
          Příručka pro klerika 
upraveno pro ADrD 

 
Klerik je moudrý a inteligentní. Je v blízkém kontaktu se svým bohem, co� mu 

umo�ňuje působit nevídanou silou, která se mů�e snadno a úspě�ně měřit s čarodějnickou 
magií. Jen�e bohové bývají vrto�iví a dotěrný a neustále něco �ádající klerik je mů�e omrzet, 
tak�e mů�e na nějaký čas přijít o kontakt se svým bohem. 

Klerik je vysoce rozličným podle svého boha. Klerici bohů válek a násilí jsou hrubí a 
neotesaní bojovníci, kteří se směle mohou postavit po bok válečníků. Ale vět�ina kleriků je 
spí�e mírově zaměřená, sna�íc se v�echny uklidnit a ře�it nesváry mírovým ře�ením. To 
ov�em neznamená, �e nepovede-li se jim úspě�ně vyjednávat, tak jsou slabí. V takovém 
okam�iku je toti� třeba v�echny ty nevěřící přesvědčit, kdo je tvůj bůh... 

 
Rozdělení kleriků 

Je logické, �e jsou rozdíly mezi řádovým bratrem v bílé sutaně s knihou v podpa�í a 
mezi chrámovým bojovníkem s kyjem a �títem. Z tohoto důvodu jsou vlastně pod jedním 
povoláním klerika skryty dvě vysoce podobná a přesto značně rozdílná povolání klerik a 
bojový mnich. 

 
Klerik 

Klerik smí pou�ívat jen lehké a střední zbraně, av�ak jeho povaha mu zakazuje 
pou�ívat sečné a bodné zbraně. Mů�e pou�ívat v�echny vrhací zbraně, krátký luk a v�echny 
ku�e krom tě�ké. Smí nosit zbroj do hodnoty ko�ené (včetně) a nekovový malý �tít. 

Bojový mnich smí nosit zbroj do hodnoty plátové zbroje (včetně) a libovolný �tít, 
krom pavézy. Bojovým mnichem se nemů�e stát půlčík (hobit, �otek...). 

 
Rozdělení bo�stev 
 

Klerikova síla vychází z jeho hluboké víry ve svého boha, který mu propůjčuje 
schopnost působit magií ve fyzickém světě. Tato víra v�ak mů�e být zklamána, a tudí� nemusí 
magie vůbec fungovat. 

Bohů jsou celé desítky a je vcelku jedno, jakého boha bude klerik vzývat. Ka�dý 
z bohů by měl být zařaditelný do následujícího rozdělení (či se mohou dle PJ pravidla drobně 
upravit...). 

 
Vládce bohů 

- stojí na nejvy��ím postu v pantheonu bohů, příp. je jediným, kterého nábo�enství 
vyznává. Zpravidla bývá uctíván nejen zasvěcenými, ale i vět�inou prostého lidu. Má nejvíce 
přisluhovačů, co� se projevuje v drobné nespolehlivosti ke svým kně�ím. Mezi nejznáměj�í 
patří Perun, Ra, Zeus a Odin. 

 
 
Herní efekt - tohoto boha mohou vyznávat oba druhy klerika 



 - bojový mnich se při přestupu na 6. úroveň stává paladinem a klerik 
zůstává  klerikem 
 - klerik má pravděpodobnost seslání zaklínadla o 5% ni��í 
 - klerik mů�e pou�ívat VIII. skupinu zaklínadel 
 
Bůh boje a války 

- je typem boha, který propůjčuje svým kně�ím převá�ně schopnosti určené k boji. 
Zbo�ňuje třesk zbraní, hlahol polnic a dunění válečných bubnů, cákající krev a chrapot 
zraněných. V jeho jménu se vedou války a umírají mu�i. Mezi nejznáměj�í bohy patří Árés, 
Thor, Radegast a Crom. 

 
Herní efekt: - tohoto boha mů�e vzývat jen bojový mnich 
 - klerik se při přestupu na 6. úroveň stává paladinem 
 - klerik nemů�e být ani elfí rasy 
 - klerik je zvýhodněn u zaklínadel II. skupiny 
 
Bůh přírody a zvířat 

- je to typ boha, je� dlí nad divočinou, tvory, kteří ji obývají a ve�kerým 
rostlinstvem. Je �tědrý ke v�em, kdo mají k přírodě a půdě patřičnou úctu a nemilosrdný ke 
v�em, kdo ji ničí. 

- jeho kně�í jsou často moudrými správci lesa, uctívaní i obávaní obyčejnými 
vesničany pro své léčitelské schopnosti. Nejznáměj�ími bohy jsou Gea, Gondara, Welles a 
Diana. 

 
Herní efekt: - tohoto boha mů�e vzývat jen klerik 
 - klerik se při přestupu na 6. úroveň stává druidem (lesním klerikem) 
 - klerik nechce pou�ívat zpracované kovy (�elezo, ocel) a raději pou�ívá 
 výlučně přírodních materiálů (pazourek, stříbro, zlato), av�ak mů�e pou�ívat 
 nejen drtivé, ale i sečné a bodné zbraně 
 - klerik je zvýhodněn u zaklínadel I. skupiny  
 - klerik mů�e pou�ívat VII. skupinu zaklínadel 
 
Bohyně lásky a plodnosti 

- je typem bohyně (boha téměř nikdy), která svým stoupencům poskytuje rozko� těla, 
smyslnou lásku a umění působit na okolní bytosti bez ohledu na pohlaví. Nejznáměj�ími 
bohyněmi jsou Freya, Venu�e či Afrodité. 

 
Herní efekt: - tuto bohyni mů�e vzývat jen klerik 
 - klerik při přestupu na 6. úroveň zůstává klerikem 
 - klerik nesmí pou�ívat �ádnou zbroj ani �tít, ale dostává bonus +2 k UČ i 
út.  při boji jednoruční lehkou zbraní a neplatí pro něj omezení na bodné a sečné 
 zbraně. 
 - klerik má zvýhodnění u zaklínadel III. skupiny  
 - klerik mů�e pou�ívat IX. skupinu zaklínadel 
 
 
 
 
Bůh moudrosti a vědomí 



- je typ boha, který je hloubavý a svým uctívačům rozdává odpovědi i otázky. Jeho 
slu�ebníci jsou obvykle moudří a spravedliví. Nejznáměj�ími bohy jsou Philodox, Frej a 
Pallas Athéna. 
 
Herní efekt: - tohoto boha mů�e vzývat jen klerik 
 - klerik při přestupu na 6. úroveň zůstává klerikem 
 - klerik nesmí pou�ívat �ádnou zbroj ani �tít 
 - klerik dostává bonus ke IV. a V. skupině zaklínadel 
 - klerik mů�e pou�ívat zaklínadla X. skupiny 
 
Bůh zkázy a temnoty 

- je to vět�inou Temný, který snová a bojuje proti ostatním bohům. Svým 
stoupencům poskytuje vysokou moc, ale ničí jejich du�i. Je velmi obávaným, a ve vět�ině 
zemí zakázaným. Nejznáměj�ími bohy jsou Hádes, Tendragaur a Takhisis. 

 
Herní efekt: - tohoto boha mohou vzývat oba druhy klerika 
 - bojový mnich se na 6. úrovni stává temným rytířem a klerik zůstává 
 klerikem 
 - klerik mů�e pou�ívat zaklínadla II. - VI. skupiny a zaklínadla XI. skupiny   
 - klerik má pravděpodobnost seslání kouzla o 5% ni��í 
 
 
Hierarchie církve a chrámy bohů 

 
Poté, co jsi si určil, jakého boha bude tvá postava vyznávat a zda bude bojovým 

mnichem či klerikem, je nutné domluvit se s Pánem Jeskyně o upřesnění podmínek víry a 
roz�íření boha ve světě v něm� hrajete. 

V jednoho boha vět�inou věří celá skupina lidí, která se sdru�uje v chrámech a 
klá�terech, kde svého boha uctívají. Vznikají tak různé nábo�enské sekty a řády, které také do 
určité míry ovládají určitá území a mají nemalou politickou moc (a nebo taky ne). 

V takovéto církvi (pro jednoduchost vycházejme z křesťanství, které se rozmáhalo na 
základě historie v Evropě) je určitá hierarchie, kdy na nejni��ím postu jsou tzv. novicové, 
kteří vykonávají převá�ně podřadné práce. O něco vý�e jsou pak řádoví bratři a nejvý�e pak 
velmistr řádu, jeho� moc je téměř neomezená. Postup v církevní hierarchii by měl odrá�et 
postup po úrovních, proto�e je divné, �e paladin na 10. úrovni by �típal dříví pro chrámovou 
kuchyni. Nevýhodou takovéhoto členství (kterému se u některých bohů prostě nevyhnete) je 
naprostá podřízenost vy��í instanci, ale výhodou je mo�nost �títit se chrámovým jménem a 
vyu�ívat jiné výhody příslu�enství k církvi. 

Je také dobré, aby ti Pán Jeskyně řekl, v jakém vztahu je církev se �lechtou, 
s ostatními církvemi a čaroději. Vět�inou se jednotlivé církve nesná�í a jejich vztah k magii 
není zrovna nevřelej�í. 

 
Posvátný symbol 

 
Klerik u sebe nosí posvátný symbol posvěcený jeho bohem, který dostane od velmistra 

řádu (nebo si jej určí při získání víry, pokud nepatří k řádu). Tento symbol je určitým 
pojítkem mezi světským klerikovým světem a duchovním světem bohů. Často má podobu 
kří�e či jeho obdoby (keltský kří�, ankh), která symbolizuje právě spojení duchovní a světské 
roviny bytí. Často je vyroben z u�lechtilého kovu nebo je to alespoň kvalitní umělecká práce. 



Pro klerika má symbol obrovskou důle�itost a jeho ztráta je pro něj nepřípustná. 
Symbol víry mu dává mo�nost sesílat zaklínadla s vět�í pravděpodobností, pokud má symbol 
u sebe (my�leno v dotyku s tělem, ne třeba v torně nebo na stole půl sáhu od klerika). 

Pokud klerik přijde nějakým způsobem o svůj symbol víry, je posti�en při kouzlení i 
kontaktu s bohem. Nový symbol víry v�ak dostane a� v chrámu nebo posvátné místě svého 
boha, poté co star�í kně�í navrhnou dostatečný trest. Pokud je klerik na vysoké úrovni, mů�e 
si navrhnout trest sám a poté si nový symbol buď vyrobit nebo vysvětit. 

 
 

Zvlá�tní schopnosti 
 
Boj s nečistými nestvůrami 
Klerik je bojovníkem za svou víru a zneuctění mrtvého těla černou magií je pro klerika 
nemyslitelné. Přesto v�ak nepoučitelní mágové vyvolávají těla mrtvých zpět k �ivotu, aby 
slou�ili jejich chtivým účelům. Klerik je v�ak skrze svou víru dobře du�evně připraven 
zahubit tyto temné bytosti. 
Klerik dostává +1 k útočnému i obrannému číslu za ka�dou lichou úroveň (tj. na 1, 3, 5,...) při 
boji s nemrtvými a neviděnými a bonus +1 k iniciativě za 4., 8. a 12. úroveň. 
 
Odvracení nemrtvých 
Klerikova silná vůle a neoblomná víra umo�ňují, aby zplozence temných čar a rituálů zničil 
u� na první pohled tím, �e osvobodí du�i nebo�áka, jeho� tělo bylo přivedeno na svět tak 
nečistou silou. K tomuto úkonu musí mít klerik ve své ruce posvátný symbol. 
 

Tabulka odvracení nemrtvých 
 Úroveň zku�enosti 

Druh nemrtvého 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kostlivec 11 9 9 7 7 5 5 3 3 A A Z Z Z+ Z+ 
Zombie N 11 9 9 7 7 5 5 3 3 A A Z Z  Z+ 
Ghúl N N 11 9 9 7 7 5 5 3 3 A A Z Z  
Duch N N N 11 9 9 7 7 5 5 3 3 A A Z 
Přízrak N N N N 11 11 9 9 7 7 5 5 3 3 A 
Mumie N N N N N N 11 11 9 9 7 7 5 5 3 
Fext N N N N N N N N 11 11 9 9 7 7 5 
Spektra N N N N N N N N N N 11 11 9 9 7 
Upír N N N N N N N N N N N N N 11 11 

 
Tabulka názorně určuje, jakou �anci má klerik při odvracení nemrtvých. Klerik si hodí 2k6 a 
pokud mu padne stejně nebo více ne� je uvedeno v tabulce, tak se odvracení zdařilo a klerik si 
hodí opět 2k6, co� reprezentuje kolik úrovní �ivotaschopnosti celkem nemrtvým ubude (např. 
je-li v místnosti 5 zombií o �ivotaschopnosti 2 a klerik odvrátí �ivotaschopnost 7, tak tři 
zombie se rozpadnou a jedna přijde o úroveň �ivotaschopnosti). 
Je-li v tabulce napsáno A, znamená to, �e klerik odvrátil automaticky a jen si hodí, kolik 
�ivotaschopnosti odvrátil. Je-li v tabulce Z, znamená to, �e klerik odvrátil automaticky, ale 
hodí si 4k6 na �ivotaschopnost (Z+ je toté�, ale klerik si há�e 6k6). N znamená, �e odvrátit 
tento druh nemrtvého je�tě klerik prostě nedoká�e.  



Pokud je v oblasti, kterou klerik vidí (např. v místnosti) více druhů nemrtvých, tak si klerik 
hodí jen jednou a podle výsledku určí kolik �ivotaschopnosti kterému druhu ubere. 
 
Vidění magenergie 
Skrze svého boha mů�e klerik prohlédnout a zpozorovat věci, které obyčejní smrtelníci 
nemohou. Jednou z výhod takovéhoto pohledu je schopnost uvidět magenergii jako světle 
modře zářící auru, ale nerozpozná, zda jde o iluzi, proměnu či jen prosté očarování. 
Klerik se musí kolo soustředit, aby mohl magenergii vidět a poté si Pán Jeskyně hodí k%, 
přičem� �ance na spatření se rovná úrovni klerika násobené třemi, inteligenci a počtu magů ve 
zpozorovaném kouzle, jak ukazuje následující orientační tabulka. 
 
Počet magů 1 - 10 11 - 20 21 - 29 30 - 49 50+ 
Bonus k hodu - 15 % 0 % + 10 % + 20 % více 
 
Příklad: Issiris je kně�kou boha Tendragaura a narazí na prsten. Chce zjistit, zda-li je 
očarovaný. Issiris je na páté úrovni a má inteligenci 19 / +4, tak�e má (5*3 + 19) základní 
�anci na spatření magenergie 34 %. Pán Jeskyně si tajně hodí a oznámí jí, co zjistila. 
 
 
Sesílání zaklínadel 

Klerik mů�e sesílat zaklínadla, která mu pomáhají v jeho nelehkých posláních. Je to 
nejdůle�itěj�í a nejsilněj�í zvlá�tní schopnost jakou klerik má. Klerikova síla v magii vychází 
z hluboké víry v jeho boha, kterého o tuto sílu �ádá, a který mu tuto sílu dává. 

Tuto sílu klerik získává modlením se ke svému bohu, které provádí po tři směny po 
důkladném odpočinku. Na počátku modlení vyprázdní svou mysl od předchozí síly, je� 
obdr�el, aby ke komunikaci přistupoval oči�těn. Během tohoto modlení se stane naprosto 
netečným ke svému okolí a komunikuje ve své mysli se svým bohem. Pokud by na něj někdo 
zaútočil, tak se nebude vůbec bránit. Po uplynutí této doby se zvý�í jeho du�evní síla a on 
bude tento den schopen seslat tolik kouzel, kolik ukazuje �Tabulka počtu kouzel�. 

Z této tabulky zjistí�, �e klerikova kouzla se dělí do pěti stupňů účinnosti, přičem� 
kouzla prvního stupně jsou nejslab�í a pátého nejsilněj�í. Klerik nikdy nemů�e seslat kouzlo 
vy��ího stupně, ne� kolik je stupeň, je� na své úrovni mů�e sesílat. 

 
Pravděpodobnost seslání kouzla 
Klerik v�ak nese�le kouzlo s absolutní samozřejmostí, proto�e ne v�dy se mu podaří dobře se 
du�evně soustředit a někdy se stane, �e bůh prostě nedá potřebnou sílu. Tuto pravděpodobnost 
určuje �Tabulka pravděpodobnosti seslání zaklínadla�. Tato pravděpodobnost je ovlivněna 
je�tě následujícími faktory, které jsou uvedeny v �Tabulce modifikátorů�. 
Sní�ené kouzlo v tabulce znamená, �e místo zaklínadla vy��ího stupně se�lu zaklínadlo stupně 
ni��ího, přičem� procenta se kumulují za přeskočené úrovně (místo kouzla třetího stupně 
se�lu kouzlo stupně prvního a dostanu bonus + 20 %). Zvý�ené kouzlo funguje analogicky 
obráceně a je také kumulativní. 
Kouzlo nad limit znamená, �e se�le� kouzlo daného stupně, i přesto, �e jsi u� v�echna 
zaklínadla seslal. Postih k určitému stupni vyjadřuje, �e je mnohem slo�itěj�í seslat kouzlo 
třetího stupně, ne�-li prvního. 

TABULKA POČTU KOUZEL 
 Klerikova charisma 



Úroveň 9 - 13 14 - 16 17 - 18 19 - 20 21 - 22 23+ 
1 1 1 2 2 2 3 
2 2 2 3 3 3 4 
3 3 3 3, 1 3, 1 4, 1 5, 1 
4 3, 1 3, 1 4, 1 4, 2 5, 2 6, 2 
5 4, 1 4, 2 5, 2 5, 3 5, 3, 1 6, 3, 1 
6 4, 2 4, 2, 1 6, 3, 1 6, 3, 2 6, 4, 2 6, 5, 2 
7 4, 2, 1 5, 3, 1 6, 3, 2 6, 4, 2 6, 4, 3 6, 5, 3 
8 5, 3, 1 6, 3, 2 6, 4, 2 6, 4, 3 6, 5, 3 6, 5, 4 
9 6, 3, 2 6, 4, 2 6, 4, 3 6, 5, 3 6, 5, 4 6, 5, 4, 1 

10 6, 4, 2 6, 4, 3 6, 5, 3 6, 5, 4 6, 5, 4, 1 6, 5, 5, 1 
11 6, 4, 3 6, 5, 3 6, 5, 4 6, 5, 4, 1 6, 5, 5, 1 6, 5, 5, 2 
12 6, 5, 3 6, 5, 4 6, 5, 4, 1 6, 5, 5, 1 6, 5, 5, 2 6, 6, 5, 2 
13 6, 5, 4 6, 5, 4, 1 6, 5, 5, 1 6, 5, 5, 2 6, 6, 5, 2 6, 6, 5, 3 
14 6, 5, 4, 1 6, 5, 5, 1 6, 5, 5, 2 6, 6, 5, 2 6, 6, 5, 3 7, 6, 5, 3, 1 
15 6, 5, 5, 1 6, 5, 5, 2 6, 6, 5, 2 6, 6, 5, 3 7, 6, 5, 3, 1 7, 6, 5, 4, 1 

Pozn.: Stupně zaklínadel jsou řazeny za čárkami. Např. klerik s Chr 19/+4 na 7. úrovni bude mít �est kouzel 
prvního stupně, čtyři kouzla druhého stupně a dvě kouzla třetího stupně. 
 

TABULKA PRAVDĚPODOBNOSTI SESLÁNÍ KOUZLA 
 Klerikova inteligence 

Úroveň 1 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 21 22+ 
1 65 75 85 90 95 100 105 
2 68 78 88 93 98 103 108 
3 71 81 91 96 101 106 111 
4 74 84 94 99 104 109 114 
5 77 87 97 102 107 112 117 
6 80 / 90 90 / 100 100 / 110 105 / 115 110 / 120 115 /125 120 / 130 
7 82 / 93 92 / 103 102 / 113 107 / 118 112 / 123 117 / 128 122 / 133 
8 84 / 96 94 / 106 104 / 116 109 / 121 114 / 126 119 / 131 124 / 136 
9 86 / 99 96 / 109 106 / 119 111 / 124 116 / 129 121 / 134 126 / 139 

10 88 / 102 98 / 112 108 / 122 113 / 127 118 / 132 123 / 137 128 / 142 
11 90 / 105 100 / 115 110 / 125 115 / 130 120 / 135 125 / 140 130 / 145 
12 92 / 108 102 / 118 112 / 128 117 / 133 122 / 138 127 / 143 132 / 148 
13 94 / 111 104 / 121 114 / 131 119 / 136 124 / 141 129 / 146 134 / 151 
14 96 / 114 106 / 124 116 / 134 121 / 139 126 / 144 131 / 149 136 / 154 
15 98 / 117 108 / 127 118 / 137 123 / 142 128 / 147 133 / 152 138 / 157 

Pozn.: Čísla v tabulce jsou pochopitelně v procentech a od �esté úrovně je lomítkem rozdělena pravděpodobnost 
seslání kouzla pro paladina a klerika (paladin má číslo před závorkou). 
 
Modifikace % Modifikace % 
II. stupeň - 10 bonusová skupina + 10 
III. stupeň - 25 kouzlo nad limit - 50 
IV. stupeň - 35 zvý�ené kouzlo - 30 
V.  stupeň 
bez symbolu 

- 50 
- 15 

sní�ené kouzlo 
se symbolem v ruce 

+ 10 
+ 5 

 
Soupis zaklínadel 

 
Léčivá zaklínadla - I. skupina 
 

Skupina léčivých zaklínadel zahrnuje 
ve�kerá kouzla obnovující a regenerující 



�ivé tělo. Tato kouzla přidávají nejen 
�ivoty, ale také odstraňují únavu, následky 
jedu či ochromení nebo i trvalé následky 
jako jsou slepota či hluchota. 
Tuto skupinu kouzel ovládají kně�í vět�iny 
dobrých a neutrálních bohů, ale zlí bohové 
vět�inou svým kně�ím neumo�ňují tuto 
skupinu ovládnout. 
Do léčivých zaklínadel patří: 
Hibernace 
Léčivý oblak 
Neutralizování jedu 
Odolávání omráčení 
Odstranění ochromení 
Odstranění trvalého po�kození 
Odstranění únavy 
O�etři zranění chladem 
O�etři zranění kyselinou 
O�etři zranění ohněm 
Plo�né uzdravování 
Probuzení zpět k �ivotu  
Přená�ení únavy 
Přená�ení zranění 
Uzdrav lehká poranění 
Uzdrav tě�ká poranění 
Zpomalení jedu 
 
Odolávání omráčení, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 3 kola 
trvání: stále 
 
Po seslání kouzla odebere klerik posti�ené 
postavě 3 � 8 (5 � 10) stínových �ivotů. 
 
Odstranění ochromení, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 2 kola (1 kolo) 
trvání: stále 
 
Toto kouzlo odstraní z cíle ochromení, 
které v�ak nebylo způsobeno zaklínadlem 
(tj. had, ghúl,�) 
 
Přená�ení únavy, I. stupeň 
dosah: půl sáhu 
rozsah: dva tvorové 
vyvolávání: 1/2 směny (15 kol) 

trvání: stále 
 
Zaklínadlo se sesílá na dva cíle, přičem� 
tvor, na něj� bude únava převedena, musí 
souhlasit, a převede mezi nimi libovolný 
počet bodů únavy. 
 
Uzdrav lehká poranění, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 1 kolo 
trvání: stále 
 
Klerikovi se světle rozzáří ruce a při 
přilo�ení ke zraněnému vyléčí 1 � 6 (2 � 7) 
�ivotů. 
 
Zpomalení jedu, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 3 kola 
trvání: 1 � 4 dny (1 � 5 dní) 
 
Tímto kouzlem klerik neutralizuje po určitý 
počet dní jed v těle. Po uplynutí doby 
zaklínadla v�ak jed propukne z neztenčenou 
silou a ji� znovu toto zaklínadlo nelze 
seslat. 
 
Neutralizování jedu, II. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 6 kol 
trvání: stále 
 
Klerik svým zaříkáním znemo�ní jedu 
rozvinout svou plnou sílu a sní�í efekt jedu 
(i pokud nebere �ivoty) o 70 (80)%. 
 
Odstranění únavy, II. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 1 směna 
trvání: stále 
 
Sesláním tohoto kouzla klerik odebere cíli 4 
� 9 (5 � 10) bodů únavy. 
 
Plo�né uzdravování, II. stupeň 
dosah: dotyk 



rozsah: kruh o poloměru sáh (1 � 4 osoby) 
vyvolávání: 2 kola 
trvání: stále 
 
V�ichni v kruhu jsou vyléčeni za 1 � 4 (1-6) 
�ivotů. 
 
Přená�ení zranění, II. stupeň 
dosah: půl sáhu 
rozsah: dva tvorové 
vyvolávání: 1 směna (1/2 směny) 
trvání: stále 
 
Zaklínadlo se sesílá na dva cíle, přičem� 
tvor, na něj� budou zranění převedena, 
musí souhlasit, a převede libovolný počet 
�ivotů v poměru 2:3 v neprospěch dárce (tj. 
pokud by měla jedna z postav obdr�et 10 
�ivotů, pak dárce přijde o 15). 
 
Uzdrav tě�ká poranění, II. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 2 kola 
trvání: stále 
 
Klerikovi se světle rozzáří ruce a při 
přilo�ení ke zraněnému vyléčí 3 � 13 (5-15) 
�ivotů. Tímto kouzlem se také dají léčit 
nejrůzněj�í nemoci, které toto kouzlo podle 
síly buď vyléčí nebo pozastaví. 
 
O�etři zranění chladem, III. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 1 směna (1/2 směny) 
trvání: stále 
 
Pou�itím tohoto kouzla klerik vyléčí cíli 
zraněného mrazem, ledovým zaklínadly 
nebo ledovým dechem 20 � 25 �ivotů. 
Kouzlo lze seslat max. 3 směny po obdr�ení 
zranění. 
 
O�etři zranění ohněm, III. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 1 směna (1/2 směny) 
trvání: stále 
 

Pou�itím tohoto kouzla klerik vyléčí cíli 
zraněného ohněm, lávou či ohnivými 
kouzly 17 � 22 �ivotů. Kouzlo lze seslat 
max. 3 směny po obdr�ení zranění. 
 
O�etři zranění kyselinou, III. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 1 směna (1/2 směny) 
trvání: stále 
 
Pou�itím tohoto kouzla klerik vyléčí cíli 
zraněnému kyselinou či leptáním 15 � 20 
�ivotů. Kouzlo lze seslat max. 3 směny po 
obdr�ení zranění. 
 
Léčivý oblak, III. stupeň 
dosah: 5 sáhů 
rozsah: oblak o průměru 1/2 sáhu 
vyvolávání: 1 směna 
trvání: 1 směna 
 
Tímto kouzlem klerik vytvoří malý 
namodralý oblak levitující asi sáh nad zemí. 
Dotyk oblaku přidá 1 � 6 (3 � 9) �ivotů, ale 
ka�dý se smí účinně dotknout jen jednou 
denně. 
 
Hibernace, IV. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 3 hodiny 
trvání: 2 � 5 (2 � 7) dní 
 
Dlouhodobý obřad provedený nad tělem 
cíle, spojený s meditací a rituálním 
nabarvením těla uvede cíl do stavu 
naprostého klidu, jeho dech i tep se zpomalí 
a nebude se zhor�ovat ani zranění ani 
účinky jedu či prokletí. 
 
Odstranění trvalého po�kození, IV. stup. 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 3 směny 
trvání: stále 
pravděpodobnost: - 40% 
 



Toto kouzlo odstraní následky slepoty, 
hluchoty či jiného podobného po�kození, 
jako kdyby nikdy nebylo. 
 
Probuzení zpět k �ivotu, V. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 6 hodin 
trvání: stále 
 
Toto kouzlo se sesílá několik hodin nad 
nedávno zemřelou bytostí. Vy�aduje 
dlouhodobou koncentraci a po pokusu o 
seslání tohoto kouzla nesmí klerik určitou 
dobu (určuje PJ) čarovat. Navíc bytost, 
která je tímto zaklínadlem přivedena zpět 
k �ivotu, dostává určité postihy, které 
vyjadřují její zku�enost se smrtí (sní�ené 
vlastnosti, počet �ivotů, ztráta 
schopností,�- zále�í na PJ). Navíc lze 
takto k �ivotu vrátit jen bytost, která 
nezemřela na následky stáří či nemoci. 
 
Zaklínadla očarování těla - II. 
skupina 
 
Zaklínadla očarování těla, jak ji� napovídá 
název skupiny samotné, vylep�ují magicky 
tělo samotného klerika. Ovlivňují jak 
fyzické, tak i psychické vlastnosti. Často 
také dávají klerikovi nadpřirozenou 
schopnost spojenou s očarováním těla, jako 
je například infravidění. 
Tuto skupinu kouzel ovládají kně�í vět�iny 
bohů bez rozdílu přesvědčení. 
Do zaklínadel očarování těla patří: 
Avatar 
Infravid 
Kouzlo osobnosti 
Kruh ospalosti 
Netopýří sluch 
Orlí zrak 
Rozlo�ení rovnováhy 
�estý smysl 
Utlumení smyslů 
Zlep�ení smyslů 
Zvy� fyzický atribut 
Zvy� mentální atribut 
 

Infravid, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (3 kola) 
trvání: 1 směna (2 směny) 
 
Sesláním tohoto kouzla zrudnou cíli oči a 
vidí po dobu trvání infraviděním stejně jako 
např. trpaslíci. 
 
Orlí zrak, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (3 kola) 
trvání: 1 směna (2 směny) 
 
Tímto kouzlem se cíli výrazně zlep�í zrak, 
tak�e je schopná ostře vidět asi na 
trojnásobnou vzdálenost a k hodu na 
postřeh si přičítá tolik procent, kolik činí 
jeho inteligence. 
 
�estý smysl, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (3 kola) 
trvání: 1 směna (2 směny) 
 
Cíl získá schopnost tzv. ��estého smyslu�, 
který mu umo�ní např. vycítit cizí pohled 
na svých zádech. 
 
Utlumení smyslů, I. stupeň 
dosah: 15 sáhů (20 sáhů) 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 3 kola (2 kola) 
trvání: 1 směna (1 a 1/2 směny) 
 
Klerik toto kouzlo sesílá na cíl, který si 
há�e proti pasti: Odl + Rozúr � 10 � nic / 
utlumení smyslů. Utlumení smyslů se 
projevuje na pět základních smyslů, tak�e 
očarovaná obět bude mít hor�í �anci někoho 
usly�et či ucítit, ale kouzlo se nijak 
neprojeví v boji. 
 
Zvy� fyzický atribut, I. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (4 kola) 



trvání: 1 směna (1 a 1/2 směny) 
 
Cíl zaklínadla pocítí příliv nové nadlidské 
síly a zvý�í se mu jeden z fyzických 
atributů tj. Sil, Obr, Odl o dva (vlastnost, ne 
bonus). 
 
Kouzlo osobnosti, II. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: pouze klerik 
vyvolávání: 7 kol 
trvání: 3 směny 
 
Sesláním tohoto kouzla dostane klerik 
zvlá�tní dovednost zloděje �ukecávání� 
s hodnotou úroveň klerika (úroveň klerika 
+3). Zvy�uje také efekt vyjednávání, 
smlouvání apod. 
 
Rozlo�ení rovnováhy, II. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol 
trvání: 1/2 směny (1 směna) 
 
Cíl zaklínadla dostává bonus +3 k Obr (k 
bonusu, ne vlastnosti) při hodu proti 
pastem. 
 
Zlep�ení smyslů, II. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (3 kola) 
trvání: 1 směna (2 směny) 
 
Cíli se zlep�í výrazně čich, sluch hmat i 
chuť a dostává tak bonus +10 % (+15%) při 
hodu na v�ímavost, kdy pou�ívá těchto 
vlastností např. hledání mechanismu. 
 
Zvy� fyzický atribut, II. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (4 kola) 
trvání: 1 směna (1 a 1/2 směny) 
 
Jde o stejné kouzlo jako na prvním stupni, 
ale zvý�í vlastnost o čtyři body místo dvou. 
 
Zvy� mentální atribut, II. stupeň 

dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 10 kol (7 kol) 
trvání: 1 směna (1 a 1/2 směny) 
 
Cíl zaklínadla pocítí příliv nové nadlidské 
moudrosti a vědomosti a zvý�í se mu jeden 
z mentálních atributů tj. Int, Chr o dva 
(vlastnost, ne stupeň). 
 
Kruh ospalosti, III. stupeň 
dosah: 30 sáhů 
rozsah: kruh o poloměru 5 (7) sáhů 
vyvolávání: 4 kola (3 kola) 
trvání: ihned 
 
Tímto kouzlem klerik vyvolá v oblasti 
zaklínadla silný pocit spánku a ka�dá bytost 
v kruhu si musí hodit proti pasti: Odl � 10 
(11) � pocit ospalosti / hluboký spánek. 
 
Netopýří sluch, III. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (3 kola) 
trvání: 1 směna (2 směny) 
 
Cíl obdr�í schopnost vnímat odraz 
zvukových vln jako netopýr, tak�e i při 
naprostém oslepení bude přesně vědět, jak 
vypadá okolí. 
 
Zvy� fyzický atribut, III. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (4 kola) 
trvání: 1 směna (1 a 1/2 směny) 
 
Jde o stejné kouzlo jako na prvním stupni, 
ale zvý�í vlastnost o �est bodů místo dvou. 
 
Zvy� fyzický atribut, IV. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (4 kola) 
trvání: 1 směna (1 a 1/2 směny) 
 
Jde o stejné kouzlo jako na prvním stupni, 
ale zvý�í vlastnost o osm bodů místo dvou. 
 



Zvy� mentální atribut, IV. stupeň 
dosah: dotyk 
rozsah: 1 tvor 
vyvolávání: 5 kol (4 kola) 
trvání: 1 směna (1 a 1/2 směny) 
 
Jde o stejné kouzlo jako na druhém stupni, 
ale zvý�í vlastnost o čtyři body místo dvou. 
 
Avatar, V. stupeň 

dosah: dotyk 
rozsah: viz. ní�e 
vyvolávání: 10 kol (7 kol) 
trvání: po dobu jedné bitvy, jinak 3 směny 
 
Klerik toto kouzlo mů�e seslat jen na sebe 
nebo na bytost, která věří v jeho boha a cíli 
se poté zvednou fyzické vlastnosti na 
27/+8. 
 

 
Pravidla pro Advanced Dračí doupě jsou vytvořená v klubu příznivců a hráčů RPG, fantasy, hororu a SF 
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