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Matrix – základní informace 



SHRNUTÍ ORGANIZÁTORŮ  

Systém matrix, realizovaný programem Cyberspace, simuluje všechny činnosti pro postavu se 

schopností deckera. Slouží k získávání dat, vyřazení kontrolních systémů a v případě průniku i  

vydělávat prodejem získaných dat. 

Hráč se k programu nejčastěji připojuje v klidném prostředí a provádí úkony v Matrixu jako v reálném 

světě. V případě že se mu to povede bez povšimnutí, organizátoři hráči poté dají přístup k získaným 

informacím a vyhodnotí důsledek všech akcí v matrixu pro další hru. V případě, že hráč spustí aktivní 

alarm, organizátoři mohou na toho jednání reagovat například vysláním zásahové jednotky. Všechny 

provedené činnosti mohou mít důsledek na herní události (např. vyřazení kamer oslabí strážné NPC 

v herním prostoru) 

Své schopnosti muže hráč posilovat v případě zakoupení silnější programů a cyberdecků. Tyto 

vylepšení po zakoupení nahrávají organizátoři přímo na hráčů cyberdeck pomocí prostoru na 

dropboxu  

Před zahájením deckování  

1. Hráč připojí stanici k internetu 

2. Oznámí co deckuje do fóra na Nyxu či Facebooku  

3. Podle pokynů připojí síť, kyberdeck a deckera. V případě možnosti připojí orga na team 

wiewer 

4. Nastaví real time na 10 s, čas ICE na 6s a založí log file na dropboxu  

5. Provede deckování 

6. Napíše ukončení deckování a uloží log file a všechny soubory. 

7. Organizátoři vyhodnotí jeho akce 

V případě odpojení v průběhu deckování se muže nanejvýše jednou do dané sítě znovu připojit. Další 

připojení je možné až po 20 minutách. 

V následujícím textu je popis systému matrix. Údaje kurzívou slouží pouze jako doplnění informací a 

popisu matrixu ve světě shadowrunu. Není nutno jim tedy věnovat úplnou pozornost, ale doporučuji 

si je přečíst.    

 

ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU MATRIX 

Matrix je rozškatulkovaný systém složený z počítačů zvaných hosty, které jsou vzájemně spojeny 

souřadnicemi – celosvětovou telekomunikační sítí. Skrze matrix se člověk může dostat prakticky ke 

všem počítačovým systémům tohoto světa – pokud má správné heslo nebo systém hackne. Uživatel se 

teoreticky může dostat během několika vteřin k jinému hostu na druhé straně planety. Tento aspekt 

celosvětové sítě, tj. permanentní aktualizaci dat, vyžadují jak zákony podnikového prostředí, tak 

absolutní nutnost ve světě, v němž může během pár sekund dojít k nejzávažnějším změnám. Lidská 

mysl nemá k proudu dat v matrixu bezprostřední přístup. Kdyby byl uživatel i nadále odkázán na 

pomoc zastaralé techniky – na příkazové řádky, názvy souborů, programy v programovacích jazycích 

– nedalo by se s tímto systémem pracovat. Příklad: Pokud chtěl uživatel v roce 1998 pracovat s 



počítačovým souborem, musel pracně vyťukat příkaz, zpřístupnit si soubor v okně nebo potřebnou 

informaci hledat jiným, stejně pomalým způsobem.  

Po krachu v roce 2029 nabídla ovšem technologie ASIST možnost přímého nervového rozhraní (PNR), 

jež umožnilo přístup k počítačům, a matrix byl na světě. Celý matrix – fyzické komponenty, programy, 

dokonce i akce jako kopírování souboru – se graficky znázorňuje pomocí ikon. Dnes podniká uživatel 

za nalezením souboru cestu trvající pouze několik mikrosekund počítačově vygenerovanou krajinou. 

Pokud je oprávněn ke čtení souboru, nalezne ho přesně tam, kde ho očekával. Standardní programy 

rozhraní, s nimiž pracuje, přitom vypadají pokud možno jako kancelářští zaměstnanci nebo jako 

obrovské knihovny, možná ale také jako spletené vzory z čisté energie. Uživatel soubor uvidí, dotkne 

se ho, a to už se data ukládají do jeho kyberterminálu.  

Uživatel si už nemusí pamatovat hesla, posloupnost příkazů nebo názvy souborů. Pokud něco chce, 

jde prostě na věc. Chce-li naprogramovat pracovní proces laboratoře nebo montážního pásu, vytvoří v 

myšlenkách patřičné schéma nebo pomocí virtuálních komponentů sestaví model. Všechno ostatní už 

pak zařídí počítač. Například moderní chemici sestavují podle svých vzorců molekuly, jako když si děti 

hrají se stavebnicí. Počítač pak převede tyto činnosti do programu, který zrealizuje proces ve 

skutečném světě. Shadowrunneři, kteří se z jistých vlastních důvodů zdržují v nějakém počítačovém 

systému, mohou samozřejmě využít tyto technické inovace k vlastnímu prospěchu. Stejná matrixová 

výbava, jež námezdnímu otroku ulehčuje práci, dává deckerovi moc. Tito nelegální uživatelé se mohou 

vplížit do počítačového systému a tutéž jednoduchou symboliku použít pro vlastní účely 

ZÁKLADNÍ POJMY  

Kyberdeck – mikropočítač, který používají deckeři pro ilegální přístup k matrixu; používají ho i 

bezpečnostní deckeři. 

Decker – hacker; ilegální uživatel matrixu. 

Přímé nervové rozhraní (PNR) – technika, s jejíž pomocí vzniká rozhraní mezi nervovými impulsy 

deckera a počítačovým systémem. Umožňuje uživateli přímé řízení a ovládání počítačového systému 

prostřednictvím jeho mozku.  

Ikona – objekt, který vidí uživatel v matrixu.  

IC(ICE) (Intrusion Countermeasure, led) – druh softwaru, který se instaluje do počítačového systému 

(hostu), aby ho chránil před neautorizovaným přístupem. 

Bezpečnostní decker – decker, který pracuje pro podnik nebo pro vládu a chrání určité oblasti 

matrixu před deckery.  

Datajack – přímé připojení mezi nervovým systémem deckera a matrixem. 

Uzel – část hostu, například datastore nebo CPU.  

PŘISTUP  K MATRIXU 

Přístup k matrixu Jako kybernetického rozhraní k matrixu se užívá buď kyberdecku, nebo 

kyberterminálu. Oba přístroje jsou vybaveny kabelem ze skelných vláken se standardní datovou 



zástrčkou, kterou lze najít i na každém telekomu pro každodenní použití. Se správným nářadím může 

decker napíchnout každé existující komunikační spojení. Spojení mezi deckem a uživatelem je 

tvořeno buď sítí elektrod, jež se nasazuje na hlavu (metoda zbabělců), nebo přímým nervovým 

rozhraním přes datajack (jedině tak je možné létat).  

Někteří deckeři sahají i nadále po klávesnicové podpoře, ale mnozí dávají přednost čistě 

kybernetickému rozhraní. Jakmile je deck aktivován, potlačí většinu tělesných smyslových vjemů a 

nahradí je elektronickou simulací matrixu. Tyto simsensové signály převádějí komplexní strukturu 

kódování vlastního matrixu do grafické podoby. Po chvilce dezorientace se decker (či spíše jeho 

konstrukt) ocitne v matrixu na místě, kde je jeho deck připojen k souřadnicím. Jedná-li se při tom 

například o ilegální připojení v zadním pokoji Matchstickova baru & grilu, vynoří se decker v 

telekomunikačním vedení tohoto obchodu. Legální uživatelé používají registrované kyberdecky, které 

při každé činnosti v matrixu zanechávají datovou stopu (určitý druh otisků prstů uživatele). 

Kyberdecky deckerů ovšem žádné stopy nezanechávají. Deckeři zůstávají v anonymitě a když se vše 

dobře daří, mohou protančit mezi tajemstvími matrixu a přitom se vysmívat bezpečnostním 

opatřením. Pokud samozřejmě něco selže, mohou stejně tak dobře v matrixu zemřít. 

VNÍMÁNÍ MATRIXU  

Přístup k matrixu Jako kybernetického rozhraní k matrixu se užívá buď kyberdecku, nebo 

kyberterminálu. Oba přístroje jsou vybaveny kabelem ze skelných vláken se standardní datovou 

zástrčkou, kterou lze najít i na každém telekomu pro každodenní použití. Se správným nářadím může 

decker napíchnout každé existující komunikační spojení (viz Přípojky). Spojení mezi deckem a 

uživatelem je tvořeno buď sítí elektrod, jež se nasazuje na hlavu (metoda zbabělců), nebo přímým 

nervovým rozhraním přes datajack (jedině tak je možné létat). Někteří deckeři sahají i nadále po 

klávesnicové podpoře, ale mnozí dávají přednost čistě kybernetickému rozhraní. Jakmile je deck 

aktivován, potlačí většinu tělesných smyslových vjemů a nahradí je elektronickou simulací matrixu. 

Tyto simsensové signály převádějí komplexní strukturu kódování vlastního matrixu do grafické 

podoby. Po chvilce dezorientace se decker (či spíše jeho konstrukt) ocitne v matrixu na místě, kde je 

jeho deck připojen k souřadnicím. Jedná-li se při tom například o ilegální připojení v zadním pokoji 

Matchstickova baru & grilu, vynoří se decker v telekomunikačním vedení tohoto obchodu. Legální 

uživatelé používají registrované kyberdecky, které při každé činnosti v matrixu zanechávají datovou 

stopu (určitý druh otisků prstů uživatele). Kyberdecky deckerů ovšem žádné stopy nezanechávají. 

Deckeři zůstávají v anonymitě a když se vše dobře daří, mohou protančit mezi tajemstvími matrixu a 

přitom se vysmívat bezpečnostním opatřením. Pokud samozřejmě něco selže, mohou stejně tak dobře 

v matrixu zemřít. 

DĚNÍ  V MATRIXU 

V naši hře se pohyb v matrixu simuluje pomocí počítačového programu Cyberspace. Jsou v něm 

obsaženy všechny objekty a programy popisované v tomto textu. Je tedy zdařilou simulací a nenutí 

hráče cokoliv počítat. Hráč pouze používá program a zkoumá matrix stejně jako klasický decker např. 

ve hře Shadowrun. 

  



VSTUP DO MATRIXU  

Po připojení deckera a kyberdecku si hráč načte vybranou počítačovou síť. Automaticky se přesune 

před vstup do dané sítě a od té doby by neměl vnímat své okolí a soustředit se jen na hru v Matrixu. 

POHYB V MATRIXU  

Hráč se v matrixu pohybuje dle běžných zvyklostí v programu Cyberspace. Standardní nastavení mu 

dává 10 s na promyšlení akce a její provedení, IC poté reaguje v horizontu 6s.  

BOJ 

Boj probíhá pomocí speciálních programů . Všechny programy utočí pouze na deckerovu ikonu a 

snaží se ho odpojit z matrixu. Vyjimkou jsou černé a šedé ledy které utočí přímo na postavu či 

hráčovo vybavení. 

ODPOJENÍ Z  MATRIXU 

V běžném stavu se muže vždy decker odpojit pomocí tlačítka Jack out. V případě že je odpojen 

násilně (útokem ICE či odpojením prostřednictvím jiného člena týmu) a je omráčen na dobu přibližně 

5 minut.  V případě napadení černým ledem je odpojení možno pouze pomocí programu. Decker to 

musí zvládnout dříve, než bude ledem zabit či omáčen. 

STUPNĚ POPLACHU   

Decker svým působením často narušuje poklidný provoz na síti. Každý systém postupně získává 

informace o možných útocích a zvyšuje svojí bezpečnost. Muže přejít do vyššího stavu, kdy se aktivují 

další IC a zvyšuje se pasivní bezpečnost uzlů. 

Pasivní poplach 

Pasivní poplach znamená, že systém tuší přítomnost vetřelce, není si ale ještě stoprocentně jistý. Za 

tohoto poplašného stavu spouštějí aktivační prahy zpravidla bílá nebo šedá aktivní IC. 

Aktivní poplach 

Aktivní poplach znamená, že systém potvrdil přítomnost neoprávněné ikony. Při aktivním poplachu 

se při dosažení dalších aktivačních prahů zpravidla spouští aktivní a někdy dokonce černá IC. Kromě 

toho je navýsost možné, že do systému vstoupí podnikový nebo policejní decker. 

 KYBERDECKY 

 Kyberdecky jsou klíčem k umění deckera. Kyberdeck představuje rozhraní mezí matrixem a 

deckerem. Krátce řečeno, kyberdeck je extrémně výkonný mikropočítač s dostatečnou kapacitou 

zpracování, aby mohl disponovat rozhraním ASIST, jež převádí deckerovy nervové impulsy na 

holografické příkazy. S nejžhavějšími užitkovými programy z ulice může decker za pomoci svého 

kyberdecku tančit na elektronovém nebi. Všechny kyberdecky sestávají z určitých komponentů, které 

si decker přizpůsobí tak, aby vykouzlil v matrixu co nejlepší ikonu.. K jednomu kyberdecku může být 

připojen pouze jeden decker. Decker musí pomocí kabelu z optických vláken vytvořit spojení mezi 

deckem a svým datajackem. Deck musí mít k dispozici přípojku, aby mohl decker vstoupit do matrixu. 



AKTIVNÍ PAMĚŤ  

 Pokud bychom použili starý pojem, pak je aktivní paměť RAM kyberdecku. Tak jako hackeři ve 

dvacátém století mluvili o tom, že mají v počítači 64 mega, mluví decker Šestého světa například o 

100 Mp aktivní paměti na svém decku. Aktivní paměť rozhoduje o tom, kolik aktivních užitkových 

programů může být současně spuštěno v decku, a tak mohou být deckerovi k dispozici k okamžitému 

použití. V decku s 200 Mp aktivní paměti mohou běžet současně užitkové programy o celkové 

velikosti maximálně 200 Mp. 

PAMĚŤOVÁ BANKA  

 Paměťová banka odpovídá pevnému disku starodávných počítačů. Každý program v paměťové bance 

decku může být pomocí operace „výměna obsahu paměti“ naložen do aktivní paměti decku (viz 

Systémové operace). Všechny programy, jež chce decker při runu použít, musí být v paměťové bance, 

ať už jsou v dané době naloženy v aktivní paměti nebo ne. Celkový počet megapulsů užitkových 

programů a dalších uložených dat nesmí překročit místo v paměťové bance. Pokud má tedy decker ve 

své paměťové bance na základě tam uložených užitkových programů k dispozici ještě 500 Mp 

volného místa, nemůže tam naložit žádná data, jejichž velikost přesahuje 500 Mp. 

PROGRAMY NA CYBERDECKU 

Popis Využití  Poznámka 

Klamavé 

Deception  Oklamání IC Uvede IC falešný kód, to ho 
pak považuje za 
oprávněného uživatele 

Sleaze Průchod přes uzel bez povšimutí Dotyčný uzel obejde bez 
aktivace přítomného IC.   

Útočné 

Attack Zaútočí na vybrané ICE (nebo plošně na 
všechny) 

 

Slow Zpomalí dotírající ICE  

Relocate Umožní se zbavit pronásledujícího ICE  

Smoke+Mirro Zeslabují možnost ICE reagovat  

Posilující 

Armor+Shield Snižuje účinky útočných akci ICE Omezená funkčnost proti 
Black ICE 

Cloak Posiluje maskování v případě uniku  

Medic Leči způsobená poškození  

Pomocné 

Analyze Analyzuje uzel z bezpečné vzdálenosti  

Browse Vyhledává data v siti Časově náročné 

Evaluate Oceňuje získaná data  

Compressor Pro nahrávání v případě pokročilé decku  

 

  



CO JE MOŽNÁ NAJÍT V  MATRIXU 

CPU 

Mozek každého systému, který je nejvíce chráněn. Ovládá všechny činnosti a řídí všechny operace. 

Seznam činností 

Change node Transportuje deckera do jakékoliv části systému 

Cancel alert Sníží úroveň pasivního alarmu 

Display map Zobrazí celkovou mapu systému 

Shutdown Ukončí činnost systému (vypne i všechny připojené kamery apod.) 

Systém inquiry Zkontroluje stav systému 

DS – DATA STORE 

Nejčastější cíl všech deckerů, je zde možno najít důležitá data a záznamy. 

Seznam činností 

Erase file Smaže vybraný soubor 

Read file Přečte údaje z daného souboru. (Může zjistit zajímavé informace) 

Edit file Změní vybraná data v souboru. 

Transfer file Překopíruje soubor na cyberdeck 

SM – SLAVE MODULE 

Prezentuje systém, který ovládá např. kamery, zámky a další.  

Seznam činností 

Control Ovládá daný systém a muže ho využívat dle svých potřeb. 

Senzor readout Umožnuje čist data ze senzorů jak v záznamech, tak i po jistý čas po 
odpojení.  

IOP PORT 

Propojení s nějakým dalším zařízením /terminálem, obrazovkou atd.)  

Seznam činností 

Display message Zobrazí libovolnou zprávu 

Disconnect port Odpojí daný port od systému 

SPU – SUB PROCESSING UNIT, SAN – ENTER GATE 

Zařízení zajištující nějakou součást systému. Většinou jen propojuje několik dalších zařízení. Jde jím 

jen projít a nelze zde provádět žádné akce. SAN většinou obsahuje vstupní ICE. 

ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI SYSTEMU 

Kódy bezpečnosti Kód (nebo také stupeň) bezpečnosti sestává z úrovně bezpečnosti (barvy) a 

hodnoty bezpečnosti (čísla) (od 1- 9). Čtyři úrovně bezpečnosti jsou modrá (malé nebo vůbec žádné 

zabezpečení), zelená (průměrné zabezpečení), oranžová (vysoké zabezpečení) a červená 

(maximální zabezpečení). Podle pověstí mají existovat dokonce systémy s takovou zabijáckou 

obranou, jejichž stupeň bezpečnosti přesahuje „oficiální“ stupnici barev. V deckerském slangu se jim 

říká ultrafialové (UV) systémy nebo černé systémy. 



Každý objekt v matrixu je tedy dán svojí funkcí a úrovní zabezpečení. Mužem tedy potkat například 

DS zelená 7, což je označení pro sklad dat s průměrným (zelená) ale kvalitním zabezpečením 

(hodnota 7 je vysoká).       

TYPY BEZPEČNOSTNÍCH PROGRAMŮ 

IC(ICE) znamená Intrusion Countermeasures (opatření proti vniknutí; pro vás všechny neposkvrněné 

matrixem: čte se to jako „led“). Některá IC pouze deckerovi zabrání (nebo se jen pokusí) v 

neoprávněném vstupu do sítě. Jiná byla vyvinuta za tím účelem, aby dokázala přivést jeho ikonu ke 

zhroucení. Další jsou zase celé žhavé na jeho deck. A pak existují ještě černá IC – ta ho chtějí prostě a 

jednoduše připravit o život. 

Aktivní versus reaktivní  

IC je buď aktivní, nebo reaktivní. Aktivní IC na deckera zaútočí, jakmile obdrží informaci o jeho 

přítomnosti Aktivní IC jedná jako nepřátelská NP , pokouší se pomocí různých manévrů dostat se do 

výhodné pozice a používá své zbraně a další triky. Naproti tomu reaktivní IC „jen tak posedává“. Může 

se stát aktivním, pokud bezpečnostní situace dosáhne určitého aktivačního prahu; možná ho decker 

spustí určitou akcí; možná se také zdržuje na určitém místě nebo v určitém zdroji daného hostu, 

například v souboru, periferním zařízení nebo dokonce v celém kompletním subsystému. V tomto 

případě se aktivuje, jakmile si decker zjedná přístup k onomu chráněnému místu nebo zdroji. Jakmile 

decker spustí reaktivní IC, to má vliv na jeho další akce, dokud není zničeno, oklamáno nebo jinak 

přesvědčeno, aby se stáhlo.  

TYPY  

Bílá 

Bílé IC je naprogramováno k útokům na on-line ikonu deckera. Nemůže způsobit trvalé poškození ani 

deckerovi, ani jeho decku.  

Šedá 

Šedé IC má za úkol napadat deckerův kyberdeck a jeho užitkové programy. Tyto útoky mohou trvale 

poškodit příslušné komponenty.  

Černá  

Černé IC je speciálně naprogramováno k tomu, aby útočilo na samotného deckera tak, že způsobí 

nebezpečné zostření zpětné vazby mezi deckerem a jeho kyberdeckem. To může vést k trvalým 

tělesným nebo psychickým poškozením nebo dokonce ke smrti. 

  



STRUČNÝ POPIS TYPŮ IC  

BÍLÉ IC  

Drtič 

Drtiče jsou aktivní programy IC, které vždy na část ikony deckera a snižují jeho schopnosti. Drtiče 

existují ve čtyřech formách: Acid, Binder, Jammer a Jammer. 

Zabiják – Killer 

Zabiják je aktivní IC, které způsobuje ikoně poškození v matrixovém boji. 

Sonda - Probe  

Sonda je reaktivní IC, které provádí dodatečné prověřování balíků dat a požadavků programů na 

počítačové zdroje. Tím pomáhá při odhalování operací ze strany neautorizovaných programů. 

Vír  

Vír je reaktivní IC, které chrání prvky subsystémů přístup, soubor nebo periférie. IC Vír může být 

naprogramováno tak, aby střežilo buď určité komponenty subsystému, nebo celý subsystém. Může 

například chránit jediný soubor, databanku nebo veškeré datové funkce hostu (včetně faxových 

výstupů a specializovaných terminálů. Dokud není IC Vír dekódováno, brání v přístupu k hostu nebo 

periferním přístrojům. Navíc IC Vír zničí chráněná data dříve, než se dostanou do neoprávněných 

rukou. Zde lze použít program decrypt  

Asfaltové děťátko – Tar baby 

Asfaltové děťátko je reaktivní IC, které se pokouší zlikvidovat užitkové programy deckera. Každé 

Asfaltové děťátko je naprogramováno na určitý druh užitkových programů: operační, útočné, 

obranné nebo speciální. 

ŠEDÉ IC  

Výbuch IC -blaster 

Výbuch je aktivní IC, které provádí matrixové útoky stejným způsobem jako IC Zabiják. 

Trhač IC  

Trhač je šedou verzí IC Drtič. 

Asfaltová jáma – Tar pit 

Toto reaktivní IC jedná a útočí stejně jako Asfaltové děťátko . Ovšem pokud se IC Asfaltová jáma 

podaří přivést on-line užitkový program ke zhroucení, vpustí současně do kyberdecku virus, který 

zničí všechny kopie tohoto programu v aktivní paměti a paměťové bance decku. 

ČERNÉ ICE  



Tyto program utočí na kyberdeck a přímo na deckera. Ten se nemůže dobrovolně odpojit a souboj 

s tímto typem ICE ho může stát i život, pokud se mu nepodaří odpojit včas.     


