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Zbraně pro boj beze zbraně a rvačku 
Pokud nechcete rvačku odehrát jako RP scénu, potřebujete zbraň symbolizující pěst. Tato zbraň má 

max. 30 cm na délku, musí být absolutně měkká. Nejlépe poslouží krátké mirelonové obuchy nebo 

ponožka v ponožce.  Útok takovou zbraní omračuje, ale nezabíjí. Ubíráte životy jako obvykle, ale 

výsledkem poklesu životů na nulu je stav Bezvědomí. Stejné účinky mohou mít i neobvyklé zbraně 

jako ve rvačce použitý štít, kniha , kterou někoho mlátíte po hlavě. Vše musí být extrémně měkké a 

bezpečné. 

Zbraně pro boj nablízko 
pro fyzický boj se ve hře se používají zbraně určené pro larp. Je jedno použijete-li kupované věci typu 

latexu nebo bofru, nebo jestli použijete vlastní měkčenou zbraň. Pravidla rozlišují jen tři stupně 

zbraní – Krátkou zbraň do 40 cm, kterou mohou používat všichn., 

– Dlouhou zbraň, na kterou potřebujete dovednost Výcvik se zbraní  

– Obouruční zbraň, na kterou potřebujete jak výcvik se zbraní tak obourukost.  

Tabulka zbraní a kombinací 

Pěst/obušek Do 30 cm, omračují za JEDEN život 

Krátká zbraň (Dýky a nože, pařáty) Do 40 cm, zraňují za JEDEN život, smí používat 

každý 

dlouhá zbraň (meče, sekery,…) do cca 100 cm, zraňují za JEDEN život, je potřeba 

Výcvik se zbraní 

Obouruční zbraň (obouruční meče, kosy,…) Od 100 cm, životy, potřebujete dovednosti 

Výcvik se zbraní a Obourukost. 

Dvě krátké zbraně, pěsti samotná Obourukost 

Dvě dlouhé zbraně, dlouhá zbraň a štít Obourukost a Výcvik se zbraní. 

    

 

  



Zbraně na dálku 
Všechny střelné a vrhací zbraně ubírají za JEDEN život. Můžete to posílit efektem. ale je to vždy jen 

na jednu ránu. 

Vrhačky: dovednost Střelec umožňuje používat normální vrhačky (ekvivalent Zraň I). Pokud 

dovednost nemáte, jste odkázání jen na efekt.  

Luky a kuše: potřebují měkčené střelivo (4–5 cm hlavice) a maximální nátah je 15 kg. I když to zde 

uvádím, luk i kuše bude spíš kuriozita, ne moc vhodná do skutečné přestřelky. Potřebuje dovednost 

Střelec. 

NERFky: simulují palné zbraně. Vzít pistoli a zmáčknout spoušť dokáže vyjma Extrémně neschopných 

každý. Amatéři mohou začít maximálně s jednorannou zbraní.  Pro profesionální použití potřebujete 

dovednost Střelec. Ta vám umožní mít jakýkoliv rozumný nerfgun do začátku hry. Střelci si mohou 

volně vybrat, co sebou budou tahat (klidně třeba Hail-fire) a je na nich kolik budou mít munice. 

Jediné omezení je praktičnost – s velkým arzenálem na vás budou lidi koukat jako na magora nebo 

budou rovnou střílet. 

 


