravěč
V tomto oddílu se budeme zabývat 
jen a pouze VP uměním.
 Hráči si sice následující text 
mohou přečíst, ale není pro ně 
určen (i když pár rad se z něho dá 
také nasbírat).

Tvorba dobrodružství

Na začátku tvorby dobrodružství je 
tzv. „zápletka“. Je to hlavní 
myšlenka, která určuje děj a linii 
Příběhu. Typickou zápletkou může 
byt např. vysvobození princezny, 
zjištění příčiny ztráty dobytka ve 
vesnici, zmapovaní sídla nepřátel, 
nalezení starodávného pokladu v 
zatuchlé jeskyni, vyhrát sázku, 
vyšetřit smrt významného politika, 
prozkoumat nově objevená území 
atd., atd. 

Dalším krokem je úspěšné 
seznámení hráčů s novým 
úkolem. Většinou se používají dva 
způsoby: 
1. Hned na začátku hráčům 

vylíčíš, co se stalo a co 
mají zhruba udělat. Jedná 
se o přímou verzi uvedení 

do děje, která zpravidla 
není tak zábavná jako ta 
druhá, ale zato vůbec 
nemusí zkomplikovat hru. 

2. Postavy začnou na určitém 
místě a pomalu hrají svůj 
běžný život. Mezitím se 
stávají podivné situace, 
které hráče donutí 
k   řešení určitého 
problému (a začne 
dobrodružství). Tato verze 
úvodu může být hodně 
zajímavá, ale pro VP dosti 
komplikovaná, protože 
hráči nemusejí dělat 
přesně to, co VP zamýšlel. 

Po seznámení s úkolem 
přichází na řadu vlastní Příběh. 
Jeho délka by měla odpovídat 
zkušenostem hráčů a hlavně 
postav. Na počátku jejich 
dobrodružného života by se jedno 
dobrodružství mělo stihnout za 
jeden den hraní v našem reálném 
světě. V pokročilejších fázích 
vývoje hrdiny se jedno 
dobrodružství může hrát i několik 
měsíců!

Poznámka: Mnohdy budeš 
potřebovat mapu podzemí, 
magické věže, ruin hradu apod. V 
takové situaci tobě a   hráčům 
pomůže obyčejný čtverečkovaný 
papír, na kterém se dají stručně, 
ale hlavně rychle zachytit popisy 
vnitřních prostor. Celá mapa pak 
vypadá jako průřez jeskyní a 
zpravidla se dodržuje měřítko, že 
jeden čtvereček je 1 m2. Ale 
pamatuj si, že žádná mapa nikdy 
nemůže nahradit kvalitní ústní 
podání (pouze ho zpřesní a déle 
uchová)! 
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No a nakonec je tu závěr. 
Ten může být ukončený nebo 
otevřený. Pokud je otevřený a 
ihned navazuje další 
dobrodružství, pak se jedna 
o   Tažení, které může trvat i 
několik let! Příkladem taženi je 
hledaní kouzelného prstenu, kdy 
mezitím postavy prožívají spoustu 
jiných, drobných Příběhů.

Řízení hry 
a házení kostkami

V této sekci se zaměříme na řízení 
celé hry, které VP bude muset 
během sezení zvládnout.

Spíše radou, než 
problémem, je pomáhání hráčům. 
Občas se stane, že se družina 
nemůže pohnout z jednoho místa, 
kdežto ty, jako VP, bys ji nejradši 
viděl už někde jinde; v  dalších a 
zajímavějších částech 
dobrodružství. Tak se jednoduše 
smiluj a nějak družinu „nakopni“. 
Najednou se v místě, kde se Příběh 
odehrává, může zjevit dobrá víla, 
která za kousek jídla prozradí 
velké tajemství nebo může oko 
jednoho z hrdinů narazit na tajnou 
skrýš, kde je ukryt starý 
pergamen. Z něho se pak dají 
vyčíst důležité informace, které 
hráči zrovna potřebují (a tu skrýš 
vůbec nemusíš mít načrtnutou na 
své mapě). Tohle a ještě mnohem 
více VP a hráčům umožňuje rys 
Štěstí. Zde totiž platí heslo: 
„Improvizace je nade vše!“ 

Hráči potřebují vzrušení a 
toho se dá docílit i tím, že začneš 
tzv. „házet na nečisto“. Hody na 
nečisto jsou tajné hody, které nic 
nezmění, ale hráč si může myslet, 
že se něco děje a  on neví, o co 

přesně jde. No prostě hrůza! 
Drobný příklad ze hry: Hrdina v 
útrobách starého chrámu spadne 
ze schodů a jeho kovové brnění 
udělá takový rámus, že by ho snad 
měli slyšet i obyvatelé dole ve 
vesnici. VP si tajně hodí hod na 
nečisto, aby v   hráči vyvolal 
vzrušení, že ho někdo mohl slyšet. 
I když sám ví, že to vůbec není 
pravda (snad kromě malé skupiny 
vyplašených netopýrů). 

Někdy nastane situace, kdy 
hráči Fm nevědí, kdo má házet 
kostkami, aby ověřil úspěšnost. 
Potom platí pravidlo, že kdykoli 
postava sama neví, jestli uspěla 
(např. Nenápadnost, Převleky, 
Pozorovaní nebo Naslouchaní), 
úspěch ověřuje za hráče VP (tajně). 
V případě, že hrdina ihned zjistí, 
jestli se mu pokus podařil či ne, 
hod na daný rys nebo dovednost 
provede hráč (např. Odemykání 
zámků, útok, kouzleni, Vaření, 
Zpěv). 

Poslední rada, která by ale 
měla být na prvním místě, se týká 
úpravy pravidel či přidávání 
nových. Našim cílem bylo vytvořit 
univerzální hru na hrdiny, která se 
dá hrát. Ale pokud vám některé její 
části nesednou, nic vám nebrání v 
tom je změnit. Berte ale na 
vědomí, jaký dopad bude mít 
změna (příp. nové pravidlo) na celý 
svět. Přejeme vám mnoho štěstí!

Vytváření nepřátel

Dřív nebo později ve svém Příběhu 
budeš chtít uplatnit potyčku 
s nějakým nadpřirozeným zvířetem 
nebo fantastickou bytostí. Jaký by 
měl být ideální postup ve vytváření 
takovýchto bytostí? 
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Jestliže se nechceš příliš 
zdržovat, stačí, když daného tvora 
popíšeš jeho Tělem, Obratností, 
Inteligencí, iniciativou (ta se ovšem 
vypočítá), bojovými, střeleckými 
(příp. vrhacími) a obrannými 
dovednostmi. Ostatní statistiky 
jsou pro boj nedůležité. Pokud 
daná příšera umí kouzlit, 
pravděpodobně budeš potřebovat 
další statistiky (to ovšem záleží na 
konkrétním způsobu fungování 
magie ve vašem herním světě). 

Další věcí, která se u 
nepřátel popisuje je jejich vybavení 
a speciální dovednosti. K vybavení 
snad větší vysvětlení není potřeba, 
ale co to jsou ty zvláštní 
schopnosti? To opět záleží na 
konkrétním tvorovi. Například drak 
může chrlit oheň. Pak ale bude 
potřeba tento úkon trošičku 
rozebrat pomocí herního systému. 
To může vypadat třeba takto: Za 
každé kolo strávené v dračím ohni 
si postava musí hodit hod na 
zdraví proti 8 úspěchům. Dosah 
dračího dechu je obvykle 15 
metrů. A je to! Žádné zdržování, 
jednoduchý popis, který by zvládl 
každý. Jestliže si takto draka 
nepředstavuješ, může vypadat 
jinak. Záleží pouze na vás (v tomto 
případě tedy spíše na VP)! 

Pokud potřebuješ rychle 
nějakého nepřítele a nemůžeš 
strávit 5 až 10 minut jeho 
vytvářením, můžeš si jednoduše 
hodit kostkou. Ke každému rysu a 
dovednosti přiřaď náhodné číslo 
od 1 do 6 (tj. hod jednou 
šestistrannou kostkou) a během 
chvilky máš vytvořenou osobu do 
tvého Příběhu. Když se objeví 
nevyhovující výsledek, můžeš si 
hodit ještě jednou. Nebo si k hodu 

můžeš připočítat nějaké bonusy či 
postihy pro nadprůměrné (nebo 
podprůměrné) bytosti.

Vždy si ale pamatujte, že 
mnohem důležitější, než samotné 
statistiky, je zahrání nepřátelské 
bytosti. Mnohem nebezpečnější 
potvory jsou s  velkou inteligencí, 
než silou! Pak ale záleží na VP, jak 
samotné oživení soupeře herní 
družině předvede.

Základní  prvky 
her  na hrdiny
Zde uvádíme seznam čtyř pouček, 
které podle nás charakterizují 
dobrou hru. Jejich dodržování by 
mělo přispět k celkové zábavě.

Není soupeře

Ve hrách na hrdiny opravdu padají 
hranice mezi VP a ostatními hráči. 
Není soupeře je velice důležité 
pravidlo, které klade velkou tíhu 
na bedra jak hráčů, tak i VP. 
Jednoduše z   něho vyplývají tři 
poučky. 

První se týká hráčů: „Jenom 
hráči jsou zodpovědní za 
realističnost svého hrdiny.“ 

Druhá upozorňuje VP, že 
základem celé hry je Příběh, který 
vymyslí. 

No a nakonec třetí 
prozrazuje to, co víme již od 
začátku – VP není soupeřem hráčů 
a naopak. 

Dobrá hra a dlouho 
nezapomenutelné zážitky se ve 
vaší hlavě ukotví pouze tehdy, 
když se VŠICHNI budou pořádně 
bavit. A   toto pravidlo je toho 
základem!
Hrajte své role
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Nic nemůže zkazit hru více, než 
nedodržovaní pravidla hraní svých 
rolí. 

Celá hra na hrdiny je 
harmonizující celek výkonů všech 
zúčastněných a každá výjimka je 
citelně znát na konečném 
výsledku.

Když můj hrdina neumí 
plavat, prostě se to během jedné 
minuty nenaučí. Stejně tak by VP 
neměl trestat hráče za to, že mu 
jeho půlroční snažení v tvorbě 
Příběhu družinka vyřeší během 
čtvrt hodiny. Hry na hrdiny jsou 
typ hry, který klade opravdu velké 
nároky na samotné hráče (včetně 
VP). A pokud nejste schopní být 
poctiví a dodržovat druhé pravidlo, 
pravděpodobně není tento druh 
zábavy pro vás.

Dělejte to, co vás baví, 
způsobem, který vás baví

Tak o této zásadě již padla 
v pravidlech drobná zmínka. Snad 
ani nepotřebuje dlouhého 
komentáře. Stačí, když ji budete 
dodržovat a opravdu se nenecháte 
omezovat. Upusťte hranic své 
fantazie a bavte se!

Vy tu nejste pro hru. My 
chceme, abyste se opravdu bavili, 
protože o nic jiného prakticky 
vůbec nejde.

Omezte házení kostkami

Během hry se naskytne spousta 
situací, kdy herní systémy 
uplatňují hned několik pravidel. 
Obvykle se ale právě tyto situace 
dají vyřešit mnohem rychleji díky 
zdravému rozumu hráčů a VP. 

A tak se nenechte zbytečně 
zdržovat házením kostkami v 

místech Příběhu, kde to není 
nezbytně nutné. Rychlé řešení 
pomocí ústního popisu je mnohem 
efektivnější, než házet třeba jenom 
jednu minutu kostkami. Zkuste to 
a uvidíte sami!
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Není tomu tak dávno, možná to 
není ani pár hodin, co jste začali 
číst tato pravidla. Všechny světy 
her na hrdiny mají něco do sebe a 
ani jeden z nich nelze vyvyšovat 
nebo absolutně odsoudit. To 
nechceme! Naším cílem bylo 
vytvořit kostru pro cestování 
fantazií. 

Doufáme, že se to alespoň 
trochu povedlo, a že Factum splnil 
svůj účel. Od počátku jeho tvorby 
byla největším cílem zábava. Hned 
za ní následovala jednoduchost a 
hratelnost spolu s lehkou 
dostupností. 

Všichni, kteří se na tvorbě 
této hry podíleli, prošli obrovským 
vývojem – od českého Dračího 
Doupěte, Stínu meče, přes 
zahraniční (A)D&D, GURPSu, 
Shadowrunu nebo Svět temnoty; až 
ke svým vlastním hrám. Ze začátku 
jsme se také neobešli bez tisíců 
tabulek a předem připravených 
kouzel. Prostě jsme neuměli bavit 
se bez toho a pořád jsme 
přetvářeli drahé hry a nakonec 
z toho vždy vznikly „naše RPG“. 

Factum je na dlouhou dobu 
poslední počin a vychází z námětu 
předešlých her a našich hráčských 
zkušeností. Tento systém se prvně 
jmenoval Snová říše (později Svět 
fantazie) a vznikl v roce 2002. Poté 
jsme se seznámili se systémy 
Windows a   Fate (a jinými indie 
hrami), což nás donutilo 
přepracovat některé kapitoly.

Tyto zahraniční systémy jsou 
opravdu revoluční, i když některé 
jejich části jsou podle nás 
komplikované (hlavně u Window) či 
nedotažené do konce. 
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Naše (vlastně už i vaše) hra 
nabízí, alespoň podle nás, ucelený 
a   opravdu jednoduchý systém, 
který se dá lehce aplikovat na 
jakékoli herní prostředí a styl hry. 
A navíc je téměř zadarmo! Už 
nemusíte utrácet tisíce korun za 
něco, co si beztak upravíte tak, 
aby vám to vyhovovalo!

Pokud máme být opravdu 
kritičtí, tak Factum snad ani 
systémem v pravém slova smyslu 
není. Tvoří pouze zdravé 
a fungující jádro, které není těžké 
upravit (a případně i více rozšířit) 
pro jakoukoliv hru. Možná… 
Nazývejte si to po svém, ale 
důležité pro nás je, bylo a bude, 

abyste se při hraní jakéhokoli RPG 
opravdu bavili! A pokud to bude u 
naší hry, budeme jedině rádi. O 
tom, zda-li je tento náš cíl pro vás 
dostupný, rozhodujete sami. 

Dáváme vám do rukou 
mocný nástroj, naše dítě, které 
můžete vychovat tak, jak chcete. 
Doufáme, že si s ním užijete 
spoustu zábavy, radosti 
z   inteligentní hry a   prožijete 
mnoho nezapomenutelných chvil 
s vašimi blízkými přáteli!

Za celý tým autorů hry Factum
René Nekuda (6.10.2009)



Více informací o hře Factum naleznete na jejích oficiálních webových 
stránkách http://factum.rpg.sk. Zde je k  stažení i spousta doplňků, které 
hru více modifikují a rozšiřují nebo jí nějak napomáhají (např. graficky velmi 
vyvedený osobní deník postav).

Pokud máte nějaký námět, připomínku či dotaz, nebojte se ozvat. Za 
každý podnět budeme velmi vděční a budeme se snažit co nejdříve 
odpovědět. Předem děkujeme.
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„Hrajte jen takovým způsobem, který 
Vás opravdu baví a nenechte se ničím 

omezovat!!!“

Poděkování
Těmito větami za Posledními slovy bych chtěl moc a moc poděkovat Všem 
svým kamarádům a blízkým, bez kterých by Factum nikdy nevznikl. Všechny 
řadím mezi autory, i když oni to třeba ani nevědí.
 Děkuji Jurovi Petrlíkovi, se kterým trávím dlouhé chvíle diskutováním o 
všem možném i nemožném.
 Všem známým z Gameconu, se kterými se mi podařilo získat titul Mistr 
ČR v Dračím doupěti (a nejen jim), kteří mi pomáhají odkrývat nové dimenze 
hraní RPG. A díky kterým čerpám inspiraci pro tvorbu vlastních her.
 Také děkuji všem spolužákům (ať už z gymnázia nebo z VŠ), kteří vždy 
ochotně testují mé výtvory (mnohdy hodně nepovedené).
 Dále děkuji Všem, kteří mi poslali vzkaz, četli a nebo hráli dřívější 
verze pravidel. Právě díky Vám se tato hra posouvá kupředu (a to je jenom 
dobře)!
 Díky také patří těm, na které nezbylo místo a samozřejmě i těm, na 
které jsem zapomněl (znáte mě, nebo ne?).
 Opravdu velké DÍKY!
 Váš René Nekuda
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Vlastní poznámky:
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