
           Příručka pro zloděje 
upraveno pro ADrD 

 
Zloděj je mr�tný a umí se vloudit do přízně jiných lidí. V boji zpravidla nestojí 

v první řadě - a není to ani jeho poslání - ale doká�e tvrdě zasáhnout. Zloději jsou odborníci 
na nebezpečné situace, které vy�adují vtip a obratnost místo hrubé síly. Zloději studují své 
řemeslo v obávaném zlodějském cechu a prostí lidé si vyprávějí bájné zkazky o jejich umění. 
O zlodějích, kteří sami pronikly do přísně stře�ených pevností nebo zakletých hrobek a 
ukradli královské poklady, o zlodějích, kteří unikly z okovů v podzemním �aláři, který hlídali 
ti nejlep�í z královské gardy. Zloději z pochopitelných důvodů neradi odhalují svou profesi. 
Doká�í být velice zábavní společníci a snadno si získají přízeň jiných lidí. 

Průběhem let se z obyčejných zlodějů stanou opravdoví mistři v tajných uměních a 
dovednostech. Mo�ná se stanou opravdovými vládci podsvětí nebo obávanými vůdci lesní 
bandy lapků, kterou nemohou králov�tí vojáci stále polapit. Nejznáměj�ími zloději byli Berit, 
Codrighern, Tas a Perla. 

 
Zloděj 

Zloděj smí pou�ívat jen lehké a střední zbraně, v�echny druhy vrhacích a střelných 
krom tě�ké ku�e. Smí pou�ívat jakoukoliv zbroj do hodnoty krou�kové ko�ile (včetně), ale 
nesmí pou�ívat �tít. 

 
Schopnosti související s bojem 
 
Vrhání: 

Zloděj je mistrem v ovládání malých předmětů a ve vrhání rozličných druhů no�ů a 
dýk má nemalou praxi. Mů�e proto, ji� od první úrovně, malou vrhací zbraň (dýka, orion,�) 
vytáhnout z úkrytu (rukáv, bota,�) a vrhnout v tom samém kole bez jakéhokoliv postihu na 
iniciativu. Na čtvrté úrovni se zdokonalí ve vrhání těchto zbraní natolik, �e mů�e hodit a� dvě 
dýky během jednoho kola, přičem� na druhou dýku má postih �2 k útoku. Přesnost a razance 
vr�ené zbraně je navíc nesrovnatelně vy��í, tak�e si zloděj k hodu na útok počítá jeden a půl 
násobek bonusu za obratnost (zaokrouhleno nahoru), místo standardního přičtení. 

 
Ovládání zbraní chudiny: 

Povět�inou chudé poměry zloděje naučí dobře ovládat jen několik levných, snadno 
skrytelných zbraní, které pou�ívají obyčejní prostí lidé. Tyto zbraně se při svém tvrdém a 
nebezpečném povolání naučí ovládat lépe ne� drahé meče, jakými bojují válečníci. Zloděj 
dostává bonus +1 út. na třetí úrovni při boji zbraní chudiny a bonus +1 k UČ na páté úrovni. 
Tyto bonusy se vztahují na v�echny zbraně chudiny, mezi které patří v�echny dýky, tesák, 
lehké a střední kyje, hole a krátký meč. 

 
Zlodějské dovednosti 
 

Krom výhod k boji má v�ak zloděj specifické dovednosti související úzce s jeho 
profesí, které nemů�e mít �ádné jiné povolání. Jsou to speciální zlodějského dovednosti, které 
dělají ze zloděje obávaný přízrak noci, který se plí�í stínem a �ádná pokladnice ani �ivot si 



před ním nemohou být jistí. Za pomoci těchto dovedností vykonávají zloději své pověstné 
kousky, o nich� si potom vypráví se zatajeným dechem celé město. Celkem má zloděj 
�estnáct dovedností, které mů�e dle svého vlastního výběru rozvíjet. 

Pokud chce zloděj danou dovednost pou�ít, tak si hodí jednou dvacetistěnnou 
kostkou a musí hodit stejné nebo ni��í číslo ne� je jeho dovednost (toto číslo mů�e PJ dle 
okolností modifikovat). Na počátku má natrénovány v�echny svoje dovednosti na 1. stupni, 
tak�e musí hodit jedničku, aby uspěl. Ke stupni dovednosti si v�ak přičítá polovinu bonusu za 
vlastnost (nebo více vlastností), kterou pou�ívá (zaokrouhleno nahoru). 

Zloděj v�ak mů�e své schopnosti zdokonalovat tím, �e se na výcvik dané dovednosti 
zaměří při přestupu na úroveň. Na ka�dé úrovni (krom první) dostane zloděj �estnáct bodů, 
které mů�e dle libosti přiřadit k jednotlivým schopnostem. Platí v�ak pravidlo, �e mů�e dát 
jedné své schopnosti max. dva body za jednu úroveň - toto pravidlo se v�ak nekumuluje, 
tak�e pokud zloděj právě postoupil na čtvrtou úroveň a jeho schopnost �Fale�ná hra� je na 1. 
stupni, tak si ji mů�e zvý�it jen na 3. stupeň a ne na 8. stupeň (4 úrovně krát 2 body). 
 
Zloděj se mů�e učit následujícím schopnostem: 
 Boj v obraně Neviditelnost 
 Cit na lidi Odhad ceny 
 Fale�ná hra Odstranění mechanismu 
 Kritický zásah Otevření zámku 
 Manipulace s předměty Schování ve stínu 
 Mr�tnost �plhání po zdech 
 Nalezení mechanismu Tichý pohyb 
 Naslouchání Ukecávání 
 
Boj v obraně (obratnost): 

Mr�tného zloděje je tě�ké zasáhnout a vá�ně zranit. Jeho boj je ladné uhýbání 
pomalým ranám, které neustále svi�tí vedle a občasný bleskový přískok a tvrdý citlivý úder. 

Pokud se rozhodne zloděj pro tento boj a vyhraje iniciativu, musí si hodit na tuto 
dovednost při prvním útoku, který je na něj směřován. Pokud zloděj v dovednosti neuspěje, 
pak se útok i obrana vypočítají jako při normálním souboji, ale zloděj ji� v tomto kole nemů�e 
útočit. Pokud v�ak při prvním útoku v kole uspěje, pak se mu pro v�echny útoky počítá OZ 
jako by bylo 0 (i přesto, �e by to mohlo být nevýhodné). Krom toho dostane zloděj bonus 
k obraně, který se mu počítá po celé kolo proti v�em útokům, které na něj směřují. Tento 
bonus je +1 za ka�dé čtyři stupně této dovednosti. Připočítej si normálně polovinu bonusu za 
vlastnost, ale nepočítej (při určení počtu bodů) postih či bonus za zbraň protivníka. 

Zloděj se v�ak mů�e rozhodnout a určitý počet z těchto bodů do obrany mů�e převést 
do útoku v tomto kole, který je veden proti libovolnému nepříteli, který jej toto kolo 
napadnul. V tomto případě je v�ak obrana sní�ena o takový počet bodů, jaký zloděj převedl do 
případných útoků. Pro zloděje je tak výhodné zaútočit a� po protivníkovi, proto�e mů�e 
vyu�ít chyby v jeho útoku. 

Tento typ boje je v�ak poněkud méně účinný proti zku�eným rváčům, kteří znají 
rozličné úhybné triky. Pokud je tvým protivníkem bojovník, paladin nebo chodec, pak si sni� 
dovednost o jednu čtvrtinu a pokud jde o �ermíře, pak si sni� dovednost o polovinu (v�dy 
zaokrouhleno v tvůj neprospěch). Toto sní�ení se v�ak neprojeví do určování, kolik bodů 
vlastně bude� moci v souboji rozdělit. 

Pokud se setká� s jiným zlodějem, který pou�ívá tuto schopnost a oba pou�ijete 
úspě�ně boj v obraně, ani� by byl kdo zaútočil (proto�e oba čekáte), pak bojujte toto kolo 
normálně podle iniciativy, jakoby jste si ani neházeli. 



Vysvětlující příklad: Olivette (Útok: 4/+1 �elfí meč (OZ +2)�, Obrana: 5/+2 �ko�. 
krzno�, Boj v obraně: 12) je okouzlující hobitka, která narazí na nevychovaného strá�ného, 
který ji nařkne z kráde�e a je�tě ke v�emu na ni útočí halapartnou. Olivette hravě vyhraje 
iniciativu, ale počká na útok strá�ného. Ten, ve snaze seknout hobitku do pravého ramene, 
rozmachuje halapartnu a útočí. Olivette se pokusí o boj v obraně a na kostce jí padá 14, tak�e 
by neuspěla. PJ ji v�ak oznamuje, �e uspěla, proto�e jí přiznává mimořádný bonus +3 
k dovednosti, proto�e halapartna je abnormálně neohrabaná zbraň a strá�ný není �ádný velký 
válečník. Tak�e Olivette se boj v obraně povedl a rozhodne se přidělit do obrany dva body 
(Obrana: 7/+2) a do svého útoku zbylý jeden (Útok: 5/+1). Nyní si hodí na obranu a úspě�ně 
ráně uhne a poté mů�e sama zaútočit na zmateného strá�ného tvrdou ranou� 
 
Cit na lidi (charisma): 

Zloděj je celý �ivot v kontaktu s lidmi. Celou dobu se pohybuje mezi nimi, proto�e 
bez lidí by jeho povolání nemělo nejmen�í hodnotu. Ta léta praxe, pozorování a zkoumání 
potencionální oběti jej naučili vypozorovat, co je dotyčný zač. Jinak se chová boháč, jinak 
chudák, jinak hlupák a jinak chytrák na hlupáka si hrající. Voják, námořník a kurtizána se 
nezamaskují sebelépe, stejně jako kněz, čaroděj či zvěd. 

Za pomoci této schopnosti se mů�e zloděj pokusit odhadnout, jaké povolání či 
profesi vykonává dotyčná osoba, jak je na tom v sociálním postavení, či za co se vydává. 

 
Fale�ná hra (obratnost + charisma): 

Tvrdé listy karet dopadající na dřevěnou desku dubového stolu, chřestění kostek 
v cínovém korbelu a cinkot drobných mincí v upocených rukou. To je atmosféra u jakékoliv 
hazardní hry po celém Starém světě. Ideální prostředí, kde vydělat nějaký ten měďák. Chce to 
mít je �ikovné ruce, trochu hráčského �těstí a umění fale�né hry. 

Za pomoci této dovednosti mů�e zloděj ovlivnit výsledek hazardní hry, ať ji� jde o 
kostky či karty. Pokud má zloděj navíc vlastní karty či kostky pak je �ance na úspěch o hodně 
vy��í. Pokud je zloděj jediným, kdo u hry podvádí, pak stačí prostý úspěch. Pokud v�ak (Starý 
svět je hrozně nepoctivé místo) podvádí více hráčů, pak výsledek ovlivňuje ten s nejni��ím 
hodem. Zloděj se také mů�e pokusit nalézt jiného fale�ného hráče jednou při ka�dé hře, ale od 
jeho dovednosti se odečítá jeho dovednost �Fale�ná hra�. 

Pokud zloděj uspěje v dovednosti �Cit na lidi�, pak se mů�e pokusit nalézt za pomoci 
této dovednosti jiného fale�ného hráče s bonusem +3 k dovednosti (a také mů�e nalézt hráče, 
který �vindluje za pomoci kouzel). 

 
Kritický zásah (obratnost): 

Jeden rychlý a přesný úder a protivník se skácí k zemi. Mrtev nebo na dlouho 
omráčen. Dokonalá znalost citlivých míst a naprostá přesnost dělají ze zloděje mistra vraha. 

Za pomoci této dovednosti mů�e zloděj znásobit třemi výsledné zranění svého útoku 
ze zálohy vedeného ruční zbraní, proto�e ví, kam na protivníkova záda zaútočit. Pokud 
pou�ije tuto dovednost při omračování např. obu�kem nebo střelou z praku, pak si musí po 
úspě�ném útoku oběť hodit proti pasti: 2*Odl � (polovina dovednosti �Kritický zásah� + 
zranění v �ivotech (i stínových)/4) � normální zranění/2 / omráčení. 

 
Manipulace s předměty (obratnost+charisma): 

Pět míčků míchajících se v jednom kole ve vzduchu nad rukama �ikovného mu�e, 
který při tom je�tě stíhá přidávat sále dal�í. Nakonec se jich míhá vzduchem devět. Lidé jsou 
nad�eni, ale je�tě neví, �e tyté� �ikovné ruce je tého� večera �ikovně připraví o naditý mě�ec. 

Tato dovednost zahrnuje zlodějovu �ikovnost rukou a přirozený talent je pou�ívat 
k vlastnímu obohacení. Ať ji� �onglováním či odřezáváním mě�ců. Pomocí této dovednosti 



mů�e zloděj přehazovat mince na kloubech, bodat nů� s naprostou přesností mezi prsty a dal�í 
desítky činností vy�adujících soustředění a um rukou. 

 
Mr�tnost (obratnost): 

Prchání nočními uličkami, přeskakování ze střechy na střechu, plazení ve stokách, 
rychlé úskoky před překá�kami ve tmě a to v�e téměř nadlidskou rychlostí, proto�e za patami 
dusá oddíl strá�e vedený tím prokletým klerikem z Dareova chrámu. 

Mr�tnost pou�ije zloděj poka�dé, kdy� je potřeba, aby udělal nějaký artistický výkon, 
ale i při prostém běhu nebo plavání. Pokud uspěje v hodu na tuto dovednost, potom si mů�e 
připočítat bonus +2 k hodu proti bě�né atletické dovednosti krom �plhání či horolezectví. 
Touto schopností se také mů�e zloděj pokusit vysmeknout ze sevření ve rvačce nebo z pout. 
 
Nalezení mechanismu (obratnost): 

Zloději jsou mistři v hledání a nalézání rozličných věcí, proto�e jejich pestrý a 
nebezpečný �ivot je vycvičil v tomto umění. 

Pokud zloděj uspěje v hodu na tuto dovednost, pak si od hodu na nalezení tajného 
odečítá je�tě jednou obratnost a za stejnou dobu prohledá o dva sáhy čtvereční více. 

 
Naslouchání (charisma): 

Zdánlivě tichý pohyb po chodbě v hostinci, kde se připravuje strá� na vyra�ení dveří 
v nich� je ubytován proslulý zloděj, je v�ak příli� hlasitý pro jeho cvičené ucho, tak�e dávno 
uniká tajným vchodem v podlaze. Stejně tak se vyplatí vycvičené zlodějské ucho při 
naslouchání cizímu rozhovoru v krčmě nebo při výzvědách v nepřátelském táboře. 

Naslouchání mů�e zloděj pou�ít jako normální naslouchání, ale pokud uspěje v hodu 
na tuto dovednost, pak si počítá bonus +2 k hodu proti pasti. Tato dovednost v�ak také 
umo�ní zloději pou�ít svůj vytříbený sluch, ani� by si to uvědomil (PJ si hodí tajně) a často se 
tak dozví zajímavé informace od vedlej�ího stolu. 
 
Neviditelnost (charisma): 

Cítil se zrazen. Proklatý čaroděj. Jak jen mohl být tak hloupý a uvěřit čaroději. Po 
medailonu, který měl v kapse teď pátral ka�dý strá�ný v Halmë. Musel se dostat z města do 
Planin, ale v přístavu měl nepřátele z gildy. Proklatá situace. Kdy� procházel o půl hodiny 
později přímo kolem hlídky u ji�ní brány, trochu se mu třásly ruce, ale pro�el kolem. Strá�ný 
se na něj podíval a otočil se jinam. Tentokrát to vy�lo a dostal se z města jako ni��í podnapilý 
�lechtic. Prostě �těstí. 

Neviditelnost v sobě zahrnuje trochu divadla, něco líčidel a věcí na převlek a 
neskonalou dávku drzosti. Za pomoci této dovednosti mů�e zloděj jít, jakoby na místo kudy 
jde odjak�iva patřil. Není to neviditelnost jako taková, ale schopnost projít, ani� by si tě 
někdo v�ímal. Ztratit se v davu lidí na výročním trhu je samozřejmě snadné (bonus 
k dovednosti +10), proklouznout na slavnost pro zvané je ji� o něco hor�í (bez modifikátoru) 
a vyhnout se strá�ím, které kontrolují ka�dého je místy a� krkolomné (postih �10), ale 
poslední slovo o modifikacích tvé dovednosti má PJ. Ten mů�e přiznat bonus za převlek (a� 
+5), ale taky strhnout postih např. za �patnou znalost řeči (a� �5). 

 
Odhad ceny (charisma): 

Zabedněný pokojík v hostinci �U �edé sovy� se stal útoči�těm úspě�né skupiny 
hrdinů, kteří si odnesli něco pokladů z hrobky kní�ete Vragora. Teď se zuřivě dohadují o tom, 
co komu připadne. Tarn se s nimi nedohaduje, proto�e na její �ádost zda by nemohl dostat jen 
jeden malý rudý kámen, kdy� se vzdá ostatních pokladů, odpověděl zbytek dru�iny souhlasně. 



Nemohl tu�it, �e to o co se hádá jsou jen �patné padělky nevelké hodnoty, které ten malý 
červený rubín několikrát převý�il. 

Pomocí této schopnosti se mů�e� pokusit odhadnout cenu libovolného předmětu 
nebo pokladu. Také se mů�e� pokusit zjistit, zda je daný poklad pravý nebo fale�ný, pokud 
v�ak není začarovaný, proto�e zda-li je předmět magický nepozná�. 

 
Odstranění mechanismu (obratnost): 

U� kdy� tam tu truhlu uviděl stát jen tak nehlídanou, tak jej napadlo, �e s ní nebude 
něco v pořádku. A taky �e nebylo. Jak zjistit při bli��ím prozkoumání, kdy� by se pravý pant 
protočil, pak by spustil nějaký mechanismus uvnitř truhly. Nevěděl o jaký mechanismus jde, 
ale bylo mu jasné, �e jde o past. Opatrně pant vy�típnul, aby se neprotočil. Past u� nesklapne. 

Pomocí této dovednosti mů�e zloděj odstranit past či jiný nepohodlný mechanismus, 
jako třeba zapříčit vytahování padacího mostu. Tato dovednost je ovlivněna jemností a 
citlivostí odstraňovaného mechanismu a zloděj k ní potřebuje často zlodějské náčiní (jinak je 
dovednost o �6 ni��í). 

 
Otevření zámku (obratnost): 

Kroky strá�ných ztichly za nejbli��ím rohem. V temné uličce osvětlované jen 
praskající pochodní na rohu se mihnul stín a zastavil se u dveří od domu, kde bydlel 
obchodník Jalor. Díky němu dnes oběsili sedm dobrých chlapů z gildy. Jen rychle a ti�e 
odstranit zámek na vchodových dveřích, ne� se vrátí hlídka. �e jej otevře věděl určitě. 
Prohlí�el si jej u� odpoledne. Jen to musí stihnout dříve ne� se vrátí hlídka. Západka cvakla a 
vrah se pousmál. Dnes v noci Jalor zemře. Gilda neodpou�tí nikomu. 

Ka�dý zámek či jiné zabezpečení dveří má určité hodnocení od jedné do dvaceti, 
které určuje jeho kvalitu (závora na dveřích má hodnocení 2 a její odstranění trvá 12 kol, 
obyčejný zámek na truhle má hodnocení 6 a jeho otevření trvá 15 kol, obyčejný zámek u dveří 
má hodnocení 9 a jeho otevření trvá 24 kol, kvalitní trpasličí zámek hodnocení 16 a jeho 
zne�kodnění trvá směnu). Pokud má zloděj hodnocení zámku alespoň na hodnotě zámku, pak 
jej za stanovenou dobu automaticky otevře. Pokud v�ak chce být rychlej�í nebo extrémně 
tichý, pak si musí hodit a čím lep�ího výsledku dosáhne, tím kvalitněj�í a rychlej�í práci 
odvede. Zámek, který přesahuje zlodějovo hodnocení má základní dobu trojnásobně del�í. 

 
Schování ve stínu (obratnost): 

Zlatka tlumeně oddechovala, skrčená ve stínu mohutné zdi v Kolářské ulici. Kolem 
produsali hrubiáni, kteří jí činili nemravné návrhy, kdy� je míjela před krčmou �U kotvy a 
�avle�. Mo�ná neměla zabít jejich vůdce, ale nemohla si dovolit ztrácet čas s takovou �pínou. 
Kdyby ti hlupáci věděli co zjistila v přístavi�ti, tak by ji je�tě vzdávali hold. No nic, jsou pryč, 
tak honem do skrý�e. 

Schováním ve stínu se zloděj učiní, pokud má vhodné podmínky, téměř neviditelným 
a jeho pronásledovatelé jej mohou snadno minout. S určitým postihem ke této schopnosti se 
mů�e zloděj stínem i pohybovat. Jen pozor na trpaslíky, proto�e ti se řídí teplem ne zrakem. 
 
�plhání po zdech (obratnost): 

Nikdy nevěřil, �e magické vě�e Kapituly postavili démoni. Kdy� teď po ní lezl 
k nejvy��ímu oknu, je� vedlo do knihovny, tak tomu uvěřil. Takhle mizerné spáry mezi 
kamením by neudělal ani ten nejhor�í stavitel. Leze se po nich neuvěřitelně odporně, tak�e je 
je�tě rád, �e má své kočičí drápy. Ale on to zvládne. Je přeci mistrem zlodějem. 

Zloděj za pomoci této dovednosti mů�e �plhat do téměř libovolné stěně bez lana a 
jiných horolezeckých pomůcek stejně jako by je měl. Mů�e �plhat do zdi, co� je kousek 
k němu� se ani ten nejodvá�něj�í hraničář často neodhodlá, i přesto, �e to snadné. Pokud 



zloděj �plhá po skalách nebo laně a uspěje v této zvlá�tní schopnosti, pak si přičítá bonus +2 
k hodu proti pasti při dané dovednosti. 

 
Tichý pohyb (obratnost): 

Pán se bude zlobit. Věděl to, proto�e zklamal. Měl hlídat v zahradě, aby se nikdo 
neproplí�il do domu. Teď mu hučí v hlavě od rány, kterou dostal zezadu. Dne�ní noc byla 
prostě smolná. Napřed na�el v křovinách něco neskutečně �tiplavého do nosu, tak�e skoro nic 
necítil a pak se mu někdo přiblí�il do zad ani� by jej sly�el a pra�til jej přes hlavu. Ach jo, a to 
si pán v�dycky říkal: �Tenhle pes je lep�í ne� deset strá�ných.�. 

Tahle schopnost umo�ňuje zloději se pohybovat opravdu ti�e a pokud uspěje, tak 
kdokoliv, kdo by jej chtěl zaslechnout dostává postih �5 k hodu na postřeh. Schopnost se 
pochopitelně upravuje podle terénu, po něm� se zloděj pohybuje a podle obuvi, kterou nosí. 

 
Ukecávání (charisma): 

Strá�ní jej dovlekli před paní domu. Velitel řekl, �e mne viděl vylézt z okna tohoto 
domu. Je�tě�e není doma její mu�, takhle mám je�tě �anci. �Paní, prosím, vyslechněte mne. 
Nejsem zloděj, nic jsem neodnesl. Nemohu v�ak mluvit přede v�emi, proto�e je to informace 
důvěrného charakteru.� 

�To rozhodně nedoporučuji, mladá pa..,� začal velitel, ale skočil jsem mu do řeči. 
�Prosím, mů�ete mne nechat svázaného,� zaprosil jsem a upřel na ni svoje hnědé oči 

s lítostivým výrazem. 
�Z postu velitele..� sna�il se zase strá�ný, ale tentokrát jej přeru�ila paní domu. 
�Vyslechnu jej sama, počkejte za dveřmi,� prohlásila autoritativně. Strá�ný chtěl 

něco namítnout, ale jen se otočil a ode�el i se svými mu�i. 
Tu noc jsem strávil v příjemné společnosti a ráno jsem byl volný jako pták i se 

�perky pana Dubona. 
Touto schopností mů�e zloděj vzbudit kousek citu a důvěry i u jinak nepřístupných 

osob či přesvědčit o své pravdě obět, do které ji neustále �hustí�. Pokud zloděj uspěje v této 
dovednosti dostává bonus +3 k hodu na charismu k vyjednávání při činnostech jako je 
přesvědčování, pro�ení, svádění, podplácení apod. 

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