
 

arKaNa
 

(fantasy rolová hra) 
 

 
GENEROVANIE POSTÁV 
Každá postava má 9 schopností: 
Bitka – holými rukami alebo zbraňami 
Streľba  
Arkánum – magické schopnosti 
Sila – fyzická sila 
Obratnosť – reflexy a rovnováha 
Odolnosť – výdrž 
Intelekt  – učenie a pamäť 
Vôľa – psychická odolnosť a pozornosť 
Osobnosť – psychická sila a charizma 

Hoďte 1k6 na každú schopnosť. Porovnajte hod s nasledovnou 
tabuľkou hodnôt a hodnotu zapíšte do kolónky Základ. 

Hod 1k6 Hodnota 
1 alebo 2 alebo 3 1 

4 alebo 5 2 
6 3 

Rozdeľte 6 bodov medzi schopnosti tak, že každá schopnosť 
dostane najviac 2 ďalšie body. Koľko bodov ste pridelili ktorej 
schopnosti zapíšte do kolónky Tréning. 
Spočítajte základ a tréning každej schopnosti a výsledok zapíšte 
do kolónky celkom. 
Spočítajte výsledky všetkých schopností, dostanete vitalitu 
(životy) postavy. 
Odpočítajte vitalitu postavy od 45, dostanete body osudu 
postavy. 

OVERENIA 
Väčšina akcií sa vyhodnotí hodom oproti hodu (ak ide o akciu 
proti inej postave) alebo proti stanovenej hodnote (ak ide 
o zvládnutie „neživej“ prekážky). 
1. Vyberte schopnosť, ktorá sa najviac hodí pre vykonávanú 

akciu. Napríklad bitku pre súboj na meče alebo box, streľbu 
ak chcete niečo zasiahnuť šípom alebo silu keď treba dvíhať 
niečo ťažké. 

2. Ak ide o akciu proti inej postave (ktorá sa aktívne zapojí), hod 
sa porovná s hodom protivníka. Sila proti sile ak sa pretláčajú, 
bitka proti bitke ak bojujú... 

3. Ak sa akciou má prekonať statická prekážka alebo protivník je 
pasívny (lezenie po stene, plávanie v jazere...), stanoví sa 
náročnosť, ktorá sa porovná s hodnotou schopnosti. Náročnosť 
sa pohybuje väčšinou v rozmedzí od 1 (pre niečo jednoduché) 
do 5 (niečo pomerne zložité). 

4. Pre nižšiu hodnotu schopnosti / náročnosti hoďte 1k6. 
5. Pre vyššiu hodnotu schopnosti / náročnosti hoďte 1k6 plus 

1k6 za každý bod rozdielu medzi vyššou a nižšou hodnotou. 
6. Vyhráva ten, komu padne vyššia kocka. V prípade rovnakého 

výsledku sa akcia v tomto kole končí nerozhodne. 
Príklad: nižšia hodnota 3 (A) oproti vyššej 5 (B), teda 1 kocka oproti 
trom.  Ak A hodí výsledok 4, B hodí výsledok 1, 3 a 5, B vyhráva. 
Ak A hodí 4 a B hodí 3, 3, 3, vyhráva A. 

BODY OSUDU (BO) 
BO sa používajú na zvýšenie hodnoty jednej schopnosti na jedno 
kolo. Použitie BO sa ohlási pred hádzaním. Počet BO, ktoré sú 
potrebné k zvýšeniu schopnosti sa počíta ako súčet bodov medzi 
pôvodnou a novou hodnotou. Napríklad na zvýšenie z 3 na 5 je 

potrebné minúť 4 + 5, teda 9 BO. BO sa obnovujú 
rýchlosťou 1 za deň. 

BOJ 
1. Iniciatíva – hoďte si 1k6 za každý bod obratnosti. 

Brnenie znižuje hod na každej kocke o svoju hodnotu (1 
pre štít alebo kožené brnenie, 2 pre krúžkovú zbroj a 3 
pre ťažké brnenie) – záporná hodnota je povolená. 
Poradie hráčov je od iniciatívy po najnižšiu. 
Postava sa v jednom kole môže pohnúť o 6 metrov (20‘) 
a bojovať, alebo sa pohnúť o 20 metrov (60‘) alebo spraviť 
akciu zaberajúcu celé kolo (vystrelenie z luku a pod.) 

2. Boj nablízko je overenie bitky. 
3. Projektily – zasiahnuť niečo projektilom je test streľby. 
4. Hodnota streľby sa porovná s 1 za každých 10 metrov 

(30‘) vzdialenosti pre vrhacie zbrane alebo 1 za každých 
33 metrov (100‘) pre strelné zbrane. Vrhacie zbrane sa 
dajú ak pozbierať hodom 1k6 s úspechom 2 a viac, šípy 
pozbierate úspešne len hodom 6. 

5. Zranenie – na zranenie sa hádže počet kociek rovný 
kumulatívnemu súčtu rozdielu medzi vyhrávajúcou 
kockou a najvyššou prehrávajúcou. Teda pre rozdiel 1 
bude zranenie 1k6, pre rozdiel 2 bude 3k6 (1+2) atd. 
Príklad: A hodí na jednej kocke 5, B na troch 1,2 a 3.  
Rozdiel víťazného (5) a najvyššieho prehrávajúceho hodu 
(3) je 2, zranenie bude mať teda hodnotu 3k6. 

6. Veľkosť zbrane – zranenie veľkými (obojručnými) 
zbraňami sa násobí 1,5, pri útokoch bez zbrane (holými 
rukami) sa delí 2. Zaokrúhľuje sa vždy nadol. 

7. Brnenie – každý bod brnenia a/alebo štítu znižuje 
zranenie o 1k6. Štít a kožené brnenie sa ráta za 1 bod, 
krúžkové brnenie za 2 body a ťažká zbroj za 3 body. 

8. Smrť nastáva pri Vitalite 0, ak postava prehrá test na 
arkánum. Vitalita sa dopĺňa rýchlosťou 1k6 za deň. 

VYBAVENIE 
Postava môže so sebou mať najviac 2 x sila vecí. Malé 
predmety (vrhacie zbrane, dýka a pod.) sa počítajú ako ½ 
veci. Veľké zbrane sú za 2. Brnenie je rovné 1 veci za každý 
bod ochrany, ktorú poskytuje. Ako 1 vec sa počíta aj 50 
mincí. Štandardne so sebou postava môže mať: 
◊ 1k6 vrhacích zbraní alebo luk a 10 šípov 
◊ 1 malú zbraň  
◊ 1 veľkú zbraň alebo 1 normálnu zbraň a štít 
◊ 1 brnenie (nie tri na prezlečenie) 
◊ 1k6 bežných predmetov (lano, lampáš...) 
◊ 3k6 mincí  

ARKÁNUM 
Použitie arkána môže spôsobiť nepravdepodobné javy. Je 
to vždy akcia trvajúca celé kolo. Požadovaný efekt nesmie 
byť priamo smrteľný, ale môže nepriamo spôsobiť úraz 
alebo smrť, ako napríklad odpadnutie kolesa na voze v plnej 
rýchlosti, spadnutie balkóna, vetvu, ktorá zrazí jazdca 
k zemi. Overenie arkána má vždy náročnosť 5 a vždy zníži 
arkánum o 1, bez ohľadu na to, či sa test podarí alebo nie. 
Ak sa test nepodarí, stratí postava 1k6 BO alebo 1k6 
Vitality (ak postava už nemá dosť BO). arkánum sa doplní 
za 24 hodín po vyčerpaní.  
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