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Povolání: Tvůrce: 

 
Změna i stálost je středem jejich bytí 
Ve tmě dílen jejich čilé oči svítí 
Olovo ve zlato, to už pro ně nudou jest 
Nikdy však nezmění tvoji vinu opět ve tvou čest 

 
Píseň Zakladatelů, Atchreský archiv 

 
Tvůrce je doslova spojnicí všech ostatních povolání. Má několik schopností, které jeho sa-

motného dělají dost silnou postavou, pokud má dostatek času na přípravu, ale jeho pravá síla 
spočívá ve spolupráci s ostatními povoláními. Dalo by se říct, že tvůrce, bojovník a čaroděj mo-
hou být vůbec nejvražednější kombinací, jakou pravidla KMaM kdy zaznamenala.  

Ale zpět k samotnému tvůrci. Zatímco mága či mystika si lze představit jako osobu v plášti 
nebo hábitu, tvůrce mnohem častěji připomíná člena zásahového komanda v taktické vestě 
s mnoha různými pouzdry a popruhy na rukách i nohách.  

 

Podpora kooperace 
 
Jednou z obrovských předností tvůrce je fakt, že dokáže svoje schopnosti propojit s jakýmko-

li jiným povoláním nebo profesí. Tvůrce má samozřejmě i možnosti jak sebe sama učinit velmi 
vítaným a užitečným členem družiny, ale stejně tak je schopen podpořit nebo přímo zaštítit 
cokoli, o co se snaží více postav společně. Je schopen podpořit jakoukoli kooperaci postav.  

Je jedno, jestli jde o stavbu stroje na magický rituál, výzdobu místnosti pro obrazce na cesto-
vání do jiných vesmírů, nebo třeba postavení tábora. Tvůrce je totiž konstrukčně i magicky na-
tolik variabilní (ale zároveň není v ničem mistrem) že při asistenci na jakékoli kooperaci zvyšuje 
celkovou šanci na úspěch o 1% za každý svůj stupeň.  

S troškou nadsázky se dá říct, že i když tvůrce jen vstoupí do místnosti, pozoruje a sem tam 
něco okomentuje, už jen tím se postavy dostávají mnohem blíže svému cíli.  

Pokud se tvůrce rozhodne přímo se zapojit, pak se podpora kooperace zvyšuje ještě o BM je-
ho schopností a podle úvahy Průvodce je možné přidat i další šance.  
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Tvorba 
 

„Dej jed krysí do piva,  
kobru stáhni zaživa, 
nalej na to sladkej džus,  
je to vážně děsnej hnus.“ 

 
Recept na mražený dort s arsenem,  

Asterix a Kleopatra 
 
Slovo tvůrce pochází od slovesa tvořit, vytvářet, utvářet. A právě tohle je tvůrcova role 

v KMaM. Dostává se totiž na dřeň tomu, co ostatní postavy využívají vlastně jen velice pasivně a 
zprostředkovaně. Respektive pasivně v porovnání s tvůrcem. 

Je ale potřeba říci, že ať už jde o soustavu kovových trubek nebo očarovanou zbraň, ať s ní 
chcete něco dělat, tvůrce se vám vždycky hodí a ve většině případů se bez něj ani neobejdete.  

Tvůrce je schopen vytvářet obrovské spektrum užitečných věcí, nástrojů, pomůcek nebo 
lektvarů téměř z ničeho. Ale na druhé straně jsou to právě ostatní postavy, které se s ním radí o 
konkrétních věcech, které chtějí vyrobit. Jinak řečeno, aby mu podle svých potřeb ukázala, co jí 
má vyrobit. Tvůrce může dokonale zásobit celou armádu, ale musí vědět, co takoví vojáci potře-
bují.  

 
Esence 

 
Jedním ze základů tvorby jsou esence. Když se řekne v dnešním světě esence, každému se vy-

baví asi něco trochu jiného. V případě KMaM jde o výtažek některého prvku reality. Existuje tu 
esence obrany, spánku, hmoty, života, smrti…esence jsou vlastně malá jednoduchá kouzla při-
pravená na pozdější použití. Fyzicky vypadají jako tekutina, želatina nebo prášek. Esence je 
v podstatě kus hmotné magie čekající na další zpracování nebo přímé spotřebování.  

Kouzelníkova kouzla a tvůrcovy esence jsou si vlastně velmi blízké, jen tvůrce používá magii 
jiného typu. Může vytvářet například esenci života, smrti, ledu, ohně, ochromení, obrany, vcítě-
ní, ochrany, rovnováhy a podobně. Esenci samotnou si představ jako zkumavku tekutiny či mas-
ti, která ať už vypitím nebo natřením na nějaký předmět dodává tomuto objektu magické vlast-
nosti nebo očaruje osobu, která ji vypije. Esence mohou sice fungovat samostatně, ale budou mít 
pouze jeden účinek (vyléčí zranění, zvýší obranu brnění, ochromí protivníka). Tvůrce je však 
schopen esence i spojovat do rozsáhlejších celků, jejichž složitost závisí na jeho schopnostech. 
Pak mohou teprve vznikat skutečně zajímavé lektvary či přípravky, které mohou vhodnou 
kombinací dosáhnout vlastně jakýchkoliv sil. Aby ale mohl tvůrce esence vůbec vytvořit, potře-
buje k tomu tři věci – přísady, manu a nádobu. Manu se ještě dělí na manu samotnou a příkazy.  
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Teď postupně. 
Jako nádobu je možné použít prakticky cokoli, od dolíku v kameni přes vinnou sklenku až po 

kotel v hradní kuchyni. Jde však o to, jak komplikovaný elixír chce tvůrce připravit. V zásadě je 
možné říct, že jakýkoliv lektvar je za běžných podmínek možné namíchat či pospojovat z esencí 
v nádobě velikostí korbelu na pivo.  

Co se přísad týče, někdy si tvůrce vystačí s tím, co najde ráno doma v kuchyni a pod postelí, 
jindy je třeba vypravit se do velehor, zabít pár potvor a přežít výbuch sopky, aby člověk získal 
kus kůže něčeho rohatého s hodně zubama. Každá esence je vlastně uchovaný výtažek zachová-
vající vlastnosti toho, z čeho byla vyrobena. Čím silnější (a obvykle vzácnější) surovina, tím sil-
nější esence. 

Když se dostaneme k maně, je to docela jednoduché. Ani kuře zadarmo nehrabe a tvůrce na 
tvorbu esencí nějakou tu manu spotřebuje. I když je to časem stále méně, stále je potřeba. 

Teď co jsou to ty Příkazy. Když tvůrce jednotlivé suroviny spojuje (například krev, léčivou 
bylinku a šupiny) dělá to v nějakém spojovacím médiu (nejčastěji voda), které mu umožní suro-
viny fyzicky propojit. Je však ještě potřeba nějak spojit jejich skryté vlastnosti. K tomu slouží 
Příkazy. Tvůrce natáhne nad nádobu s esencí ruku, před duševním zrakem se mu zjeví podstata 
surovin a tvůrce jako by na ně křikl, co mají udělat.  

Příkazů má tvůrce k dispozici několik již od začátku a jsou náročné úměrně tomu, čemu chce 
takto přikázat.  

 
S pomocí Příkazů lze nejen propojovat samotné suroviny, ale také uzavírat vytvořené esence 

před dalším zásahem, zjistit složení nalezených esencí a lektvarů, případně je otevřít a dále 
upravit. Pokud chce tvůrce upravovat již uzavřenou esenci, pak stojí proti její složitosti. Pokud 
ji tvořil sám, pozná automaticky její složitost a po kole zkoumání i veškeré komponenty. Esence 
otevírá přímo její tvůrce, má pro něho na otevření poloviční náročnost.  

Tvůrcovy příkazy jsou: spojení, rozdělení, detekce, negace, anulace, otevření, uzavření 
Spojením tvůrce spojuje dva prvky v jeden, případně k již spojeným prvkům připojuje další.  
Rozdělení mu dovoluje přesný opak, tedy rozpojovat již spojené. Jedním příkazem lze vždy 

rozdělit jen dva prvky, nebo oddělit jeden prvek od celku. Nelze tedy například celek pěti prvků 
jedním rozdělením rozdělit na pět samostatných prvků, ale lze ho jedním rozdělením rozdělit na 
spojení dvou a tří prvků.  

Detekce umožňuje tvůrci zkoumat obsah neznámým lektvarů a směsí. Je to operace kolikrát 
na delší dobu a tvůrce se na ni může soustředit maximálně tolik směn, kolik je jeho stupeň. 

Negací může tvůrce obrátit účinek jednoho z prvků esence. Za prvé zde stojí proti síle prvku 
samotného, který musí nejprve neutralizovat, za druhé jej neguje jen do takové míry, jak na to 
stačí jeho stupeň a mistrovství negace.  

Anulace dovoluje tvůrci plně vymazat prvek ze směsi.  
Otevření je proces otevření jakékoli uzavřené esence a tím pádem možnosti další modifikace. 

Uzavření pak proces přesně opačný.  
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Šance Příkazů je následující: 
 

Šance příkazu 

(Inteligence + obratnost) / 2 + BM + stupeň 

  
Přísady a průběh tvorby 

 
"From the ashes of Ku Y'leh I have mixed for you a potion." 

 
Alkor, Diablo 2, Act Three 

 
Přísad je daleko víc než samotných esencí a účinky a sílu mnoha z nich ještě nikdo neobjevil a 

nepopsal. Přísady vlastnostmi kopírují své nositele a při troše logické symboliky se dá velice 
jednoduše odhadnut, co je potřeba ke konkrétnímu účinku. 

Například šupiny zvyšují obranu, krev znamená život, čistá voda může znamenat manu. Oči 
orla zlepšují dálkové vidění, potření zbraně sopečným pískem zase přidává magické zranění 
ohněm. Tvůrce může použít detekci i na samotné přísady a tak z nich vytáhnout tyto informace, 
například ponořením rukou do magického pramenu. Kromě toho bude tvůrce jedním z mála 
členů družiny, který bude mít odvahu strkat ruce do neznámých děr a nořit je do neznámých 
tekutin. 

Přestože esence i lektvary mohou být vytvářeny v nejrůznější kvantitě, je určitý standard 
množství pro klasickou přípravu. Tedy pro jednu esenci nebo lektvar za běžných podmínek a  
běžných potřeb. V takových situacích je objem zhruba následující: 

 
 Tekutiny – zkumavka nebo objem vinné sklenky 
 Písky, sypké suroviny – tolik, kolik se vejde do sevřené ruky nebo na dlaň tak, aby při 

rozevření prstů nic nespadlo 
 Rostliny – listy, stonek tak dlouhý, aby obepnul zápěstí, při malých listech množství, 

které citelně vyplní sevřenou ruku 
 Kameny a pevné látky všeho druhu – jako u písků velikost, která se vejde do sevřené ru-

ky 
 
Pokud je esence tvořena ve větší nádobě, záleží na úvaze Průvodce, obecně je však nutný 

dvojnásobek až desetinásobek objemu.  
Pokud tvůrce vytváří esenci v nádobě velikosti korbelu piva (prostě velké pivo) trvá mu vý-

roba asi jednu směnu za ideálních podmínek (klidné prostředí, absence rušení, tvůrce u toho 
nemusí dělat nic dalšího). Tvůrce nikdy nemůže vytvořit esenci nebo lektvar rychleji než za jed-
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no kolo, tedy cca minutu. Protože tvorba esencí je vrcholně ztrátový proces, po všech reakcích 
zbyde v přípravné nádobě množství odpovídající objemu velkého panáka alkoholu.  

To lze použít na jednu postavu, jednu zbraň, část brnění apod. Tvůrce potřebuje na každou 
esenci minimálně dvě přísady. Mohou to být přísady různé, nebo více kousků přísady jedné. Ale 
vždy musí něco spojovat.  

Zde je vhodné místo k několika slovům ohledně kooperace povolání, protože právě tvůrce je 
jejich spojovacím článkem. Nečekej tu rozsáhlé tabulky plné seznamů magických předmětů 
nebo ochranných svitků, které můžeš tvořit s ostatními. To je úkol pro fantazii hráčů a Průvod-
ce. Cokoli se dá rozebrat na funkce a prvky, které může nějaká postava vytvořit.  

Od katapultu metajícího mrazící střely až po portál posazený mezi dvě kovové obruče.  
 

Cit magie 
 
Protože je tvůrce povolání, které se dostává až na dřeň jakéhokoli magického tvoření a ja-

kýchkoli magických procesů, je ve své podstatě s magií obeznámen i lépe než čaroděj. Respekti-
ve má k tomu potenciál.  

Díky tomu je schopen cítit jak magii probíhající tak i tu, u které už nějaký čas uplynu. Je 
schopen poznat očarovaný předmět, který vyzařuje aktivní magii, stejně jako odhadnout povahu 
předmětu, který byl kdysi očarován, ale kouzlo již za celá staletí vyprchalo. Stejně tak je po urči-
tou dobu od aktivního sesílání kouzel schopen určit, že v nějakém prostoru byla magie použita a 
na základě svých schopností nebo zkušeností i odhadnout, jak silná a jaké povahy. Čím větší mis-
trovství tohoto citu magie, tím lepší šance na to získat ve stále kratším čase potřebné informace.  

Základní šance je rovna tvůrcově inteligenci + jeho stupni a BM této schopnosti. Minimální 
doba potřebná ke zkoumání je 1 směna. Na jejím konci tvůrce podle úspěchu zkoumání ví, že je 
magie přítomna, ví, že žádná přítomna není, nebo si není jist. Opět zkoumat může až po opuštění 
prostoru na minimálně jednu směnu. Potřebuje prostě změnit prostředí a provětrat si hlavu.  

V závislosti na úspěchu zkoumání mu dá Průvodce informace o tom, co zjistil.  
 


