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Úvod 
Fallout LARP: Garden of Eden (2022) (dále FL) je hra, která probíhá bez přestávek od 10. do 13. 
srpna 2022. Hráč tedy nikdy nevypadává z role a celou dobu jeho pobytu na herním území se 
účastní hry. 

Účastnit se může pouze osoba starší 18 let. Bez výjimek.

Každý ze zúčastněných hráčů musí projít registrací a musí být seznámen s pravidly. Neznalost 
pravidel neomlouvá. Organizátoři si v případě závažného porušení pravidel vyhrazují právo na 
vyloučení hráče, a to bez náhrady registračního poplatku.

Během akce jsou využívány airsoftové zbraně (Zbraň kategorie „D“), měkčené atrapy zbraní na 
blízko a pyrotechnika I. a II. třídy. Z tohoto důvodu je během akce přísně zakázána konzumace 
alkoholu a jiných omamných látek. 
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Obecná pravidla 
Povinná výbava účastníka akce 
Pokud zvažujete účast na FL, přečtěte si prosím následující výpis základní povinné výbavy, kterou 
musí každý účastník (jak hráči, tak NPC) mít, jinak nebude vpuštěn do hry. 

Výbava bude kontrolována u registrace!

!!! Po celou dobu trvání akce je povinné nosit ochranné brýle (viz níže) !!!

• kostým
• reflexní vesta
• hodinky
• ochranné brýle (certifikované - tedy NE brýle s mřížkou, čínské kopie vojenských brýlí, 

lyžařské, sluneční, svářečské, dioptrické...)
• krátká manuální střelná zbraň (pistole či revolver)
• gumový nůž, nebo jinou měkčenou chladnou zbraň do 40cm délky
• alespoň 1 metr dlouhý provázek či provaz (na svazování rukou)
• lootovací brašna, žebradlo nebo batoh na přenášení herních předmětů
• čutora na vodu (nebo jiná atmosférická alternativa)
• ešus a příbor (nebo jiná atmosférická alternativa)
• Pro komunikaci hráčů v rámci hry je povoleno používání vlastních PMR/UHF/VHF 

vysílaček. Vysílačka nicméně určitě není povinná.
Pokud jste po přečtení tohoto seznamu naznali, že dané věci nemáte, nebo nechcete pořizovat, 
pozbývá pro vás další četba pravidel smyslu. Pokud ale dané věci máte, nebo není problém si je 
pořídit, čtěte dále.

 

Reflexní vesta 
Hráč je povinen přijet s reflexní vestou. Reflexní vesta označuje postavu, která je ze hry vyřazena. 
Je to jediný případ ve hře, kdy hráč nehraje svoji postavu. 

S hráčem v reflexní vestě se nekomunikuje, ani hráč v reflexní vestě neinteraguje se svým okolím. 
V herním území se hráč s vestou zdržuje jen po doby nezbytně nutnou.

Důvody pro nasazení reflexní vesty: 

• Hráč byl zabit, tedy nastala herní "smrt" (viz. Herní systémy, kapitola "Smrt")
• Hráč potřebuje opustit herní prostor
• Hráč je reálně zraněn či jinak zdravotně indisponován a potřebuje vyhledat pomoc
• Hráč má neodkladnou potřebu jít osobně zkontaktovat organizátora

!!! Je zákázáno komponovat jakoukoliv část reflexní vesty do kostýmu. !!!

!!! I v reflexní vestě stále platí povinnost nosit ochranné brýle (viz výše) !!!
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Rudá stop 
FL využívá pravidlo/mechaniku "rudá stop". Zvolání “Rudá stop” znamená okamžité a kompletní 
zastavení hry. Používá se v případě, že nastane nějaký závažný problém. Následně je přivolán 
nejbližší organizátor a problém je vyřešen na místě. 

Využívá se hlavně v případě zranění, bolesti, nebo když vám herní situace působí jiný druh újmy, ať 
fyzické nebo psychické.

Tohoto mechanismu využívejte jen ve skutečně závažných a odůvodněných případech, jeho zneužití 
se trestá a může znamenat vyloučení ze hry. 

 

Reálné zranění a zdravotník 
V případě reálného zranění se hra okamžitě přeruší pomocí rudé stop (viz výše) a následně se shání 
vhodným způsobem (telefon, rychlý běžec, hlasité řvaní "skutečné zranění, zdravotník" apod.) 
zdravotník.

 

Chování na akci 
Prosíme všechny účastníky, aby se po celou dobu svého pobytu v herním prostoru chovali slušně a 
přátelsky. Jedeme si to všichni užít a nechceme si dovolenou kazit hádkami! 

Ulevit si vám samozřejmě nikdo nebrání, ale pokuste se prosím veškeré situace ve hře řešit alespoň 
minimálně herně.

V případě, že uvidíte, že někdo neuznává zásahy, nahlaste ho organizátorům. Odpusťte si 
oblíbené softové "neříkej, že nemáš!" a další podobné úlety.

Ohlašování zásahů kuličkami neděláme standardně tak, jako na jiných airsoftových akcích. Při 
zásazích neřveme HIT, BENG, MÁM nebo podobně - nejsme na softu - ale hrajeme zranění 
podle typu a intenzity, tedy křičíme bolestí, hroutíme se na zem, voláme o pomoc - tak, jako v 
reálu. 

Např. v případě, že vám nohu škrtne kulička, chytnete se za ní, padáte na zem a řvete bolestí, žádné 
poskakování na jedné noze apod. Hrajeme divadlo. 

Pokud chcete protivníkovi z bezpečnostních důvodů dát v nepřehledné situaci najevo, že zásah 
uznáváte, použijte např. výkřik ,,Koupil sem to!”, stále doprovázený patřičným RP.

Myslete na to prosím!

Vždy se tedy snažte jednat maximálně herně, jak to jen půjde. Děkujeme!

 

Občerstvení 
U parkoviště se nachází Kiosek, který během hry bude zajišťovat občerstvení jak pro organizaci, tak 
pro hráče, a to v podobě snídaní, obědů a večeří. Jídlo v Kiosku není zahrnuto v registračním 
poplatku, ale budou se servírovat meníčka za dobrou cenu. 
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Kiosek zřizují a vedou majitelé prostoru a pořadatelé larpu nemají z provozu kiosku žádný profit. 
Herní bar nebude prodávat žádné herní jídlo ani pití (pouze herní předměty a suroviny), tak je 
potřeba s tím počítat.

V Kisoku se nehraje a vstup se zbraněmi je do Kiosku  zakázán, takže hráč před vstupem nechá 
zbraň v táboře frakce nebo hlídaném trezoru v herním baru. Dovnitř Kiosku prostě nikdo nesmí se 
zbraní. Totéž platí i pro prostor před Kioskem a kolem něj (bude vyznačen páskou). I přesto výrazně 
doporučujeme nesundávat ochranné brýle. 

Samozřejmě je možné (a rozhodně to doporučujeme) si dovézt vlastní tekutiny i jídlo. 

 

Hygiena a zázemí 
• Na akci budou zajištěny mobilní záchody nebo pevné toalety v dostatečné míře. 
• Na místě je k dispozici užitková voda v barelech. 
• Elektřina není všude. Její nedostatek se budeme snažit řešit místy prodlužovačkami, jinde 

generátory, ale doporučujeme vám na to nespoléhat.
• Frakce NCR bude ubytována v tzv. Zkrácené budově, což je malý domek uprostřed herní 

plochy, kde je elektřina, pitná voda, vojenské postele na spaní a společenská místnost. 
Frakce si může svou bázi před hrou dozdobit podle potřeby. 

• Frakce kmen Chcíplí psi bude ubytována na místě autodromu, kde se nachází dráha z 
pneumatik pro motokáry, dvě nepřístupné budovy, dostatek travnaté plochy a zastřešená 
konstrukce pod kterou se dá spát. Je možnost postavit zde hangár či více stanů. 

• Herní bar vedený frakcí Van Graffové bude sídlit v budově kasáren, kde je pitná voda a 
elektřina. Spaní na vlastních matracích, postelích nebo spacácích. 

• Frakce Broken Boot a Vault 9 budou mít herní báze ve stejných kasárnách, jako herní bar. 
Zázemí tak budou mít stejné, jako bar.

• Nehráčské postavy (NPC) budou sídlit každý v jedné místnosti ve stejných kasárnách jako 
herní bar. Co místnost, to jedno NPC. Není zde elektřina, ale pořadatel zajistí noční osvícení 
prostor kasáren, kde se bude hrát.  
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Herní systémy a mechaniky 
Počítání času ve hře 
1 scéna = 1 herní úsek trvající přibližně 15-60 minut.

• Může se jednat o hodinovou bitvu nebo o krátký rozhovor dvou postav.
• Např. pokud cestujete se skupinkou do pustiny, cesta vám trvá nějakou dobu (jedna scéna), 

následně dorazíte na místo a prohledáte ho (další scéna), během prohledávní vás napadnou 
nepřátelé (opět nová scéna), boj trvá třeba půl hodiny. Na konci boje utíkáte s přáteli 
pustinou do bezpečí (další scéna) a pak se nějaký čas léčíte ze svých zranění (scéna). 

• Tento dějový úsek je tedy složen z 5 scén.
• Proč je to důležité? Některé mechanismy, efekty a předměty ve hře mají dobu trvanlivosti, 

která se udává v trvání na jednu scénu, takže hráč ví, kdy daný předmět použít nebo jak 
dlouho trvá např. otrava.

1 herní období = herní úsek trvající 1-12 hodin. 

• Slouží hlavně pro účely vyhlašování Zvěstí ve hře.
 

Životy a zásahy 
• Každý hráč má v základu 1 život.
• Zásah do platné (povolené) zásahové plochy znamená zranění (-1 život), pokud hráč nemá 

zbroj nebo jinou formu ochrany (perk, drogy...).
• Jak se chovat při zásahu najdete v Obecných pravidlech, kapitola "Chování na akci"
• V momentě, kdy hráč přijde o poslední život, okamžitě padá k zemi a nastává Agonie. 
• Zvýšit množství životů lze např. perkem Bouchač (natrvalo) nebo drogami (dočasně).
• Zbroje nepřidávají životy, ale chrání před zásahy.
• Maximální počet životů ve hře jsou 3 - pokud kumulací různých efektů hráč dosáhne 

hodnoty vyšší než je 3, počet životů se mu stejně automaticky snižuje na 3.
 

Agonie a dorážení  
• Během Agonie hráč leží na zemi a nemůže dělat nic jiného, než se plazit a volat o pomoc.
• Agonie trvá 15 minut, které si každý hráč změří na hodinkách od chvíle, kdy do ní upadl. 
• Hráče v Agonii lze vyléčit několika způsoby;

◦ 1 - Odtáhnout (případně odnést, odvézt...) jej k NPC Doktorovi do Helvetie.
◦ 2 - Odtáhnout (případně odnést, odvézt...) jej do frakční báze ke Zotavení.
◦ 3 - Použít na něj perk Student medicíny.
◦ 4 - Píchnout mu Stimpak.

• Pokud není hráč vyléčen během 15 minut, nastává "Smrt" - viz níže.
• Hráč v Agonii může být doražen dalším platným zásahem, ale pouze chladnou zbraní. Po 

doražení rovněž nastává "Smrt" - viz níže.
• Hráč v Agonii tedy ignoruje veškeré další střelné zásahy, ale POZOR - JE PŘÍSNĚ 

ZAKÁZÁNO ZNEUŽÍVAT TOHOTO PRINCIPU A KRÝT SE ZA JINÝMI HRÁČI, 
KTEŘÍ JSOU V AGONII, PŘED NEPŘÁTELSKOU STŘELBOU! I v případě, že 
dotyčného ošetřujete pod palbou, si jej prostě musíte napřed odtáhnout do bezpečí a nesmíte 
spoléhat na to, že vás skrz něj nikdo nemůže trefit.

• Doražení hráči v Agonii jasně oznamte slovy "Dorážím tě!" nebo "Dorážka!"
• Pokud má hráč v Agonii štít, může jej stále používat jako kryt.
• Kromě záchrany a doražení je možné hráče v Agonii obrat nebo zajmout (viz níže).
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Smrt 
• Smrt berte spíše jako pravidlový termín - pokud herně "zemřete", vaše postava neumírá 

definitivně, nýbrž se jen musí zotavit z těžkého zranění. 
• Postavu může definitivně ukončit (zabít) pouze sám hráč z vlastní vůle. 
• Svoji herní "Smrt" hráč doplní patřičným RP, odevzdává kartičku Bounty (pokud je komu), 

následně se zvedá, nasazuje si reflexní vestu a odchází do herního baru.
• Pro přesun vybere co nejméně frekventovanou cestu, aby se vyhnul aktivním hráčům a 

nerušil boj ani atmosféru. 
• Hráče v reflexní vestě, který jde na respawn, nelze obrat, nebo s ním jakkoli jinak 

interagovat. MRTVÍ NEMLUVÍ!
• Samozřejmě je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO se mezi "mrtvolami" schovávat, krýt se za nimi nebo 

podobně.
• Po nahlášení "smrti" v herním baru hráč skončí ve Vězení, které slouží jakožto respawn. 

Délka doby strávené ve vězení se bude dynamicky měnit, ale vždy bude pro všechny stejná, 
předem určená a včas oznámená všem hráčům prostřednictvím velitelů jejich frakcí.

 

Léčba 
• Léčba je mechanismus, který má ve hře celkem 4 podoby;

◦ Léčba u Doktora - nejdražší a nejlepší léčba od NPC
◦ Zotavení - celkem dlouhá samoléčba
◦ Drogy - hojně dostupná metoda jak si ulevit - vzniká ale závislost
◦ Použít perk - celkem vzácná alternativa k NPC Doktorovi

• Délka léčby u doktora v Helvetii se bude dynamicky měnit podle herní doby, ale bude se 
pohybovat cca od 15 do 30 minut.

• Léčba u doktora vrací hráče na plný počet životů
• Jakmile se o hráči v Doktor dozví o hráči v Agonii, je hráč "stabilizován" a na ošetření může 

čekat neomezeně dlouho. Není tedy možné "vykrvácet v čekárně" a umřít, protože vám 
vypršel 15min limit Agonie, zatímco jste "stáli ve frontě" na Doktora.
◦ Platí to opravdu POUZE v případě, že o vás Doktor ví, tzn. musí být přítomen a musí 

vám jasně říct, že vás vyléčí, jakmile přijdete na řadu, udělá si na vás čas nebo 
podobně.

◦ Stále jste v Agonii, tzn. hrajete ošklivě zraněného a nic jiného neděláte a dělat 
nesmíte. Stále vás může někdo dorazit.

◦ Pokud od Doktora v tomto stavu odejdete dříve, než vás vyléčí, případně vás Doktor 
vyhodí, odejde, herně umře nebo podobně, okamžitě umíráte.

• Zotavení probíhá na lůžku v bázi frakce, kdy hráč leží a odpočívá.
◦ Doba Zotavení je 60 minut. 
◦ Hráč může komunikovat, může se najíst, napít nebo se např. odbelhat na záchod, ale 

jinak se hry neúčastní. Nesmí bojovat, nesmí nikoho okrádat, zajímat ani cokoli 
podobného. 

◦ Pokud hráč přeruší Zotavení, okamžitě upadá zpět do Agonie. 
◦ Zotavující se hráč může být během zotavování doražen.

• Drogy, jako je Stimpak, dokážou hráče v Agonii nakopnout okamžitě zpět na jeden život, 
takže může zase bojovat. Po skončení boje však musí absolvovat léčbu u NPC Doktora nebo 
Zotavení.

• Člověk s perkem Student medicíny dokáže obvázat hráče v Agonii a vrátit ho do akce s 
plným počtem životů. Hráč je pak zdráv a nemusí se už dál léčit nebo zotavovat, pokud není 
zase zraněn. Tento perk je hodně cenný a do hry jich bude uvolněno velmi málo.
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• Absolvovat léčbu u doktora, zotavením či pomocí perku lze i v případě, že ještě nejste v 
Agonii, ale zároveň nejste na plném počtu životů (pokud jich máte více, než jeden). V 
takovém případě vám léčba rovněž doplní životy na plný počet.

 

Obírání 
• Každý hráč i NPC při opuštění své báze musí mít v herní brašně minimálně 1 herní předmět 

(surovinu, zátky, munici...).
• Každý hráč musí také mít neustále kartičku Bounty.
• Bez tohoto minima se nikdo (hráč/NPC/bestie) nesmí pohybovat po herní ploše a porušení 

tohoto pravidla bude přísně postihováno. 
• Loot a Bounty dostane každý velitel frakce před hrou a zodpovídá za to, že je všichni jeho 

hráči budou neustále mít. 
• Obírání je mechanismus, kdy hráč obírá jiného hráče v Agonii, nebo se mu nějak povedlo 

dostat se k cizímu majetku. Nemyslí se tím obchod, výměna, odměna, těžba nebo podobně, 
ale obírání "mrtvol" a krádeže (např. ze stolu, z cizí brašny, batohu nebo frakční bedny).

• Sebrat lze vždy maximálně 1 herní předmět z jednoho "zdroje" (herní brašny, batohu, stolu, 
bedny...) - vždy 1 hráč = 1 "zdroj" = 1 předmět.

• 6 lidí tedy může obrat dalšího hráče o 6 herních předmětů. Pokud jich tolik nemá, tak smůla 
- obrali jste chudého pocestného.

• Zbytek herních předmětů, které nelze vzít, hráči zůstanou.
• Takového chudáka ale pak může obrat zase jiná skupina, pokud na něj narazí a celá situace 

se může opakovat.
• V noci (tzn. od 22h - 3h) lze obrat až o 2 herní předměty, a s perkem Marodér až o 3.
• Vybrat frakční bednu lze pouze po pořízení zlodějského ticketu.
• Pokud si někdo koupí tzv. “zlodějský ticket” u NPC Zloděje, tak dostane právo na 1 pokus 

se vplížit do báze cizí frakce a pokusit se vybrat frakční bednu. V tomto jediném případě z 
této bedny může hráč vzít vše co chce bez omezení. 

• U munice se jedna hilzna nebo sáček (jakékoliv velikosti) rovná 1 hernímu předmětu.
• U zátek se jedna hrst (nebo váček) počítá jako 1 herní předmět.
• Jakékoliv žetonky se počítají každý jako 1 herní předmět.
• Neobírá se o:

◦ Chladné zbraně
◦ Krátké manuální střelné zbraně
◦ Malé štíty
◦ Munici, kterou hráč už má nabitou v zásobníku či zbrani

• Kartičku Bounty lze sebrat pouze přímo jejímu majiteli a pouze v případě, že je zabit. 
Nepočítají se mezi klasické herní předměty (tzn. můžete obrat hráče v Agonii o herní 
předmět(y), dorazit jej a sebrat mu i kartičku bounty) a nelze o ně obírat jinými způsoby, 
tzn. bounty kartičky se nikdy nelootují, nekradou apod.! Výjimkou je, pokud najdete 
kartičku ve frakční bedně při jejím vykrádání, tu sebrat můžete.

• Obrat tedy lze o:
◦ Suroviny
◦ Návody
◦ Munici (s výjimkou té, kterou hráč už má nabitou v zásobníku či zbrani)
◦ Zátky
◦ Příběhové itemy
◦ Plynové masky (herní předmět, popsaný v kapitole Ozáření, nikoli skutečné plynové 

masky, pokud je někdo bude mít jakožto součást kostýmu!)
◦ Střelné zbraně kromě krátkých manuálních (sebráním průvodního žetonku, pokud jej 

zbraň má)
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◦ Zbroje (sebráním průvodního žetonku, pokud jej zbroj má)
◦ Velké štíty (sebráním průvodního žetonku, pokud jej štít má)

• Nikdy nikoho fyzicky neobírejte o jeho věci - zbraně, zbroje, štíty, součásti kostýmu či 
výstroje a podobně! Obíráte vždy POUZE O HERNÍ PŘEDMĚTY! Co není herní 
předmět (např. průvodka zbraně je herní předmět, zbraň nikoli), nemůžete sebrat!

 

Bounty 
• Každý hráč má u sebe kartičku Bounty, která představuje trofej za jeho zabití. Dostane ji ten, 

kdo dotyčného dorazí. Agonie nestačí.
• Bounty má podobu zalaminované kartičky, kterou musí každý hráč, ale i NPC, mít neustále 

u sebe, pokud opouští frakční bázi. 
• Zásobu bounty dostane každý frakční velitel a pověřená osoba ve frakci musí dohlížet na to, 

aby byly řádně vydávány. 
• Pokud dojdou, požádá velitel frakce pořadatele o nové. 
• Hráč může u sebe mít získaných bounty kartiček tolik, kolik mu jeho kapsy dovolí. 
• Získané kartičky se nikdy nedávají do frakční bedny! Mějte je u sebe, nebo uložené 

někde jinde. Výjimkou je případ, kdy má frakce prázdnou frakční bednu a tudíž do ní musí 
dát jednu svoji bounty kartičku (viz výše).

• Uplatňovat výhody za bounty smí pouze velitel frakce, jeho zástupce nebo vyjednavač. 
Nikdo jiný!

• Bounty lze použít na:
◦ Volný průjezd karavany (počet hlav se bude lišit dle herního dne)
◦ Prodat jako odměnu v herním baru - navzájem si Bounty neprodávejte!
◦ Uplatnit jako bonus při vyjednávání s Van Graffy.
◦ Zlepšení reputace u jednotlivých NPC. Ale pozor, ne všichni ocení, když jim 

přinesete hlavy mrtvých nepřátel. 
 

Zajetí 
• Do Zajetí lze uvrhnout hráče např. početní převahou, větší silou, prohrou v sázce, nebo když 

je v Agonii.
• Hráč, který chce někoho zajmout, musí oběť plácnout rukou jako při hře na babu a říct "jsi 

zajat".
• Vzdávající pak zajistí všechny své zbraně a uvolní si ruce, které jsou mu následně svázány 

na mašličku/kličku provazem, který si dovezl v rámci povinné výbavy, což symbolizuje 
pouta. Provaz na pouta není herní předmět, ale rekvizita. 

• Nehledě na to, zda byl předtím hráč živý, nebo v Agonii, upadá do zajetí a stává se z něj 
zajatec.

• Osvobození provádí věznitel nebo jiný hráč rozvázáním mašličky na provázku a zvoláním 
“Svoboda”.

• Zajatec po dobu, kdy má pouta, nesmí klást odpor a nesmí uprchnout, i pokud by k tomu 
měl reálně šanci. Výjimkou je případ, kdy jeho věznitel zemře.

• Zajatec po dobu, kdy má pouta, samozřejmě nesmí střílet nebo používat zbraně (ani 
chladné, ani na útěku!), nesmí obírat/krást, nesmí nikoho dalšího zajmout...obecně může 
dělat pouze to, co mu řekne věznitel.

• Když je věznitel mrtev, tak může zajatec uprchnout. 
◦ Může se pokusit doběhnout ke svým spojencům nebo komukoli, komu věří, že jej 

osvobodí. Pokud se splete, samozřejmě zůstává zajatcem, jen má nového "majitele". 
◦ Rovněž se může pokusit doběhnout do své frakční báze - pokud se mu to podaří, ve 

frakční bázi je osvobozen automaticky, i kdyby tam zrovna nikdo nebyl
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◦ Spojenci původního věznitele mohou zajatce pronásledovat. 
◦ Pronásledování uprchlého zajatce probíhá jako hra na babu, tzn. beze zbraní.  
◦ Zajatec utíká a pokud je plácnut pronásledovatelem, jako při babě, tak je znovu zajat 

tím, kdo jej dohnal a plácl.
• Zajetí smí trvat maximálně 1 hodinu a hráč může přijít maximálně o polovinu svých herních 

předmětů. Zbytek mu musí zůstat. I pokud zajatec v průběhu zajetí změní "majitele", nesmí 
zajetí trvat v součtu déle než hodinu.

• Zajatec smí být obrán pouze při zajímání a po dobu zajetí už dále obrán být nesmí - ani v 
případě, že změní "majitele".

• Bounty kartička nesmí zajatci být sebrána, dokud je živý!
• Hráč může být během zajetí "doražen" (tedy zabit) stejně, jako kdyby byl v Agonii. V 

takovém případě nastává klasická herní "Smrt" - viz výše.
• Věznitel může zajatce někomu předat (prodat, dát na starost...), tím má zajatec nového 

věznitele. Ten by to měl dát jasně najevo tím, že zajatci dá znovu "babu".
• 1 věznitel může hlídat najednou až 4 zajatce.
• Zajatec smí přenášet herní předměty tak, jako normální hráč. 
• Zajatce lze využít například jako otroky na podřadné a těžké práce, jako páku při jednání 

nebo podobně.
 

Suroviny a herní předměty 
• Všechny herní předměty zajišťují organizátoři!
• Je zakázáno do hry vnášet vlastní neoznačené předměty, které neschválil organizátor.

◦ Cokoliv, co není herní předmět, ale používá se to během hry, se označuje jako 
výbava či rekvizita. 

• Všechny herní suroviny jsou ve hře reprezentovány malým 3D tištěným žetonkem, jehož 
velikost, tvar a motiv se budou lišit podle typu a užití.

• Suroviny jsou následující:
◦ Dřevo
◦ Šrot
◦ Plast
◦ Hnojivo
◦ Olej
◦ Krystal
◦ Nukleární materiál

• Každá frakce bude od začátku umět těžit 1 surovinu, na kterou bude mít monopol a nemůže 
o něj přijít. 
◦ NCR - dřevo
◦ Chcíplí psi - šrot
◦ Vault 9 - hnojivo
◦ Broken Boot - krystal

• Veškeré herní předměty včetně surovin se vždy nosí v herní brašně. Výjimkou jsou průvodní 
žetonky připevněné na zbrani či zbroji.

 

Návody 
• Malé zalaminované kartičky, obsahující recept na výrobu nějakého předmětu, které bude 

vykupovat NPC Mechanik nebo Chemik.
• Návody budou vylepovat na svých nástěnkách, podle čehož bude zřejmé, co se dá vyrobit - 

např. dlouhé elektriky, balistické zbroje, Psycho nebo příběhové předměty. 
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• Hráči pak podle návodu donesou NPC suroviny a ti jim za poplatek vyrobí požadovanou 
věc.

• Za Bounty je možné vyjednat lepší obchodní podmínky - např. zrušení poplatku za výrobu, 
takže dodáte jen suroviny.

 

Frakční nástěnka 
• Každá herní frakce bude mít svou frakční nástěnku.
• Zde budou umístěny cedulky s čísly, které každý hráč dostane jako identifikátor. 
• U každého čísla bude malá schránka, do které bude hráč každý den několikrát vkládat 

požadované množství předmětů podle potřeby hry. Např. několik typů surovin pro 
obchodníka.

• Ve schránce může hráč též nalézt tzv. Osobní zvěst, což je nějaký osobní úkol, příhoda nebo 
obecně nějaká informace, podle které se hráč musí zachovat.

• Skrze tento systém proudí ve hře potřeby, nedostatek a příčiny ke konfliktům. 
• Ten, kdo bude svoji schránku ignorovat, nedostane odměnu, nebo na něj třeba někdo vypíše 

odměnu. Kdo ví...
 

Zvěst 
• Ve hře budou fungovat tzv. Zvěsti, které zvěstují nějakou příhodu na následující herní 

období. Např. se mohou lehce změnit podmínky na herní ploše, ať už celkově nebo jen v 
některých lokacích.

• Zvěst je vždy globální, týká se všech herních frakcí a má podstatně míchat kartami během 
celé hry.

• Zvěsti mohou chodit náhodně, může jich být víc v jeden čas a mohou každá trvat jinou 
dobu. 

• Frakce budou mít v rámci Zvěstí jiné potřeby a úlohy, které budou muset naplnit, což bude 
neustále měnit dynamiku děje.

• Příklad Zvěsti č. 1 - Poblíž osady se usadil Párač. Nějaký odvážlivec se ho musí jít pokusit 
zabít. Pokud frakce nenajde dobrovolníka, musí uspořádat loterii, ve které vybere toho, kdo 
se utkání s Páračem zúčastní. 

• Příklad Zvěsti č. 2 - V Podzemí pod Helvetií se prý nachází nějaká vzácná zbraň, takže je 
nutné najít někoho, kdo se nechá schválně zavřít do Vězení a za trest pak poslat do 
Podzemí...

• Za splněnou Zvěst dostane frakce nebo hráč vždy odměnu v herním baru. 
 

Psychóza 
• Po hladu asi největší hrozba v pustinách. 
• Mnoho lidí ztratí víru v život, setkají se s těžkou události nebo jen mají dlouho hlad. 
• Psychouši, jak se jim začalo říkat, jsou agresivní, křičí, jsou hyperaktivní a nedá se s nimi v 

klidu mluvit. 
• V mnoha případech napadají své okolí vším, co jim přijde pod ruku. 
• Někteří z nich svou psychózu projevují letargií, jiní agresí, ale ve všech případech dochází k 

napadení přihlížejících. 
• Jsou to prostě lidí, kterým hráblo.
• Psychózu nelze vyléčit a když opadne největší záchvat, postižení s ní žijí do konce života - 

teda pokud jsou ještě naživu. 
• Psychouš je de facto těžce psychicky postižený člověk s velkou fyzickou silou a odolností. 
• Pokud je hráč s psychózou doražen, tak jí po respawnu nemá.
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• Psychóza přidává trvale 1 život.
• S chladnými zbraněmi dává psychouš zranění za 2 životy. Takový zásah zasaženému 

oznamuje zřetelným výkřikem "za dva!"
• Psychouše nelze zajmout. 
• Psychózu dostane ten, koho poraní kentaur, nebo mu to řekne NPC Doktor, který ho zrovna 

vyléčil podle typu zranění.
• Dále psychózu způsobuje neukojená Závislost. Pokud závislý na drogách nedostal dlouho 

dávku, tak po nějakém čase dostane psychózu.
 

Závislost 
• Závislost se ve hře projevuje tím, že všechno, co postava dělá, vede nějakým způsobem k 

získání vytoužené drogy. 
• Závislost se dá získat pouze jako RP efekt, např. když vás léčí doktor a napíchá vám moc 

směsi do kapaček nebo může přijít v rámci nějaké Zvěsti. 
• Uvědomujeme si, že hraní závislosti a nemocí je na larpu opruz a proto tomu chceme dát 

více příběhový, než pravidlový ráz.
• Hráč se ale vždy dozví na čem je závislý a jak dlouho to bude trvat, než se zblázní nebo 

vyléčí.
• Pokud není závislost vyléčena, tak u pacienta nastává psychóza.
• Detaily určí NPC Doktor.  
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Pravidla pohybu a boje 
Souboje jsou ve FL jedním ze základních mechanismů, bez kterého by hra ztratila veškeré kouzlo. 
Konflikty se v drsném světě po nukleární válce řeší převážně silou. 

 

Herní lokace a jejich pravidla 
Na herní ploše, které herně říkáme jednoduše pustina, nebo anglicky wasteland, se bude nacházet 
celkem 6 zón, z toho 4 jsou herní. Zbylé 2 jsou parkoviště a solární elektrárna, která na prostoru 
reálně je a která bude fungovat jen jako příběhová a nepřístupná oblast.  

 

Parkoviště

Zde parkují všechna vozidla hráčů a organizace. Zde se nehraje. 

 

Solární elektrárna 

Nepřístupná oblast, která bude zahrnuta do hry, ovšem pouze z hlediska příběhu. Účastníci tam 
mají VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

 

Glendale (Helvetia)

Malý okrsek ve kterém leží město Helvetia, hlavní obchodní centrum oblasti, kde žije nejvíce lidí. 
Nachází se v severní části prostoru. Je to silně obrněná enkláva, kde si nikdo kvůli Graffům 
nedovolí vytáhnout bouchačku, takže se zde lidi jen kuchají a mlátí přes hlavy vším možným. To je 
Graffům jedno, ale jak tasíš bouchačku, jdeš do Vězení. Kromě Vězení se zde nachází také Podzemí 
(dungeon).

• Do Glendale/Helvetie se obecně lze dostat pouze v rámci karavany (viz Pustina, kapitola 
Karavany). Neohlášený jednotlivec je nejspíš nějaký zlodějíček, vykuk nebo zvědavec, ze 
kterého koukají tak akorát problémy a žádné peníze, takže ho hlídka Van Graffů za bránu 
prostě nepustí. Samozřejmě ovšem existují výjimky a je jen na vás, jak si to v rámci hry 
dovedete "zařídit".

• Před kasárnami od Kisosku až po bránu do pustin je zakázáno používat střelné 
zbraně kvůli tomu, abychom nezničili okolní budovy - pouze chladné zbraně jsou 
povoleny. 

• Zákaz střelných zbraní se vztahuje i na blafování. Jakmile projdete branou do Glendale, 
střelné zbraně neexistují.

• Jakmile vleze hráč za bránu, tak zajistí zbraň a odloží je na rameno nebo do pouzdra, 
protože ji zde k ničemu nepotřebuje.
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Průsmyk mrtvého muže

Je nebezpečná oblast nacházející se kousek od Helvetie vedle Sturgisu. Jedná se o lán země, která 
nikomu nepatří a kde je možno se celkem často setkat s přepadením, kentaury a obecně s 
nebezpečím. 

• Zde se smí používat všechny typy zbraní bez omezení.
• Nesmí se odsud však v žádném případě střílet směrem do Glendale! Cílené porušení tohoto 

pravidla bude považováno za závažný přestupek proti pravidlům a může vést k vašemu 
vyloučení z akce. Pozor si dávejte i na nechtěné a zbloudilé střely.

 

Sturgis

Okrsek na jih od Glendale, kde sídlí kmen Chcíplí psi.

• Zde se smí používat všechny typy zbraní bez omezení.
 

Black Hills Forest

Zahrnuje většinu herní plochy a nacházi se zde městečko Deadwood neboli aktuálně Fort Arrakesh. 
Sídlí zde NCR. 

• Zde se smí používat všechny typy zbraní bez omezení.
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Noční hra 
Od 22h do 3h nastává herní noc. V noci se některé zákony pustiny mohou změnit, aby se změnila 
dynamika hry a také odměny. Noční čas je doba pro noční ptáky, kteří se rádi plíží terénem. 

• V noci se smí používat pouze chladné zbraně, štíty a krátké střelné zbraně.
• Je tedy zakázáno použití všech dlouhých střelných zbraní včetně ikonických.
• Plošný zákaz používání jakýchkoli střelných zbraní v Glendale samozřejmě platí i v noci.
• V noci se rovněž zvyšuje počet předmětů, které je možné lootovat - viz Herní systémy a 

mechaniky, kapitola "Obírání"
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Zbraně, zásahové plochy a bezpečnost 
• Při snížené viditelnosti a v noci maximálně dbejte zvýšené pozornosti na bezpečí své a 

bezpečí ostatních hráčů. Vždy je lepší přijít o herní život, než o ten skutečný!
• Každý účastník by měl umět zhodnotit své schopnosti a limity a podle toho si zvolit 

odpovídající zbraň do hry. Platí to hlavně pro chladné zbraně.

Chladné zbraně

• Povolené zásahové plochy pro chladné zbraně jsou: trup, nohy a ruce.
• Zakázané zásahové plochy pro chladné zbraně jsou: hlava, krk, rozkrok.
• Zásahy chladnými zbraněmi veďte s lehkým nápřahem - žádné šmrdlání apod. - do 

protivníkovy zásahové plochy.
• Zbraněmi na blízko bojujte tak, abyste protivníka reálně nezranili!
• Zakázané techniky s chladnou zbraní jsou:

◦ Bodání. S chladnou zbraní se nebodá. Nikdy!
◦ Cílený útok na zakázanou zásahovou plochu.
◦ Cílený útok na střelnou zbraň protivníka.
◦ Podřezávání. I naznačené podříznutí nebo jakýkoli obdobný útok na krk je 

považován za cílený útok na zakázanou zásahovou plochu!
• Prosíme účastníky, aby si do hry nebrali (nebo to alespoň pečlivě zvážili)  delší chladné 

zbraně než 60 cm v případě, že nemají předchozí zkušenosti s bojem na blízko např. z 
dřevěných bitev, fantasy larpů, železného šermu nebo jiných larpů. 

• Obecně platí, že čím delší chladná zbraň, tím větší je očekávání, že s tím dotyčný bude umět 
zacházet, jinak si koleduje o vyhazov ze hry a posměch pokud by svým (ne)umem někomu 
přivodil zranění.

• To stejné štít. Pokud je vaše podvědomá reakce se štítem taková, že ho v první chvíli narvete 
protivníkovi do obličeje, tak ho prosím nechte doma.

 

Střelné zbraně

• Zásah střelnou zbraní kamkoli do těla, součásti kostýmu, vybavení či zbraně je platný. 

Pochopitelně však platí níže popsaná pravidla pro zbroje a štíty.
• Počítejte však s tím, že zásah z boku či zezadu někam do výstroje (například vyčnívajícího 

batohu) nemusí hráč vůbec zaregistrovat. V takovém případě měl prostě štěstí a vybavení 
střelu zastavilo nebo odklonilo. NEHÁDEJTE SE, STŘÍLEJTE LÉPE!

• Nemiřte ani nestřílejte protivníkovi záměrně na hlavu, nebo dokonce do 
obličeje. NIKDY nestřílejte ani nemiřte lidem na hlavu či obličej z bezprostřední 
blízkosti (cca 10m a méně). Zásah do hlavy se počítá stejně, jako zásah kamkoli jinam - 
není to "instakill" ani nic podobného.

• Zásah kuličkou do střelné zbraně se počítá jako platný zásah - zbraň je rozbitá a nelze jí 
používat, dokud není opravena u NPC Mechanika. Rozbitou zbraň hráč nosí vždy zajištěnou 
a nesmí ji používat, ani s ní na nikoho blafovat, dokud si ji nenechá opravit.

• Je zakázáno se krýt střelnou zbraní proti útoku chladnou. Nedělejte to!
• Munici (6mm BB airsoftové kuličky) dodávají organizátoři v gramáži 0.25g

◦ Munici dostanete buď v sáčku, nebo v brokové nábojnici
◦ Vlastní munici je zakázáno si brát a používat
◦ Měření úsťové rychlosti se provádí s kuličkami v gramáži 0,20g

• Dlouhé střelné zbraně libovolného typu (manuální, plynová, elektrická) a krátké střelné 
zbraně kromě manuálních (tzn. plynové či elektrické)  k sobě musí mít připevněnou 
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"průvodku" - žetonek na provázku. Bez žetonku zbraň herně nemáte, nesmíte ji používat 
(ani k blafování nebo podobně) a neměli byste ji u sebe ani nosit (stejně je to zbytečné).

• Průvodku si můžete volně přesouvat mezi zbraněmi stejného typu, můžete ji koupit nebo 
dostat, můžete ji prodat nebo darovat...

• Průvodka je herní předmět, o který je možné se navzájem Obírat (viz Herní systémy a 
mechaniky, kapitola "Obírání"). Pokud přijdete o průvodku, přišli jste o zbraň jako takovou 
a musíte si ji znovu herně sehnat získáním nové průvodky.

• Krátké manuální střelné zbraně průvodky nemají, fungují bez nich a nelze se o ně vzájemně 
obírat.

• Krátká střelná zbraň je POUZE pistole či revolver. Brokovnice (i krátká bez pažby) je vždy 
dlouhá zbraň, samopal (i MP5K, UZI, Ingram...) je vždy dlouhá zbraň, pistole s konverzí na 
karabinu je vždy dlouhá zbraň atd. V případě pochybností má poslední slovo při 
kategorizaci zbraně organizátor. Pokud se u registrace dozvíte, že váš Glock s přídavnou 
pažbou je dlouhá, tak si pažbu buďto sundáte, nebo je to dlouhá. Tečka.

Zbroje

• Zbroj libovolného k sobě musí mít připevněnou "průvodku" - žetonek na provázku. Bez 

žetonku zbroj herně nemáte a i v případě, že ji fyzicky máte na sobě, neposkytuje vám 
žádnou ochranu.

• Průvodku si můžete volně přesouvat mezi zbrojemi stejného typu, můžete ji koupit nebo 
dostat, můžete ji prodat nebo darovat...

• Průvodka je herní předmět, o který je možné se navzájem Obírat (viz Herní systémy a 
mechaniky, kapitola "Obírání"). Pokud přijdete o průvodku, přišli jste o zbroj jako takovou a 
musíte si ji znovu herně sehnat získáním nové průvodky.

Štíty

• Velký štít k sobě musí mít připevněnou "průvodku" - žetonek na provázku. Bez žetonku štít 

herně nemáte a i v případě, že jej fyzicky držíte, neposkytuje vám žádnou ochranu.
• Průvodku si můžete volně přesouvat mezi různými velkými štíty, můžete ji koupit nebo 

dostat, můžete ji prodat nebo darovat...
• Průvodka je herní předmět, o který je možné se navzájem Obírat (viz Herní systémy a 

mechaniky, kapitola "Obírání"). Pokud přijdete o průvodku, přišli jste o zbroj jako takovou a 
musíte si ji znovu herně sehnat získáním nové průvodky.

• Malý štít průvodku nepotřebuje, jakmile jej fyzicky máte, tak jej můžete používat bez 
omezení.

 

Tabulka zbraní a zbrojí 

Povolené kombinace

• Malý štít + 1-ruční chladná zbraň
• Malý štít + pistole/revolver
• Velký štít + 1-ruční chladná zbraň
• Všechny ostatní kombinace jsou 

ZAKÁZANÉ, tzn. je zakázáno jakkoli 
kombinovat více zbraní (dvě krátké chladné, 
krátká chladná + krátká střelná, dvě krátké Chladná zbraň do 90 cm = 1-ruční zbraň • Drží se jednou rukou.
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Chladná zbraň od 90 do 120 cm = 2-ruční zbraň • Drží a bojuje se s ní dvěma rukama. 
• Zásah s držením pouze v jedné ruce není 

platný.

Štít

• Jsou zakázány středověké či fantasy štíty, 
preferují se balistické štíty (ne ale průhledná 
plexiskla) či postapo štíty vlastní konstrukce.

• Je možné ze štítů udělat pohyblivou hradbu. 
• Štíty nesmí mít ostré neobalené hrany. Za 

minimální obalení se považuje alespoň 
surovka nebo gumová hadice. 

• Velký štít 80x80 až 110x110 cm (policejní/
balistický) pouze v kombinaci s 1-ruční 
chladnou zbraní. 

◦ Potřebuje průvodku.
• Malý štít 20x20 cm až 80x80 cm (cca o 

Střelná zbraň 

• Krátká manuální, elektrická nebo 
plynová

• Dlouhá elektrická nebo plynová

• Úsťová rychlost: max. 130m/s
• Pouze „tlačné“ zásobníky
• U elektrik a plynovek povolena střelba pouze 

v SEMI (poloautomat/jednotlivé rány) 
režimu

• Bez optik a kolimátorů
• Možné mít svítilnu

Střelná zbraň

• Dlouhá manuální

• Úsťová rychlost: max. 150m/s 
• Má zákaz střílet pod 10 m
• Pouze „tlačné“ zásobníky
• Možné mít optiku nebo kolimátor
• Možné mít svítilnu

Ikonická zbraň

• Jde o reálně vypadající těžký kulomet nebo 
obdobnou zbraň (bubnový zásobník na útočné 
pušce nestačí).

• Úsťová rychlost: max. 150m/s 
• Má zákaz střílet pod 10 m
• Jako jediná může používat točný 

zásobník. Organizátoři jsou si vědomi, že ke 
správné funkci vysokokapacitních zásobníků 
je potřeba určité minimální množství kuliček 
v zásobníku. Ty však musí být pořád herní. To, 
že část munice nepůjde vystřílet, je daň za 
užití této zbraně.

• Jako jediná může střílet v režimu FULL 

Primitivní zbroj

• Chrání vždy před prvním zásahem 1-ruční 
chladnou zbraní.

• Chrání jen na místě, které reálně kryje.
• Nechrání proti střelným zbraním.
• Nechrání proti 2-ručním chladným zbraním.
• Nechrání proti ozáření nebo plynům.
• Patří sem všechny typy junk zbrojí, obrněných 

kabátů a všeho co vypadá poválečně a nějak to 
chrání. 
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Balistická zbroj

• Chrání vždy před prvním zásahem 1-ruční 
chladnou zbraní nebo prvním zásahem/dávkou 
(cca 1-3 kuličky) ze střelné zbraně.  Aby byla 
zbroj proražena, musí po sobě dostat více 
zásahů nebo dávek.

• Pokud nedojde k souslednému zásahu, zbroj 
není proražena, bez omezení slouží dál a není 
třeba ji opravovat. 

• Chrání jen na místě, které reálně kryje.
• Nechrání proti 2-ručním chladným zbraním.
• Nechrání proti ozáření nebo plynům.

Bojová zbroj

• Jedná se o velice komplexní a vzácnou zbroj. 
• Musí krýt minimálně tělo a končetiny
• Chrání až před třemi zásahy 1-ruční chladnou 

zbraní, až třemi zásahy/dávkami (cca 1-3 
kuličky) ze střelné zbraně nebo libovolnou 
kombinací až do počtu tří zásahů nebo dávek 
(např. zásah z pušky, dávka dvou ran z pistole, 
zásah chladnou).

• Pokud nedojde k souslednému zásahu, zbroj 
není proražena, bez omezení slouží dál a není 
třeba ji opravovat. 

• Chrání jen na místě, které reálně kryje.
• Nechrání proti 2-ručním chladným zbraním.
• Nechrání proti ozáření nebo plynům.

Energozbroj/Kentaur

• Energozbroj musí být předem schválena 
organizátory a jejich počet je velmi omezen. 

• Kentauři jsou NPC bestie, které posílají 
organizátoři.

• Energozbroj chrání celé tělo, tedy i v místech, 
kde fyzicky chybí, včetně hlavy.

• Energozbroj/Kentaura lze vyřadit/zabít pouze 
3 zásahy chladnou obouruční zbraní nebo 
souslednou střelbou z několika směrů. Zabít 
Kentaura navíc musíte umět - viz Pustina, 
kapitola "Kentauři".
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Pustina 
Roje kobylek (Mrak) 

• Radkobylky jsou v pustinách asi největší pohromou pro zemědělce a menší osady. 
• Vyhlášení příchozího Roje bude probíhat zvukovým efektem z reproduktoru umístěném v 

herní ploše.  
• Příchozí roj je vždy ohlášen několik málo minut dopředu, zvukovým signálem
• Po uplynutí těchto minut další zvukový signál zahajuje odpočítávání do konce Roje.
• Během této doby se všichni hráči musí schovat do budovy, ze které nejde vidět ven. 
• Budovy frakčních bází a Helvetie chrání dostatečně i v případě, že z nich je vidět ven.
• Hangár či atmosférický stan se také počítá jako budova.
• Kdo zůstane venku během odpočítávání, je okamžitě mrtev (herní "Smrt").
• Konec odpočítávání se ohlašuje opět zvukovým signálem, po kterém je možné vylézt ven.
• Délka roje se bude pohybovat od 30 minut do 2 hodin. 

 

Kentauři 
• Rajská zahrada je velmi specifický region, co se mutované fauny týká.
• Nenajdeme zde klasické divoké ghůly, jako dále na jihu, ani supermutanty. 
• Unikem zdejších krajů jsou kentauři, kteří svou děsivostí nahání hrůzu úplně všem.
• Říká se, že kentauři jsou ztracení lidé, pocestní, rodinní příslušníci, kteří se ze dne na den 

ztratili a nikdo je už neviděl. 
• Lidé proto mají někdy pocit, že ve tváři kentaura spatřili tváří známé osoby.
• Kentaur je velmi odolný na zranění chladnými a střelnými zbraněmi. 
• Jediný, kdo umí efektivně ulovit a zabít kentaura, je frakce z Vaultu 9.
• Pokud ale chce jiná frakce zdolat kentaura sama, tak může, když si v herním baru koupí 

Příručku pro přežití, vydávanou Vaultem 9, za příslušný počet Bounty kartiček. 
• Sám kentaur útočí dotykem nebo plive chrchle odporné hmoty (molitanové koule), ale může 

i střílet.
• Dotykem hráče paralyzuje na dobu 30 minut (umí vyléčit NPC Doktor). Paralyzovaný hráč 

se může hýbat pouze pokud je někým podpírán a jen pomalou chůzí.
• Zásah molitanovou koulí se rovná okamžité Agonii.
• Zásah kuličkou od Kentaura se počítá jako standardní zásah.

 

Párači 
• Párač je ultimátní zabiják a lze jej zabít pouze chladnou 2-ruční zbraní. 
• Střelba nebo zásahy 1-ruční zbraní jej maximálně zaženou na ústup. 
• Platný zásah od Párače vždy znamená okamžitou agonii. Tedy ignoruje veškeré zbroje, 

životy navíc, efekty drog nebo cokoli podobného.
 

Karavany 
• Karavana je způsob, jak se dostat přes bránu do Helvetie/Glendale (viz Pravidla pohybu a 

boje, kapitola Glendale (Helvetia))
• Všechny herní frakce mohou vypravovat karavany do Helvetie.
• Karavany pořádají i Van Graffové.
• Karavana musí mít minimálně 6 členů, musí vézt nějaké hodnotné zboží (=herní předměty) 

a musí cestovat po pořadateli vyznačené trase.
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• Karavana s sebou veze bednu nebo dvoukolák naplněný “fejkovým zbožím”, které má tvořit 
nějakou váhu. 

• Herní věci k obchodování musí být umístěny v bedně nebo na vozíku spolu s tímto 
nákladem.

• Karavana jde vždy rychlostí chůze.
• Karavana se může pohybovat pouze v případě, že její členové (vždy minimálně 6) jsou v 

bezprostřední blízkosti vozíku.
• Členy karavany je možné kdykoli měnit nebo doplňovat posilami, pokud jsou pobiti. Dokud 

není vozík vylootovaný, je možné klidně nahradit celou partu novou šesticí a v karavaně 
pokračovat.

• Dokud se alespoň jeden živý obránce/člen karavany fyzicky drží vozíku, není možné ji 
vylootovat. Pro vylootování karavany je tedy potřeba všechny obránce buďto pobít, nebo 
zahnat pryč od vozíku.

• Pokud karavana narazí na cestě na zátaras v podobě paletového áčka (ať už jednoho nebo 
více), tak musí zastavit a odnést zátaras do Recyklační linky (viz kapitola Lokace - 
Recyklační linka) - pak může pokračovat. 

• Zátarasy lze odklízet maximálně v bezprostřední vzdálenosti karavany, která už jde po 
trase, takže nelze např. poslat dva rychlé odklízeče, aby pak karavana mohla plynule projet. 

• Členové karavany musí zátaras vždy odtáhnout až do Recyklační linky, než budou 
pokračovat dále!

• Je to taktický mechanismus určený k zastavení karavany na cestě.
• Zátarasy si lze z linky (viz kapitola Lokace - Recyklační linka) zase vzít a někomu jinému 

jejich pomocí zablokovat cestu.
• Zátarasy lze umístit pouze na trasu karavany. Ta ho nemůže objet ani zničit. 
• Zátarasy musí být umístěné zřetelně, bez možnosti přehlédnutí.
• Za určitý počet Bounty kartiček si lze ve herním baru pořídit tzv. volný průjezd karavany, 

což znamená, že vás protihráči nemůžou během cesty napadnout. 
• Zablokovat vám cestu ale mohou a NPC nebo kentauři na vás útočit stále mohou. 
• Mapy karavan dostanou velitelé frakcí před hrou v rámci předávání dokumentu k frakci. 

 

Lokace  

Základny herních frakcí a frakční bedny

• Frakční báze je speciální lokace, kde sídlí herní frakce. 

◦ NCR obývá Zkrácenou budovu.
◦ Chcípli psi ze Sturgisu mají základnu na autodromu.
◦ Broken Boot a Vault 9 mají vyznačné území v Helvetii, které se chová jako frakční 

báze. 
• V základnách herních frakcí je zakázáno bojovat - z velké části proto, že budovy nesmí 

přijít k úhoně. Majitel by se zlobil.
• Je zakázáno kempit v okolí báze, útočit na ni nebo naopak střílet na procházející 

protihráče ze vchodu či oken báze. Prostě to nedělejte a pokud chcete bojovat, tak vylezte 
ven a bojujte stranou - není opravdu jiná možnost. Herní prostor je opravdu malý. 

• Cizí hráči mají do frakční báze vstup zakázán. Výjimkou je, pokud získají svolení velitele 
frakce, nebo pokud chtějí vykrást frakční bednu po pořízení tzv. zlodějského ticketu. 

• V každé frakční bázi je na viditelném a dobře přístupném místě umístěna frakční bedna, kde 
se musí skladovat veškerý loot (herní předměty), který není aktuálně rozdán hráčům.
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• Pokud možno, při příchodu do frakční báze hráč odevzdá veškerý loot do frakční bedny a při 
odchodu si nafasuje zpět jen to, co aktuálně potřebuje. Většina věcí vlastněných frakcí by 
tedy měla být ve frakční bedně, nikoli "po kapsách" hráčů.

• V bedně vždy musí být minimálně 1 herní předmět. Pokud frakce nemá žádné herní 
předměty, umístí do bedny 1 kartičku s Bounty.  

 

Helvetia (Van Graffové)

• Trade hub, kde se obchoduje, hraje hazard nebo se odsud vypravují karavany. 
• V herním baru vládnou Van Graffové, kteří jsou hlavními zaměstnavateli pro obyčejné lidi. 
• Nachází se zde i frakční báze Broken Boot Company a Vault 9.
• V celém okrsku Glendale (tzn. všechno za branou ke kasárnám) se smí používat pouze 

chladné zbraně (1-ruční a 2-ruční).
 

Vězení a Podzemí

• Nachází se v Helvetii v podzemních prostorách.
• Je to reálně několik temných místností, které propojuje dlouhá chodba.
• O Vězení se stará Vězeňská služba, kterou platí Van Graffové. 
• Do Vězení se dostane každý, kdo přijde do herního baru po herní "Smrti". 
• Po příchodu dostane své číslo, kterým bude oslovován.
• Po jeho dobu bude ve vězení vydán na milost bachařů.
• Zbylý herní majetek hráče je mu zabaven a uložen v trezoru. Po propuštění (respawnu) je 

mu majetek vrácen. Samozřejmě se však může stát, že se bachařům něco zalíbí a tak se to 
během jeho pobytu ve vězení "ztratí". Proti tomu neexistuje odvolání.

• Pozor - můžou vám fyzicky odebrat i zbraně nebo další běžně nelootovatelné vybavení. To 
však samozřejmě bude bezpečně uloženo a po propuštění (respawnu) bezpodmínečně 
navráceno.

• Zvláště nepoddajné kousky posílají bachaři do Podzemí hledat poklady, což je temná hala s 
generátory, průlezy a mnoha dašími strašidelnými zákoutími. 

• V Podzemí máte 1 život a po zásahu nebo kontaktu s nebezpečnou látkou ihned umíráte - 
bude to více o plížení než o boji. 

• Pokud cestu do podzemí přežijete, tak vás bachaři pustí a ještě dostanete odměnu na vestu a 
vaše předměty vám budou vráceny.

 

Orgovna

• Neherní a hráčům nepřístupná oblast, kde se nachází pořadatelé. 

 

Ozářené zóny

• Ozáření je mechanismus, který má za cíl pozdržet postup, blokovat vstup nebo ztěžovat 

podmínky pohybu v určité lokaci.
• Ozářené mohou být různě velké plochy nebo předměty.
• Na rozdíl od reality, kde radiace vydrží na stejných místech velice dlouho, v naší hře se 

jedná o rychle proměnlivou záležitost. Ozářená místa tedy mohou během hry přibývat a zase 
mizet.
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◦ Ozářené oblasti se mohou změnit během Roje kobylek, takže po něm je možné je 
prozkoumat.

• Ozářená zóna je označena cedulí "radiace" a v prostoru za cedulí už je potřeba mít 
"plynovou masku"
◦ Plynová maska je herní předmět dodaný organizátory a kromě herní výroby ji tedy 

lze normálně herně koupit, najít, ukrást...
◦ Plynová maska je jen symbolický přehoz přes hlavu (reálné masky používat 

nebudeme kvůli bezpečnosti), ve kterém lze 1x vstoupit do Ozářené zóny na 
libovolně dlouhou dobu. Pro opětovné použití je nutné v masce "vyměnit filtry".

◦ Plynová maska se dá vyrobit u NPC Mechanika.
◦ Výměna filtrů pak probíhá u NPC Janitora.

• V Ozářených zónách se dá najít drahocenný loot a speciální nepřátelé - např. Párač 
(viz Pustina, kapitola "Párači").

• Pokud vstoupíte do Ozářené zóny bez masky, ihned poté, co se z ní vypotácíte ven, upadáte 
do Agonie.

 

Těžební lokace

• Nachází se zde těžební zařízení, které umí těžit nějakou surovinu.
• Každá hráčská frakce umí od začátku hry těžit nějakou surovinu a drží příslušnou těžební 

lokaci. Tyto těžební lokace patří frakcím celou hru a nelze je zabrat ani zničit. 
• V těžební lokaci se nachází minihra, po jejímž splnění si lze vzít danou surovinu. 
• Na každé těžební lokaci bude časomíra. Zabrat nebo vytěžit surovinu lze každou celou 

hodinu. 
• Zabrat lokaci lze minimálně ve 4 lidech, kdy je potřeba lokaci 10 minut udržet, aby připadla 

straně, která ji zabrala. 
• Získaná lokace patří frakci do té doby, dokud jí nezabere někdo jiný. 
• V zabrané lokaci může těžit pouze frakce, které patří.
• Těžit v lokacích, které nejsou zabrané, nelze. 
• Těžit může kdokoliv, nicméně členové Broken Boot Company umí vytěžit z jakéhokoliv 

ložiska více suroviny, než ostatní.
• V každé těžební lokaci se proto budou nacházet vždy 2 schránky s lootem, kdy druhá 

schránka je bonusová a dostupná pouze pro těžaře.
• Těžaři z Broken Boot se mohou nechat najmout a mohou díky tomu vytěžit více surovin pro 

své zaměstnavatele.
• Suroviny ve hře jsou: dřevo, šrot, plast, hnojivo, olej, krystal, nukleární materiál
• NCR bude umět těžit dřevo.
• Chcíplí psi budou umět těžit šrot.
• Vault 9 bude umět těžit hnojivo. 
• Broken Boot bude umět těžit krystal.

 

Ruiny domů

• Jedná se o průzkumnou mechaniku, která je ve hře řešena částečně virtuálně.
• "Ruina domu" je herní termín, označující tento typ lokace. 
• Tyto lokace budou umístěny na vhodných místech (bunkry, chodby, mezi stromy...) a 

primární je funkčnost, takže nehledejte propracovaný vizuál zbořeniště.
• V každé lokaci se bude nacházet nákres domu s několika místnostmi.
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• V každé místnosti musí hráč splnit nějaký úkol (hádanky, rébusy, šifry, prolézačky, souboje 
apod.), aby našel přístup do další části.

• Na konci si pak může odnést loot ze zásobníku.
• Díky tomuto systému lze vytvořit různě velké a spletité domy.
• Mapy domů v jednotlivých lokacích se mohou měnit, aby každá lokace neměla tentýž 

nákres a úkoly po celou hru.
• Někdy se stane, že hráči najdou v Ruině domu něco, s čím si nebudou vědět rady. S tím jim 

pomůže NPC Zloděj. 
• Lokace mají opět 2 schránky na loot, kdy první je určena pro všechny, zatímco druhá 

obsahuje loot navíc jako bonus pro obyvatele Vaultu 9, kteří jsou více zběhlí v prohledávání 
budov. 

• V některých místnostech mohou hráči dostávat i speciální úkoly.
 

Recyklační linka

• Slouží jako zásobník pro zátarasy z palet.
• Pokud chce jedna frakce zablokovat cestu druhé, musí umístit na trasu karavany příslušný 

počet zátaras (viz kapitola Karavany).
• Pokud není zátaras na cestě, musí být v Lince.
• Pokud uvidíte někde v herní ploše mimo cestu zátaras, který se aktuálně nepoužívá, odneste 

jej prosím do Linky, odkud může být zase sebrán. 
• Vždy k zatarasení používejte jen ty zátarasy, které vezmete z Linky.

 

Zaplavené oblasti

• Jsou to lokace ohraničené páskou s nápisem “záplava”.
• V záplavě se nachází lepší itemy nebo skrývají nějakou další lokalitu (třeba ruinu domu).
• Podobně jako v případě "plynové masky" do Ozářené zóny, v záplavě se lze pohybovat 

pouze s “potápěčským vybavením”.
◦ Vybavení tvoří batoh na záda, dýchací trubice a zabrvené brýle, ve kterých se hráč 

musí v omezeném čase prodírat přes překážky a hledat předměty.
◦ Potápěčské vybavení je herní předmět dodaný organizátory a kromě herní výroby ji 

tedy lze normálně herně koupit, najít, ukrást...
◦ Potápěčské vybavení lze použít vždy pouze pro jeden pokus o "ponor" do Zaplavené 

oblasti. Pro opětovné použití je nutné si nechat "doplnit lahve".
◦ Potápěčskou výbavu umí vyrobit nebo doplnit NPC Mechanic.

• Nové záplavy se objeví vždy po Roji kobylek. Pozor, zaplavena může být i frakční báze!
• NPC Janitor umí záplavu odstranit.
• Pokud vstoupíte do Zaplavené oblasti bez potápěčského vybavení, ihned poté, co se z 

posledních sil "vynoříte" (=opustíte oblast), upadáte do Agonie.
 

Mt. Rushmore

• Ke vstupu do Mt. Rushmore povede hráče hlavní zvěst, kdy budou hledat Perseovy 

holopásky, rozkrývat tajemství hory a zjišťovat, jak se dovnitř dostat.
• Perseus zanechal hráčům značky na určitých místech. Značky se budou nacházet v obtížněji 

přístupných lokacích, přičemž některé bude možné najít jen v Podzemí pod Helvetií.
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• V lokacích se značkou lze zpravidla najít další holopásku, případně dokonce kus ztraceného 
GECKu, který sestavují Van Graffové.

• Nalezené holopásky hráči prodají Van Graffům, kteří jako jediní mají technologii k jejich 
přehrání. Jakmile je všechny analyzují, otevře se vstup do hory Mt. Rushmore.

• Po otevření vstupu se hra virtuálně přesune "dovnitř" hory Mt. Rushmore a závěr se tak 
bude odehrávat ve veliké lokaci představující vnitřek vojenského komplexu. Nebude tedy 
možné navštěvovat standardní herní lokace (Helvetia, frakční báze...), doplnit si zásoby ani 
nic podobného. 
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Hráč 

Postava 
• Každý hráč představuje ve hře nějakou postavu. Jeho postava se samozřejmě může lišit od 

toho, jaký je ve skutečnosti, záleží čistě na jeho hereckých schopnostech.
• Hra vám poskytuje možnost se na svět dívat očima někoho úplně jiného. Berte však v potaz 

svoje limity a volte si postavu takovou, kterou dokážete adekvátně zahrát. Stejně tak při 
vymýšlení svojí postavy mějte prosím na vědomí příběhové zasazení hry a frakci, za kterou 
se budete účastnit.

• Ve světě po nukleární válce se lidé uchýlili zpět k životu svých předků s dary moderní doby, 
takže téměř všude platí zákon silnějšího. Všichni chtějí přežít a je jedno jak. Zásady toho, co 
je ještě přípustné v honbě za potravou, se značně liší, ale uvnitř jsou všichni lidé šelmy.

 

Schopnosti postavy 
• Každý hráč může od začátku používat zbraně a všechny herní předměty, na které ve hře 

narazí.
• K interakci s herními mechanismy není třeba žádný perk, nicméně některé perky vám 

interakce s některými herními mechanismy mohou značně zjednodušit.
• Crafting, vaření drog, oprava zbraní, léčba u doktora atd. jsou aktivity vykonávané pouze 

NPC. Hráči jim pouze platí za služby, nosí suroviny, případně jim mohou pomoci.
 

Trénink 
• Trénink představuje mechanismus, kterým může hráč trvale získat nějakou zvláštní 

schopnost (unikátní perk) - např. trvale si zvýšit počet životů.
• Trénink lze podstoupit NPC v trade hubu, ale hráč musí počítat s tím, že perk je opravdu 

cenná věc a jeho zisk nebude snadný. 
• Trenéři jsou: Fight Master, Janitor, Chemist, Mechanic, Doctor, Thief. 
• Trénink vždy trvá minimálně hodinu reálného času, jeho náročnost je dána stupněm získané 

znalosti a ta po ukončení tréninku hráči zůstává, dokud mu zůstane jeho postava.
◦ Perky tedy hráči zůstávají i v případě herní smrti a respawnu. Pouze v případě, že se 

hráč rozhodne zcela ukončit/zabít svoji současnou postavu a začít hrát někoho 
jiného, o perky přijde.

• Perky lze získat pouze během hry za poplatek a s výukou od NPC.
 

Tabulka perků

Bouchač Trvale o 1 život navíc. (jde si vzít 2x) Fight Master

Student 
medicíny

Dokáže obvázat hráče, tím jej vyléčit a vrátit do akce s plným 
počtem životů. Počet použití je omezen počtem obvazů, které 
medik má. Může si dokoupit další. 

Viz Herní systémy a mechaniky, kapitola "Léčba".

Doktor

Obdarova
ný

Získaná tělesná imunita proti ozáření. Janitor

Marodér
Může Obírat až o 2 předměty namísto jednoho. (v noci 3)

Pozor. Toto platí pouze pro Obírání hráčů v Agonii, okrádání a 
podobně. Neplatí pro vybírání lokací nebo těžbu, tam si bere 
standardní množství.

Trenér není veřejně 
znám… ptejte se a 
hledejte.
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Výbava 
• Každá nová postava (pokud organizátor neřekne jinak jinak) začíná s tímto vybavením:

◦ Krátká manuální střelná zbraň
◦ 1-ruční chladná zbraň
◦ Něco málo zátek, munice nebo jiných herních předmětů

• Povinná výbava jako ešus, čutora apod. se do tohoto výčtu nepočítá, tu má každý 
bezpodmínečně i jako nová postava. 

• Hráči začínají s relativně málo vybavením. Lepší zbraně, zbroje a další podobné vybavení, 
které si přivezli, si nechají ve svojí frakční bázi do doby, než se jim podaří jej herně získat.

 

Zvláštní role v rámci frakce 

Velitel

• Vede celou frakci.
• Velitel je spíše statická role, která řídí frakci z frakční báze - může ale pověřit zástupce a na 

potřebnou dobu se vzdálit. 
• Je zodpovědný za to, aby každý jeho hráč měl loot když opouští bázi.
• Nahlašuje karavany, vybírá bounty, spolupracuje na vyjednávání...
• Komunikuje s organizátory. 
• Organizuje příjezd/příchod do báze před hrou, po hře pak úklid frakční báze a odjezd/

odchod. 
• Pokud velitel zemře, oživuje se dle standardních pravidel a jeho místo přebírá dočasně jeho 

zástupce.
 

Zástupce velitele

• Pomáhá veliteli frakce s agendou a může v případě potřeby převzít jeho pravomoci. 

 

Vyjednavač

• Za frakci vyjednává obchody, spojenectví, předává oficiální sdělení a obecně mluví za frakci 

na venek.

Houževna
tý

Zkracuje zotavení se ze zranění na polovinu času. (tzn. na 30 
minut)

Fight Master
Vyrovnan
ý 
psychouš

Dává hráči trvale výhody stavu Psychóza (viz Herní systémy a 
mechaniky, kapitola Psychóza), aniž by byl jinak psychicky 
omezen.

Chemik

Chyť mě, 
když to 
dokážeš

Postava s tímto perkem nemůže být zajata. Fight Master

Pán šelem Postava s tímto perkem dokáže komunikovat s Páračem a ovládat 
jej.

Trenér není veřejně 
znám… ptejte se a 
hledejte.
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