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Povolání: Bojovník 

 
,,Ani mágové neznají všechna tajemství ohňů kovárny.“ 

 
Afiarm Břitvosvit, Zakladatel rytířů 

 
Dali jsme ostřím chladný žár 
A štítům pevnost hlubin hor 
Luků se tam taky najde pár 
A brnění tvrdší kůže mantikor 

 

Píseň Zakladatelů, Atchreský archiv 
 

Bojovníci stojí téměř vždy v první linii a žádné jiné povolání se v samotném boji nemůže zdo-
konalit tak jako bojovník. Vládnou perfektně všemi typy zbraní, které jsou ostatně jejich nejlep-
šími přáteli. 

Bojovník má několik schopností, které jsou vždy přímo nebo nepřímo spojeny s bojem. Jsou 
to trénink, metalurgie a pokřiky 

 

Nepreference 
 
Jaký sakra oblíbený zbraně? Musíš se naučit pobít královu ochranku s první věcí, 

 která ti přijde pod ruku…“ 
Weast při výcviku Zrádného komanda 

 

Bojovník je jediným povoláním, pro které je boj podstatou jeho umění. Díky tomu pro něho 
neexistují preference zbraní, respektive mistrovství všech druhů zbraní včetně bojových umění 
je pro něj jednocyklové.  

 

Metalurgie 
 

Důstojný vzhled kovárny kazilo jen klubko buřtů pod stropem nad výhní. 
Svitek o kování Čepele spravedlivých 

 

Rytíři, dobrodruhové a vůbec všichni, kteří si na život vydělávají mečem a silou svým paží, 
jsou neodmyslitelně spjati s kovárnou. Kovárna je místem, které ve městě navštěvují jako jedno 
z prvních (dobře, po hospodě a nějakém tom bordelu), protože právě tady je centrum jejich pro-
fese.  
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A díky svému častému pobytu v kovárně toho bojovník trochu pochytil z kovářského řemes-
la a naučil se trochu opravovat zbraně. 

V praxi to vypadá tak, že bojovník je schopen vrátit zbrani v určité míře její trvanlivost. Kolik 
to bude, závisí na jeho síle, obratnosti, stupni a taky na tom, zda určenou zbraň ovládá či ne. 

Podrobně to shrnuje následující vzorec: 
 

Šance metalurgie 

(Síla + obratnost) / 2 + stupeň +BM zbraně + BM metalurgie 

      
Výsledná šance se snižuje podle toho, co chce postava se zbraní provést. Existuje několik 

možností: 
 Opravit poškozenou zbraň, tedy navrátit jí část nebo celé opotřebení zpět na vý-

choz hodnotu – například zbraň s hodnotami 30/15/10 vrátit na 30/30/30. 
 Změna konstanty, základu útoku či kvality zbraně 
 Vylepšit kvalitu i útok dané zbraně – tzv. překování. 
 S dostatkem surovin vyrobit zcela novou zbraň nebo doplnit torso – například 

nalezenou část čepele. 
 
Oprava 
 
Pokud bojovník zbraň opravuje, může obnovit kvalitu C o 1 bod za 1% náročnosti nebo kvalitu 

B o jeden bod za 5% náročnosti. Oprava nemá vliv na další vlastnosti zbraně a jedná se o nejjed-
nodušší metalurgický úkon.  

 Pokud uspěje v hodu k%, vrátila postava zbrani tolik bodů, kolik je rozdíl hodu a šance. Po-
kud neuspěl, stejný poměr bodů zbraň ztrácí. Bojovník má najednou jen tolik pokusů na opravu, 
kolik je jeho BM s dotyčným typem zbraně. Pokud je vyčerpá, může další učinit až další den. 
Pokud dostane svou aktivitou kvalitu B na nulu, zbraň se mu rozpadla v rukách. Může ji zkusit 
opět spojit, ale také až další den.  

 
Změna konstanty, základu útoku či kvality zbraně 
 
Sem patří schopnost zvýšit útok zbraně, obvykle přidáním konstanty k jeho základu, úprava 

této konstanty nebo úprava základního útoku. Stejně tak může rytíř vyrovnat kvalitu zbraně, 
pokud je nižší, než jakou dovoluje materiál zbraně. 

V rámci jedné akce může bojovník operovat jen s jednou vlastností zbraně, tedy útokem, kva-
litou nebo konstantou. Ve všech případech potřebuje nejdříve tzv. zvládnutí. Je nutné, aby jeho 
šance na úspěch byla vyšší než vlastnost zbraně, kterou chce upravovat. Bojovník totiž není scho-
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pen zvládnout vyšší hodnotu vlastnosti, než jaká je jeho vlastní schopnost s touto vlastností pra-
covat. 

 Má-li bojovník pracovat například se sekerou 1k20 + 5, musí být jeho šance na 
úspěch vyšší než 25%. Čím větší šance je, tím výše dokáže vlastnost dostat.  

 Zvyšuje-li bojovník konstantu zbraně, odečítá při samotném hodu od vlastní šan-
ce základní útok a konstantu, kterou chce zbrani přidat. Pokud by tedy pracoval s výše 
zmíněnou sekerou a chtěl její útok dostat na 1k20 + 6, odečítá si od vlastní šance 21.  

 Pokud v hodu k% neuspěje, na poprvé se nic neděje. Pokud neuspěje podruhé, 
ztrácí zbraň tolik bodů konstanty, kolik chtěl bojovník přidat. Pokud ztrácí víc, než původ-
ně měla, klesá i základní útok zbraně na kostku o jeden řád nižší.  

 Bojovník se o vylepšení konstanty může pokusit maximálně tolikrát, kolik má 
BM daného typu zbraně. Pokud pokusy vyčerpá, může pokračovat až další den.  

Bojovník může manipulovat i se základním útokem zbraně. Má-li například meč se základ-
ním útokem 1k8, tedy 1 – 8, může zvýšit jeho horní hranici o jeden bod, takže vytvoří meč 2k4. 
Nikdy nelze překročit hranici základního útoku danou typem zbraně. Náročnost bodu přidané-
ho k dolní hranici útoku je úměrná kostce použité při původním útoku, takže čím silnější zbraň, 
tím náročnější úprava. V případě našeho meče tedy 8%, protože před úpravou operovala zbraň 
s hodem 1k8.  

Spodní hranice hodu nemůže nikdy překročit polovinu celkového útoku, zároveň musí být 
hody kostkou proveditelné použitými vícestěnnými kostkami (k6, k12, k20 apod.). V základním 
útoku se nikdy nesmi vyskytnout konstanta, tedy nesmí zbývat žádné body, které by se pouze 
přičítaly a nevycházely z hodu kostkou.  

Tato omezení se týkají pouze fyzického útoku samotnou zbraní, efekty jako očarování se jich 
netýkají a nemusí dodržovat tato pravidla.  

Každý zbraň vydrží jen tolik kovářských úprav, kolik je její horní mez útoku včetně konstanty 
zvýšená o koeficient použitého kovu.  

 
Překování 
 
Překování dovoluje bojovníkovi plně zasahovat do kvality i útoku zbraně. Podmínkou je 

zvládnutí součtu kvality zbraně i plného útoku. Zbraň s kvalitou 20/20/20 a útokem 1k6 + 3 po-
třebuje od bojovníka základní šanci metalurgie minimálně 29% (kvalita A + 9).  

Právě překování dovoluje překročit u jedné z vlastností hranici, kterou stanovuje kvalita ne-
bo proporce zbraně a posunutím vlastností otevřít zbrani nové možnosti. Bojovník si musí zvo-
lit, co bude zvyšovat nebo upravovat, nemůže při jednom zásahu manipulovat se vším najednou.   

Náročnost zvýšení jakékoli vlastnosti nad limit je rovna celkové náročnosti zbraně po překo-
vání. Bojovník tak při samotném procesu překování stojí náročností proti dvěma téměř identic-
kým zbraním – té, kterou přímo upravuje, a té, které chce docílit.  
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V rámci překování lze vytvořit i prakticky novou zbraň třeba přidáním nového kovu. Tímto 
postupem lze „restartovat“ maximální počet úprav provedených na zbrani.  

 
 Z operací se zbraněmi získává bojovník pouze BM metalurgie, nikoli BM zbraně.  
 Pro všechny profese vycházející z povolání bojovníka zůstává metalurgie jednocyklovou 

schopností tehdy, pokud pracují s jimi preferovanými typy zbraní.  
 Bojovník může stejným způsobem pracovat i se zbrojemi, štíty i nekovovými částmi zbra-

ní, může tedy opravovat i například kuši nebo okovanou hůl.  
 

 
Detekce kvality 

Nutným důsledkem bojovníkova ovládnutí metalurgie je to, že pozná kvalitu zbraně a to čas-
to pouhým pohledem. Kvalitu ovšem bojovník pozná jen do určité míry, která je dána jeho BM 
zbraně. Ve hře samotné to vypadá tak, že bojovník je schopen poznat kvalitu zbraně, která je 
nižší nebo rovna součtu jeho stupně a BM dané zbraně s přesností na celé desítky bez nutnosti 
mít zbraň v ruce. Musí se na to ale soustředit aspoň 3 minuty. Pokud narazí na zbraň s vyšší kva-
litou než tento součet, dojde mu, že bude kvalitnější, ale neurčí přesné číslo. 

Bojovník vždycky pozná přesně všechny statistiky zbraně v momentě, kdy na ni použije ja-
koukoli metalurgickou operaci.  

  
Pokřiky 

 
Vyšetřovatel: ,,Co si pamatujete jako poslední?“ 
Svědek: ,,Jak se otevřely dveře, a někdo zařval: Uuuuuááááááá!!!!“ 
 

Vyšetřovací spis přepadení Dyrenské banky 
 
Skupinka strážců si spokojeně lebedí v místnosti. Pokuřují, hrají karty a popíjejí nějaké to ví-

no. Vtom se rozletí dveře a do místnosti vpadne s rykem bojovník v plátové zbroji a s mečem 
v ruce. Jeho křik způsobí, že strážci ani nestačí sáhnout po zbraních a neschopni pohybu se díva-
jí, jak vetřelec jejich druhům utíná hlavy a nechává jejich bezvládná těla padat k zemi. 

Tak nějak může vypadat využití bojovníkova pokřiku. Ten může, ale také nemusí zastrašit a 
ochromit protivníka, takže chvíli není schopen pohybu. Účinnost pokřiku vychází 
z bojovníkovy odolnosti, výdrže, jeho stupně a hodně závisí také na inteligenci nepřátel. Je zřej-
mé, že na méně inteligentní nestvůru stačí jen trochu křiknout a dá se na útěk, zatímco na tako-
vého elfího kouzelníka je potřeba mít už hodně pronikavý a mocný hlas, aby se vyděsil.  

Abys získal pravděpodobnost úspěchu pokřiku, použij následující vzorec: 
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Šance pokřiku 

Odolnost + stupeň + BM pokřiku - inteligence nepřítele 
 

Na vzorci je jasně vidět, že můžeš mít jakoukoliv odolnost a umět řvát jakkoli, ale je-li protiv-
ník dostatečně inteligentní, tvůj pokřik ho nevyděsí. Až vypočteš svou šanci pokřiku, oznam 
výsledek Průvodci. Teď si probereme obě alternativy, jak úspěch, tak neúspěch.  

První možnost: uspěl jsi v hodu k%. Co se tedy stane? 
Tvůj protivník je částečně ochromen na 1 tah za každý BM pokřiku.  
V prvním tahu zasažení si počítá jen obranu brnění, není schopen žádné akce 
V dalších tazích se jeho bojové schopnosti vrací postupně do normálu po procentech. Po-

drobný postup má Průvodce. 
Bojovník sám je v prvním tahu ochromen stejným způsobem jako soupeř, ztrácí ale jen 50% 

svých schopností. Z toho je patrné, že bojový pokřik je ideální ve skupině, kdy mohou ochrome-
ného soupeře zasáhnout ostatní postavy. Ty je ovšem potřeba varovat, jinak na ně může mít bo-
jovníkův pokřik stejný efekt.  

Pokud bojovník při pokřiku neuspěje, je v prvním tahu ochromen stejně, jako předtím, ale 
jeho cíl je naprosto v pohodě a normálně útočí.  

Použití pokřiku stojí bojovníka jeden bod výdrže za každý tah, na který bude protivník ovliv-
něn a je jedno, jestli pokřik vyjde, nebo ne, pro bojovníka jde o stejnou tělesnou námahu. Další 
pokřik může bojovník použít až po uplynutí 1 kola za každý bod výdrže, který na pokřik padl.  

 
Bojovník a magie 

 
Bojovník patří do skupiny nemagických profesí. Tím pádem ani on sám, ani jeho profese ne-

disponují vlastními kouzly v pravém slova smyslu. Vyskytují se u nich sice některé schopnosti, 
které kouzla připomínají, ale jsou to spíše adaptace na situace a schopnosti vycházející z jejich 
nitra a znalosti svých nástrojů, než magie jako taková. Nijak jim to ovšem nebrání v učení se 
kouzlům a schopnostem dalších povolání.  

 


