
CLERICS 
Tak. Prohrabal jsem stará pravidla; našel jsem tohle. Nelze to asi rovnou použít, přímá aplikace by pro nejspíše 
byla lehce "unbalancing" (no a co?). Přesto  považuju tenhle starý dokument za vrcholně inspirativní - poukazuje 
na dobu, kdy pravidla byla to nejméně podstatné v celém hraní. Ostatně, vznikl někdy v roce 90 minulého tisíciletí 
v chodovském undergroumdu a týká se jen osmi hlavních duchů. 
Znění není zcela autentické, něco jsem hned "modernizoval", leč minimálně. 
 
 
 
MANWË 

ŠKOLY: ELEMENTAL -AIR, DIVINATION, LAW 
animal, summoning, weather 
SPEC: 1x denne Feather Fall, Speak with eagles 
na 4. lvl. : Call Eagle 
na 8. lvl. : Shapechange (eagle) 
SYMBOL: Orlí pero, modrý plášt 
ZBRANE: Missiles 
RESTR.: LAWFULL ONLY 
PALADIN: schopnost zaostrit zrak jako orel (kolik?) 
na 3. lvl: Speak with eagle 
modrý plášt 

 
VARDA 

ŠKOLY: CREATION, ELEMENTAL-FIRE, CHARM 
Healing, Protection 
SPEC: Light (wis bonus/denne) 
BONUS LEVEL pod svitem hvezd 
orientace podle hvezd 
SYMBOL: Stríbrná hvezda 
ZBRANE: Bodné 
RESTR. : Good only, nesmí se dotýkat hnusot (obírat mrtvoly etc) 
PALADIN: Light (1xdenne) 
BONUS LEVEL pod svitem hvezd 

 
ULMO 

ŠKOLY: ELEMENTAL - WATER, CHARM, GUARDIAN, 
Healing, Weather 
SPEC: 1x denne Spook 
voda lécí (!) (kolik???) 
plavání i potápení BONUS SKILL 
SYMBOL: Mušle ci lastura 
ZBRANE: Kopí, sít 
RESTR.: Good only, nesmí operovat s ohnem, duraz na pravdomluvnost 
PALADIN: Voda lécí 
protivníci mají -1 na moral 



 
AULË 

ŠKOLY: ELEMENTAL - EARTH, CREATION, WARDS. 
Protection, Combat 
SPEC: Detect metal and gems 
craft (smith) profession 
SYMBOL: Kladivo 
ZBRANE: kladivo, sekyra, motyka 
RESTR.: Nesmí vlastnit víc než unese; povinnost pomoct pri "tvorbe" 
PALADIN: Detect metal and gems 
smith profession 

 
YAVANA 

ŠKOLY: ANIMAL, PLANT, HEALING 
creation, summoning, weather 
SPEC: druid abilities 
Speak with plants 
pri Yastarrë change into tree 
SYMBOL: amulet se semínky, zelený plášt 
ZBRANE: nekrvavé 
RESTR.: nejí maso, chrání vše živé 
PALADIN: Ranger s ethosem + Lay on hands, Smite Evil 

 
OROMË 

ŠKOLY: ANIMAL, COMBAT, TRAVELER 
summoning 
SPEC: +2 ATTACK against monsters 
+1 ATTACK against animals 
ride professiency 
+2 na hanadle animal (dogs and horses only) 
Stopování 
SYMBOL: Malý lovecký roh 
ZBRANE: luk, oštep, kopí 
RESTR.: chrání les, hubí stvury, neuhne boji 
PALADIN: +2 ATTACK against monsters 
+1 ATTACK against animals 
ride professiency 
+2 na hanadle animal (dogs and horses only) 

 
NÁMO 

ŠKOLY: NECROMANCY, DIVINATION, THOUGHT 
time, guardian 
SPEC: Fear (lvl/day) 
+ (lvlxwisbonus/2) na všechny heal checky 
+ lvl posunutá hranice smrti (extrémní zátež!!!) 
SYMBOL: lebka ptáka (raven best) 
ZBRANE: nekrvavé /kyj, palcát, lano, sít, prak) 
RESTR.: vyhýbá se lesklým vecem, 
nesmí ovlivnovat rozhodování jiných 
PALADIN: Heal himself once per day 
 



 

Archeologická poznámka: Pokud se nemýlím, je výše uvedený text první ze tří stran kompilace 
„Uctívání Valar“ a „Uctívání Maiar“, kterou jsme tak někdy v roce 1993(?) udělali s Filipem 
(Elenem) na základě ještě starších papírů. Ty lze zřejmě datovat až někam k roku 1990 – jsou to 
jednak strojopisy (podle doplňované diakritiky bych typoval elektrický psací stroj Delfínových 
rodičů) a jednak už i tisky z počítače (že by někdo z nočních hlídačů u Apple nebo kde jste to 
tehdy pracovali?). V podstatě jsme to tehdy s Filipem dotáhli na všechny Valar a některé vybrané 
z Maiar a zároveň jsme se snažili to udělat nějak vyváženě a trochu systematicky. I tehdy to však 
byl pouhý náčrt a dnes je to už jen inspirace... Na tom papíru jsou ještě (docela tvrdé) restrikce na 
zbroj, které Delfín vynechal(?). Já je doplním a dále připojím, je to stejně jenom inspirace, tak tam 
mohou zůstat. 
Je vidět, že jsme to psali v době, kdy základní znalosti o všech Valar a o hlavních z Maiar patřily 
k bontonu, takže jsme se takovými detaily nezabývali. Dnes lze určitě doporučit každému zájemci, 
ať vezme Silmarillion, v rejstříku si najde jméno (případně další jména) a pročte si všechny 
úryvky. 

HIR 

 
Takže zbroj:  Manwë: žádná 
   Varda: lesklá zbroj 
   Ulmo: nekovová 
   Aulë: jakákoliv 
   Yavana: jako ranger 
   Oromë: jakákoliv, ale ne štít 
   Námo: lesklé brnění nutno skrýt, lepší je tmavé 
 
 
VAIRË 

ŠKOLY: DIVINATION, NUMBERS, TIME 
wards 
SPEC: lay on hands, 1x denně Know history; tkadlena a provaznice 
SYMBOL: vřeténko 
ZBROJ: nekovová 
ZBRANE: „nekrvavé“ (ne bodné a sečné?) + síť a laso 
RESTR.: nevměšovat se 
PALADIN: zbraně přednostně síť a laso; 1x denně Know history 

 
IRMO 

ŠKOLY: CHARM,PLANT, THOUGHT 
Healing, Protection 
SPEC: 1-3x týdně (podle lvl) Andibe glamer a Phantasmal force; často vizionářské sny - TRANS 
SYMBOL: sušená kytička 
ZBROJ: žádná 
ZBRANE: dřevěné + luk 
RESTR. : léčit a pomáhat raněným, ochrana lesa, nesmí jíst syrové maso, vysoká charisma 
PALADIN: iluze jako klerik – max 2x týdně 



 
ESTË 

ŠKOLY: THOUGHT, HEALING 
Chaos, Guardian 
SPEC: 1x denně Sleep; ve dne -1lvl, v noci +1lvl, cure disease as paladins 
SYMBOL: šátek, závoj, šedý plášť 
ZBROJ: žádná 
ZBRANE: missile 
RESTR.: odpočinek, uzdravování, nesmí opustit nemocného, raněného 
PALADIN: 1x denně Touch sleep 

 
NIENA 

ŠKOLY: DIVINATIONS, HEALING, TOUGHT 
Guardian, Charm 
SPEC: lay on hands, 1x denně slzami vyléčí 2d6 hp, možnost obracet evil paladiny jako o 2 lvl výše 
SYMBOL: kamínek nebo sklo ve tvaru slzy 
ZBROJ: žádná 
ZBRANE: nekrvavé + luk 
RESTR.: GOOD, utěšitelka, nesmí zapalovat oheň; jen pro ženy, žít bez muže 
PALADIN: není 

 
TULKAS 

ŠKOLY: COMBAT, LAW 
Protection 
SPEC: run as monk, mocný smích 
Lay on hands 
material arts – dvě školy 
SYMBOL: nemá; rudý plášť 
ZBROJ: žádná 
ZBRANE: žádné 
RESTR.: lawful, neopustí přítele v boji, nevyhýbá se boji; vysoká síla a obratnost 
PALADIN: není 

 
NESSA 

ŠKOLY: ANIMAL, COMBAT, SUMMOMING 
Healing 
SPEC: run as monk 
mluví s vysokou, at 4lvl able svolávat vysokou 
dancing as monk (AC + surprise) – snižování morale o 2 (pokud tančí) 
SYMBOL: kus parohu 
ZBROJ: žádná 
ZBRANE: dýka, luk, oštep, ... 
RESTR.: chrání vysokou, trochu cvok; vysoká obratnost 
PALADIN: monk abbilities 



 
VÁNA 

ŠKOLY: ANIMAL, PLANT, SUMMOMING 
Charm, Travelers 
SPEC: Lay on hands 
1x denně Entagle 
mluví s ptáky, at 4lvl svolávat drobné ptáky 
přežívání v divočině 
při YESTARË změna v kytku 
SYMBOL: peříčko 
ZBROJ: přírodní - nekovová 
ZBRANE: nekovové 
RESTR.: nesmí jíst maso, chrání vše živé, vysoká charisma 
PALADIN: lvlx denně  Speak with animals 

 
 

UCTÍVÁNÍ MAIAR  
 

 
ARIEN 

ŠKOLY: CHARM, ELEMENTAL – FIRE 
Combat 
SPEC: Lay on hands 
pod sluncem +lvl, v podzemí –lvl 
1x denně Burning hands 
SYMBOL: červený gemm 
ZBROJ: lesklá 
ZBRANE: bodné, luk 
RESTR. : good, nekompromisní 
PALADIN: pod sluncem +lvl, v podzemí –lvl, 1x denně Light 

 
TILION 

ŠKOLY: TRAVELERS, COMBAT 
Animal 
SPEC: Lay on hands 
přežívání v divočině 
1x denně Sleep  
SYMBOL: stříbrný kotouč 
ZBROJ: lesklá 
ZBRANE: přednostně luk 
RESTR.: chránit zvířata, ctí noc a odpočinek 
PALADIN: přednostně luk; 1x denně Light 

 
EÖNWË 

ŠKOLY: COMBAT, PROTECTION 
Law 
SPEC: Lay on hands 
umí přesvědčit promluvou 
SYMBOL: je jím jeho zbraň 
ZBROJ: vše 
ZBRANE: vše 
RESTR.: lawful, nevyhýbat se boji 
PALADIN: posílení v boji, posílení morale spolubojovníků 



 
OSSË 

ŠKOLY: ELEMENTAL - WATER 
Combat, Weather 
SPEC: Lay on hands 
1x denně Spook 
plavání + potápění prof. 
SYMBOL: roh z mušle 
ZBROJ: vše 
ZBRANE: kopí, síť 
RESTR.: strašný v hněvu, má rád boj, nesmí rozdělávat oheň, music 
PALADIN: protivníci -1 na morale 

 
UINEN 

ŠKOLY: ELEMENTAL - WATER 
Healing, Plant - water 
SPEC: voda je léčí 
plavání + potápění – prof. 
SYMBOL: šupinka 
ZBROJ: nekovová 
ZBRANE: kopí, síť 
RESTR.: good, uklidňuje spory, nesmí zapalovat oheň, musí se alespoň 1x týdně mýt 
PALADIN: voda je léčí 

 


