
Slovníček důležitých pojmů 

Jelikož Dungeons & Dragons je původně americká hra v angličtině a do dnešní doby 

neexistuje její oficiální překlad, vychází mnoho využitých pojmů právě z anglického jazyka. 

Pro snadnější porozumění a přehlednost proto ještě před přepsanými rozhovory uvádím tento 

seznam základních pojmů a jejich významy. Hráči v rozhovorech využívají různé pojmy, 

které jsou se hrou spjaty, aniž by je přímo vysvětlovali. Jedná se o jakýsi hráčský žargon, 

pro vysvětlení pojmů byly využity mé znalosti a znalosti některých respondentů.  

D&D herní pojmy  

• Ability check – kontrolní hod na dovednost  

• Armor class (AC) – v překladu zbroj, jedná se o hodnotu zbroje, kterou má stvoření 

na sobě, tuto hodnotu musí protivník přehodit, aby stvoření zasáhl  

• Attack – útok 

• Background – každý hráč si při tvorbě postavy vybírá tzv. „background“ z nabídky, 

který charakterizuje její původ a dodává jí typické vlastnosti a charakteristiky (např. 

postava s backgroundem námořníka umí zacházet s vodními dopravními prostředky 

a vyzná se v navigaci)  

• Backstory – každá postava má minulost, backstory shrnuje to, co se v jejím životě 

dělo ještě před herními událostmi, dungeon master pak může některé události 

z minulosti postavy např. zakomponovat do aktuálního příběhu  

• Blueprint – plán, předloha, soubor, který je třeba pro 3D tisk  

• Building – budování, tvoření  

• Cantrip – kouzlo, na jehož použití není třeba využít spell slot1, základní kouzlo 

• Combat – označení pro boj  

• Cosplay – zkratka z anglických slov „costume play“, cosplayeři vytváří kostýmy 

a vtělují se zejména do svých oblíbených postav z různých médií (videohry, knihy, 

seriály, filmy atd.), tato praktika není typická pouze pro D&D 

• Crit – kritický úspěch, v případě, že hráč hodí při útoku na dvacetistěnné kostce 20, 

dostane jeho soupeř zvýšené poškození     

• Crit fail – opak critu, kritický neúspěch, většinou v případě, že hráči padne 

na dvacetistěnce 1, to, co hráč zamýšlel, se postavě nepodaří, spíše naopak     

 
1 Viz níže. 



• Custom – upravené, upravitelné, personalizované, vytvořené na míru, případně na 

zakázku (např. miniatura postavy), liší se od základní nabídky   

• D20, dé dvacítka – označení dvacetihranné kostky, kterou se v D&D hází 

pravděpodobně nejčastěji   

• Dice tower – zařízení, do něhož hráč vloží kostku, a to za něj hodí, zvyšuje podíl 

náhody a zabraňuje podvádění při hodech  

• DM – dungeon master, hráč, který vede a zprostředkovává hru    

• DM screen – když se hraje naživo, dungeon master používá zástěnu, aby hráči 

neviděli na jeho hody kostkou nebo poznámky, na DM screenu má také základní 

informace o světě   

• DMkovat – vést a zprostředkovávat hru ostatním hráčům 

• Dungeon – sklepení, většinou označuje uzavřený prostor, který hráčské postavy 

prochází, prozkoumávají ho a snaží se ho „vyčistit“ od nepřátel (např. podzemní 

jeskyně) 

• Dungeon crawl – typ scénáře během příběhu, kdy hrdinové procházejí uzavřeným 

prostorem (dungeonem), bojují s příšerami, vyhýbají se pastím, řeší hádanky a 

hledají a nacházejí poklady  

• Encounter – v překladu střetnutí, utkání, ale také setkání, encounter může být 

různého typu 

• Enemák – nepřítel  

• Experience – zkušenosti, hráčské postavy mohou sbírat zkušenosti, aby získaly 

novou úroveň   

• Familiar – zvíře nebo stvoření, které bylo magicky vyvolané Wizardem či 

Sorcererem2 a je k němu magicky připoutané, familiar může být inteligentnější než 

obyčejné zvíře a může mít zvláštní schopnosti  

• Fanart – obrazové umělecké dílo vytvořené fanoušky 

• Fandom – subkultura tvořená fanoušky, které spojuje jeden společný zájem  

• Feat – speciální talent nebo oblast expertízy, která dodává hráčským postavám 

schopnosti mimo jejich základní povolání, feat si mohou hráči vybírat na určitých 

úrovních    

 
2 Viz níže – classy, povolání.  



• Homebrew – tvorba, kterou nenajdete v oficiálních D&D knihách, tedy hráčská 

tvorba a úpravy  

• HP – hit points, jimiž se měří “zdraví” postav, kolik toho ještě vydrží, než upadnou 

do bezvědomí 

• Challenge rating – vlastnost, kterou má každé monstrum a potenciální nepřítel, 

challenge rating označuje, jak nebezpečné dané stvoření je, tedy jak velkou hrozbu 

pro dobrodruhy představuje   

• Character sheet – deník postavy 

• Character song – píseň inspirovaná postavou 

• Imp – malý ďáblík, typ nepřátelského stvoření   

• Iniciativa/initiative – iniciativa se hází ještě před začátkem souboje, určuje, jak rychle 

který účastník zareaguje a také pořadí v souboji  

• Insight – v překladu vhled, dovednost, která postavě umožňuje odhadnout, zda někdo 

lže či nelže, nebo jeho další krok   

• Kampaň – dlouhodobý příběh, hra   

• LARP – live action RPG, účastníci hrají počiny svých postav za použití kostýmů 

a dalších doplňků 

• Lore – kolektivní historie a souhrn všech dostupných vědomostí o určitém fantasy 

nebo sci-fi vesmíru (v případě D&D pak světě) 

• Meme – v základu je to nápad, který se rychle šíří po internetu, nicméně v případě 

D&D se jedná zejména o obrázkové či textové vtipy, které se inspirují herními 

událostmi, postavami nebo na ně odkazují  

• Metagaming – hráč při rozhodnutí, co udělá jeho hráčská postava, využívá své 

skutečné znalosti, postava tak činí rozhodnutí na základě informací, které ve 

skutečnosti nezná, tato technika bývá mezi ostatními hráči neoblíbená, někteří ji 

dokonce považují za způsob podvádění  

• Mimici/mimic – typ monstra, které může měnit svou podobu a vydávat se za nějaký 

objekt, obvykle truhlu 

• Modifier – hodnota založená na výši statů postav, tato hodnota určuje další hodnoty 

(např. dovednosti, bonusy k útokům apod.) 

• Natural 20 – pokud se hráči povede na dvacetistěnné kostce hodit 20, „přirozená 20“ 

většinou znamená významný úspěch v tom, o co se hráčská postava snažila  



• Necromancer – druh mága, který praktikuje nekromancii – manipuluje se smrtí 

a s mrtvými 

• NPC – non-playable character, nehráčská postava, postava, kterou neovládá hráč, 

v případě D&D ji má na starosti dungeon master   

• Oneshot – typ dobrodružství, který se odehraje během jednoho sezení  

• Ostatovat – zejména v případě homebrew tvorby, určení základních statů např. 

u monstra  

• Overpowered (OP) – určitá vlastnost nebo třeba magický předmět, je oproti jiným 

materiálům až přehnaně silný 

• PC – zkratka pro player character, hráčská postava  

• PJ – česky Pán jeskyně, viz DM 

• PJovat – viz DMkovat  

• Playlist – seznam písní nebo podkresového zvuku 

• Pot, potka – zkratka pro “potion”, lektvar    

• Proficiency – bonus, který si postava přičítá k hodům na určité schopnosti, značí to, 

že je v dané schopnosti (nebo při zacházení s nástrojem apod.) zkušená   

• Quest – úkol  

• Resource – zdroj  

• Rulebook – kniha pravidel  

• Session – sezení, označení jedné hry   

• Skill check – kontrolní hod na schopnost  

• Spell slot – podmínka pro to, aby mohly postavy s magickými schopnostmi sesílat 

kouzla, určuje, kolik může postava sesílat kouzel na určitých úrovních   

• Spellbook – kniha kouzel, případně aplikace s kouzly  

• Spellcaster – postava, která dokáže sesílat kouzla  

• Spellcasting – sesílání kouzel   

• Spelly – kouzla  

• Stealth – v překladu nenápadnost, tajnost, dovednost, která postavě umožňuje 

se pohybovat nenápadně, skrytě 

• Stealthtit – plížit se, snažit se jít skrytě, nenápadně   

• Storytelling – vyprávění příběhů  

• Tabletop – stolní  



• Template – šablona, pro tvorbu memes  

• TTRP – zkratka pro tabletop RPG, stolní RPG hry  

• Tutorial – návod, např. videonávody na YouTube    

• Underpowered – opak overpowered, zejména v případě tvoření homebrew, předmět 

je oproti jiným nebo oficiálním materiálům velmi slabý   

• Vypravěč – další označení pro dungeon mastera     

• Worldbuilding – tvoření, budování světa  

• Zacastit – seslat kouzlo, zakouzlit 

Staty  

• základní hodnoty, které ovlivňují, co daná postava dokáže, určují základní 

charakteristiky    

• Strength – fyzická síla  

• Dexterita/dexterity – obratnost  

• Constitution/konstituce – vytrvalost, odolnost 

• Intelligence – inteligence, rozum  

• Wisdom – moudrost3  

• Charisma – síla osobnosti   

Classy, nebo také classa  

• povolání, profese postavy, což ovlivňuje její dovednosti   

• Artificer – mistr vynálezů, který dovede díky své vynalézavosti a magii odhalit 

v předmětech neobyčejné vlastnosti   

• Barbarian – barbar, mocný válečník, který může během boje vstoupit do stavu 

„zuřivosti“  

• Bard – mág-umělec, který dokáže inspirovat ostatní skrze svou hudbu a další druhy 

umění  

• Cleric – kněz, ovládá božskou sílu a slouží vyšší moci  

• Druid – mág, ovládá moc přírody a dokáže měnit svou podobu na zvíře  

• Fighter – bojovník, mistr v boji, ovládá řadu zbraní  

 
3 Ačkoliv se tyto vlastnosti mohou zdát na první stejné, není tomu tak. Intelligence určuje znalost, logiku, je 

často založená na studiu a vzdělání. Wisdom neurčuje samotnou znalost, ale spíše porozumění a sílu vůle. Je 

praktičtější, můžeme ji také označit jako „selský rozum“.      



• Monk – mnich, mistr v bojových uměních 

• Paladin – svatý válečník, který uzavřel posvátnou přísahu 

• Ranger – hraničář, válečník divočiny, soustředí se na monstra, která ohrožují hranice 

civilizace 

• Rogue – lotr, využívá své nenápadnosti a triků, aby překonal překážky a porazil 

své nepřátele 

• Sorcerer – mág, svou moc získal díky své pokrevní linii  

• Warlock – mág, svou moc získal paktem či domluvou s nadpozemskou bytostí 

(např. démon, nemrtvý atd.)  

• Wizard – mág, svou moc získal především dlouhým studiem  

Rasy 

• Elf – humanoidní rasa, pro niž jsou typickým znakem špičaté uši, jsou dlouhověcí, 

vysoce inteligentní a mají blízko k magii, jedna z možností pro hráčské postavy 

• Genasi – humanoidní rasa, která má v krvi po předcích moc elementů, jedna 

z možností pro hráčské postavy  

• Goblin – humanoidní rasa nízkého vzrůstu s nižší inteligencí, často jsou využíváni 

jinými rasami k podřadným pracím, jedna z možností pro hráčské postavy 

• Tiefling – humanoidní rasa s pekelným původem, typické pro ně jsou zejména rohy, 

ocas, ostré zuby a různě zbarvená kůže, jedna z možností pro hráčské postavy  

• Tortle – humanoidní rasa připomínající velkou želvu, jedna z možností pro hráčské 

postavy 

Další pojmy:    

• Bot – druh umělé inteligence, která může zajistit řadu automatizovaných úkolů, např. 

házení kostkou, pouštění hudby, generátor čísel/hlášek apod. 

• PMko – private message, soukromá zpráva  

• Podcast – audiozáznam, zvukový soubor dostupný online, většinou prostřednictvím 

mobilů či počítačů, často má podobu série, mluveného slova či talk show  

• Streamovat – vysílat na streamu 

• Voice chat – hlasový chat  
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Skype  

Adéla, 20 let, studentka vysoké školy – obor historie  

Na samotný úvod by mě zajímalo, jak jsi se vlastně k hraní D&D dostala. 

Takže celý to začalo, myslím, ve druháku na střední. Já mám vlastně ségru, dvojče, a obě 

jsme hodně geeky, hodně do LARPu, D&Dčka a tak. Moje ségra přišla s tím, že ona a její o 

pár let starší přítel si dali dohromady D&D skupinu. A furt vyprávěla o tom, co tam ona 

hraje, o tom, jaký mají příběh, a já jsem z toho byla hrozně nadšená a strašně jsem se k tomu 

chtěla připojit. Ale bylo mi hrozně blbý lízt do tý její sociální bubliny, takže jsem vždycky 

jenom seděla a čekala, kdy se objeví nějaká příležitost.  

Ségra teda potom toho samýho roku k Vánocům DMkovala jednu kratší kampaň, oneshot se 

tomu říká – a to se mi strašně líbilo. Nicméně ona už tam měla předpřipravený postavy, takže 

to nebylo jako by to ono, co jsem si představovala. Ale pak asi půl roku nato jsme byli s 

přítelem na srazu larperů, kde jsme všichni byli kamarádi a tak a kde moje ségra právě říkala, 

že chce začít DMkovat nějakou delší kampaň. Takže já jsem se na to okamžitě přihlásila, 

protože jsem přesně na tohle čekala strašně dlouhou dobu, kdy se konečně budu moct připojit 

do pořádný kampaně a vytvořit si svoji vlastní postavu. Nakonec to ségra nezvládla a převzal 

DMkování ten její přítel a od tý doby hraju prakticky neustále. To bylo v září 2018.  

Než jsi začala vyloženě hrát, co jsi očekávala od té hry? 

Já jsem očekávala dobrodružství! Očekávala jsem takový to klasický D&D experience, kdy 

lidi sedí okolo stolu, je tam hodně role-playe, hází se tam kostičkama, jsou tam ty cool mapy 

a vznikají z toho takový epický, hrozně cool dobrodružství, který člověk může prožít. Já 

jsem do tý doby měla hrozně ráda fantasy knížky a celkově do teď právě miluju příběhy, 

vyprávění a storytelling příběhů. Trochu mi tam chybí ale ta interakce s ostatníma, protože 

je super, když máš knížku, ale nemůžeš s tím něco dělat. Nemáš pocit, že tam můžeš dát 

svoje postavy nebo tak. Ale s tímhletím máš prostě pocit, že se můžeš zapojit, interaguješ s 

cizíma lidma, interaguješ s PJem a je to prostě takový, že pak prožíváš nějakej ten 

fantastickej příběh a v kolektivu – a je to fajn.    

Naplnila se tvá očekávání?  

Hele, určitě! Některý rozhodně, i když v D&Dčku je toho víc.  



Co bys řekla, že tě na D&Dčku baví nejvíc?  

Upřímně, mě na tom nejvíc asi baví role-play. Zkrátka proces vytváření postavy, nějakej 

design toho, jak ta postava bude vypadat, a potom samotnej role-play. Samozřejmě mám 

ráda i nějakej ten boj, ale úplně ta strana té deskové hry v rámci D&D mě zase tolik nebaví. 

Mě vážně baví spíš ten příběh, strašně moc mám ráda lore, když tam PJ dává hodně loru 

světa a zakomponovává backstory postav do příběhu. Já prostě hraju kvůli příběhu, kvůli 

role-play a kvůli postavám.  

A co tě přimělo k tomu, u D&D zůstat poté, co jsi začala? Jenom ten příběh, nebo ještě 

něco dalšího? 

Hele, asi je to určitý druh eskapismu, protože rok 2020 mě sejmul jako náklaďák, s 

prominutím. Ta možnost vracet se k nějakému příběhu a postavám je prostě druh eskapismu. 

Ale zároveň i něco, co mě prostě drží relativně nad vodou, u příčetnosti. Začala mě hodně 

bavit i rozmanitost pravidel té 5. edice Dungeons & Dragons a rozmanitost v rámci tvorby 

postavy.   

Co ti hraní hry přináší?  

Hele, mně to přináší určitej eskapismus od možnosti reálnýho života, od těch stresů. Je to 

pro mě vyloženě de-stressový období, když si můžu vyloženě sednout a hrát. Prostě mi to 

přináší radost. Je to něco jako odpočinek, relax v tomhle ohledu, že si vážně můžu 

odpočinout i s přáteli a nějak s nima hrát. Je to takový jako oživující koníček. Je to jako když 

lidi chodí do divadla, ale já to mám naštěstí tak, že s tím divadlem můžu interagovat.  

Takže na tom oceňuješ i nějakou tu sociálnost? 

Určitě. Takhle – já to mám s tím složitý. Řekla bych o sobě, že jsem docela extrovertní 

člověk, potřebuju interakci s lidma. Problém je, že do toho mám sociální fóbii a sociální 

úzkost, takže občas mám úzkosti z toho, že se bojím, jestli třeba to nepřeháním, jestli nejsem 

moc dramatická, jestli mě zbytek skupiny nenenávidí, jestli mě po jednom sezení nechtějí 

okamžitě vyhodit ze skupiny. Ale zároveň já hrozně ráda interaguju s těma lidma, ale mám 

tam pak takový výčitky, jestli to nepřeháním, overthinking, že o tom strašně moc přemejšlim, 

jestli náhodou netlačim moc na pilu.  

Ovlivňuje tě hraní nějakým způsobem i v každodenním životě?  



Já bych řekla, že určitě. Já hodně právě myslím na svoje postavy, až se budem bavit o 

fanouškovské tvorbě, tak to furt. Ale v obyčejným životě tak neustále když chodím kolem, 

když třeba něco čtu, něco poslouchám, tak si říkám: Hmmm, jak tohle zasadím do svýho 

D&Dčka? Nebo: Hmmm, na základě tohohle může vzniknout docela zajímavý postava... 

Pak to, že moje sociální skupina se hodně smrskla na ty „fantasáky“ a geeky, se kterýma 

hodně hrajeme. Takže když třeba jdeme spolu do čajovny, tak část toho je prostě rokování 

nad nejlepší classou a přemýšlení nad tím, kdy už si zase zahrajeme a tak.  

Takže to nějakým způsobem ovlivnilo tvůj společenský život? 

Jo, to určitě. 

Napadá tě ještě něco na tohle téma? Někdo nějakým způsobem se třeba z role-playe 

naučí týmové spolupráci nebo tak. 

Mě hodně ovlivnilo D&D v osobním životě, a to tak, že skrze D&Dčko a skrze naše postavy 

jsem se dala dohromady se svým přítelem, kterej si myslím, že je prakticky můj soulmate. 

My jsme se dali dohromady opravdu na základě toho, že naše postavy v D&Dčku k sobě 

měly náklonost – a právě to prosáklo i do reálnýho života.  

A týmová spolupráce určitě. Já jsem se z toho třeba naučila, že jsem docela dobrej lídr. Když 

nikdo, tak já automaticky ve struktuře skupiny v D&D zastávám většinou post toho lídra, 

toho vůdce. A zjistila jsem, že mi to vlastně i docela jde, když mám povědomí, kdo umí co 

dělat, tak to docela dobře umím zprostředkovávat. A zjistila jsem, že díky tomu dokážu bejt 

i dobrej lídr lidí, což jsem o sobě vůbec netušila. Což je hodně zajímavý.   

A myslím si, že co je ještě důležitý zmínit, tak je to, že skrz D&D a skrz ty postavy já se 

třeba hodně dozvídám i sama o sobě. Zní to hrozně arogantně, ale snažím se nějak analyzovat 

ty svoje postavy, jaký mají osobnostní rysy, jak se chovaj’ a tak. A je to zajímavý, že díky 

tomu třeba hodně zjišťuju o sobě a svých problémech a celkově třeba i životních traumatech, 

který na všechny svoje postavy podvědomě uvaluju – a jak je tvaruju. A skrze postavy se 

vyrovnávám i s těma problémama, co já mám v reálným životě.  

Pane jo, tohle je docela osobní, děkuji, že ses o to se mnou podělila. Pokud to není moc 

osobní, mohla bych tě poprosit o nějaký příklad pro lepší představu? Samozřejmě 

pokud to nechceš dál rozebírat, nic se neděje. 

Hele, úplně v pohodě. Já jsem celej život byla takovej ten brejlatej knihomol v rohu místnosti 

a prostě jsem tak nějak byla hodně pasivní a tak. A pak jsem si najednou uvědomila, že jsem 



na začátku svýho D&D měla období, kdy jsem si myslela, že jsem hodně introvertní, byla 

nekonfliktní, ale samozřejmě to člověka vevnitř žere. Radši než abych se hádala s lidma, 

jsem byla nekonfliktní. A pak jsem se podívala na všechny svoje postavy z toho půlroku, 

kdy to bylo nejhorší, kdy mě to fakt žralo, a to byly prostě všechno namachrovaný metr 

osmedesát svalnatý ženský, který byly prostě plný vzteku. Měly obrovský zbraně – a skrz 

ně jsem si já vylejvala tu svoji zlost a ty svoje nevyjádřený pocity jsem si kompenzovala v 

tý hře. Že jsem si i v těch hrách kompenzovala to, že nemůžu dávat svoje emoce tak najevo, 

a prostě třeba ten vztek, co jsem v sobě měla, že jsem právě filtrovala skrz ty postavy, co 

tam mohly jít a rozsekat na dva zásahy ghůla nebo něco takovýho. Skrz to jsem si zjistila: 

Aha, tak se mnou to nebude úplně v pohodě... A začala jsem se víc na ty problémy třeba 

dívat. 

Nebo třeba potom i to, že asi jako každej, mám takový menší problémy s rodinou a zjistila 

jsem, že všechny moje postavy, já jsem to nedělala schválně, ale všechny moje postavy 

nějakým způsobem utíkaly od své minulosti, utíkaly od svý rodiny, od skutků, co udělaly v 

minulosti. Místo toho, aby se postavily svým problémům, tak od těch problémů utíkaly. A 

to mi třeba hrozně pomohlo říct si: Aha, tak to bude možná ve mně. 

Takže bys řekla, že pro tebe má D&D i nějaký terapeutický účinek? 

Určitě, stoprocentně.       

Dobře, teď se asi zase trochu posuneme. Jak jsi se vůbec dostala k DMkování? 

Hele, já jsem se k tomu dostala jako slepej k houslím. Můj první DM pokus byl naprostá 

katastrofa – a to bylo, že jsem byla hodně do karetní hry Magic:The Gathering, jestli to 

znáš… 

Jojo, vím, o co jde. 

Já jsem měla kamaráda z LARPu, který byl asi o čtyři roky mladší než já. Jemu bylo 13, 

když se tohle dělo. On mě adoptoval jako svoji LARPovou mámu, nebo jako svoji 

LARPovou starší sestřičku. Já jsem ho učila, jak hrát Magicky, jeho to zajímalo a on mi 

potom napsal jednoho dne: „Hele, my chceme s kamarádama začít hrát D&D, a nemáme 

DMko, prosím začni nám DMkovat.“ Tam se to tak nějak minulo účinkem, protože jsme si 

nevyjasnili, jakou o tom máme představu. Oni to byli prostě tři kluci od 13 do 15 a tam to 

bylo takový, že si moje kreativní představa nesedla s jejich.  

Oni měli jinou představu o hře než ty? 



Ano, určitě, ale mě to upřímně bavilo. Já jsem byla jenom nešťastná z toho, že se mnou tolik 

ti hráči neinteragovali. Ale potom, jak jsem právě jako hrála víc a víc a říkala jsem si, hele, 

že bych to jako mohla zkusit. A potom přítel měl takový menší vyhoření po tom, co on byl 

DMko, ale nějak to nezvládal a docela vyhořel, a řekl mi, že mu strašně chybí hraní. Tak 

jsem si řekla: Ej! Tak pro něj a pro nějaký kamarády, aby si zase zahráli po dlouhý době, 

udělám jednorázovku. 

A je to tak bavilo a mně to kupodivu taky strašně bavilo. Mě teďka upřímně víc baví dělat 

Pána jeskyně než actually hrát postavu a řekla jsem si, že prostě bych chtěla udělat 

dlouhodobější kampaň. Tak jsem si skrze facebookovou skupinu našla jednu strašně fajn 

hráčku a ještě jednu kamarádku a přítele a hrajeme takhle ve čtyřech. A to je teda skvělý. 

Ale jakoby přišla jsem k tomu DMkování tak jako z nouze ostatních – a zjistila jsem, že mě 

to strašně baví.  

Tomu naprosto rozumím, dostala jsem se k DMkování dost podobně. Tohle je k 

motivaci asi víc než dost, přejdeme pomalu k tématu vlastního obsahu. Jako první se 

budeme bavit o homebrew tvorbě, což označuje práci s oficiálním herním materiálem 

včetně vlastního světa, magických předmětů a tak. Ty sama tvoříš homebrew obsah? 

Já tvořím, ale řekla bych, že úplně minimálně, protože si ještě pořád nejsem jistá svou 

znalostí D&D pravidel, jako je zná třeba můj přítel, který ti dokáže odrecitovat, na cokoliv 

se ho zeptáš. Já bych řekla, že jsem pokročilejší hráč, ale ještě si na tohle úplně netroufnu, a 

když už, tak ráda vyhledávám nějakou oporu právě v těch nejzkušenějších hráčích, což je v 

tomhle případě právě můj přítel.  

Co třeba vytvářím, tak já hrozně ráda vytvářím nové rasy, protože i když si myslím, že D&D 

5. edice má velikou škálu a veliký katalog různých ras, tak pořád mi tam nějaký chybí. 

Plácnu třeba mi tam chybí rasa „selkií“. Nebo jsme ještě vymýšleli nějaké sirény nebo tak, 

že by se nám líbily, když jsme přemýšleli nad mořskou kampaní. Nějaké trošku niché rasy. 

A občas se taky snažím vytvářet nějaký předměty, což ale když jsem se tak pokoušela a 

ukázala to příteli, tak mi řekl, že je to buďto overpowered, nebo strašně underpowered – a 

prostě mi to poupravil, aby to bylo vůbec funkční do kampaně. Takže ještě nevím, co si v 

rámci toho vytváření můžu dovolit.  

Nicméně světy a tak, tak to vytvářím svoje vlastní. Nikdy jsem vlastně nehrála podle 

žádnejch modulů, co byly vytvořený na 5. edici. Já jsem původně, když jsem k tomu přišla, 

ani nevěděla, že existujou, že to jako jde. Myslela jsem si, že jde jen o to, že si člověk musí 



vytvořit svůj vlastní svět a prostě tak. Takže jsem ještě nepoznala krásu modulů, řeknu, že 

nejspíš budou moc fajn, když je hraje tolik lidí, já ale hlavně vytvářím svoje světy.        

Pročpak, co tě k tomu vede? 

Je to takovej ten pocit, že člověk to zná. Třeba si nedovedu představit, že bych dokázala tak 

dobře improvizovat v těch modulech v rámci Forgotten Realms nebo Eberron, prostě v rámci 

toho světa, který vytváří Wizards of the Coast. Ve vlastním světě si to můžu udělat podle 

sebe, dokážu tam líp improvizovat, pokud tam něco není, dokážu to tam doplnit. Nemyslím 

si, že bych podle zajetejch pravidel nějak dokázala... Trošku by mě to svazovalo v rámci 

toho, co s tím světem můžu udělat a jak s ním můžu nakládat, řekla bych. 

Kromě toho, že se v tom světě lépe vyznáš – a pokud jsem to správně pochopila, je to 

trochu jako obout si boty, co dobře znáš. Co ti přináší homebrew materiál, ať jsi DMko, 

nebo i jako hráči? 

Mně to přináší jaksi větší vžití se do toho světa, protože když tam vlastně máš ty věci, ať už 

máš svět, nebo předměty, nebo rasy, který jsou specifický pro ten jeden svět, tak už to můžeš 

dovytvářet, aby to do toho světa sedělo. Je to prostě jako když máš na stěně akorát mezi 

dvěma obrazama akorát jedno místečko, ale místo toho, aby sis koupila rám z IKEA, tak si 

to naměříš a vytvoříš si ho podle sebe, protože ty cizí věci tam naroubovat může občas být 

pěst na oko.  

Když máš třeba, plácnu, nějakej šíleně temnej, hrozně grimdark realistickej svět, kde řekneš: 

O. K., magie tady vůbec není, a jsou tady nějaký základní lidský rasy, a ještě tam máš něco 

svýho, já nevím, nějaký půldémony a tak, a hráč by si tam v tu chvíli chtěl vzít rasu Tortle, 

což je prostě velká želva, tak mi přijde, že člověk může skrze ten homebrew hrozně nastavit 

atmosféru a vyfleshoutovat ten svůj svět dle obrazu vlastního.            

To máš asi pravdu. Vlastně homebrew materiál může umožňovat i nějaké další 

settingy. Podle toho, co říkáš, to tak trochu vypadá. 

Ano, ano. On homebrew je super, že on je D&D 5. edice tak veskrze verzatilní pravidlový 

set, že ty tam můžeš naroubovat cokoliv. Na D&D 5e by šlo naroubovat i sci-fi, kdyby se 

tam daly nějaké víc homebrew věci.   

To máš pravdu, takhle jsem nedávno objevila a byla jsem příjemně překvapená, že 

fanoušci přepracovali 5. edici a udělali fanouškovskou Player’s Handbook z Mass 

Effectu, což je právě sci-fi RPG hra. A je to přesně podle té edice. 



Právě, my jsme takhle chtěli začít hrát, bohužel jsme se k tomu s tím PJem nedostali. On 

nám takhle přesně poslal přepracované, ale bylo to naroubované právě na World of Warcraft.      

Takhle podobným způsobem jsem viděla i přepracovaný GuideBook na Harry Potter 

D&Dčko, nevím ale jestli to bylo přesně podle té 5. edice.  

Právě, je to super, že 5e jsou teď tak verzatilní, že skrze ten homebrew content se to dá právě 

naroubovat i na nějaký už existující díla. Což mně přijde hrozně kouzelný. Kdybych si 

chtěla, plácnu, udělat si Marvel Cinamatics universe D&Dčko, tak s trochou práce bych to 

skrze den homebrew content zvládla, což mi přijde hrozně zajímavý. Ten homebrew content 

dokáže prostě přizpůsobit tu kampaň k tvýmu stylu a k tomu, co ty od toho očekáváš a co z 

toho chceš, jako DMko, nebo hráči.  

Takže když si vezmeš oficiální materiály vs. ten homebrew, tak u tebe homebrew vede 

na plné čáře? 

Já bych řekla, že jo. Já jsem totiž zjistila, že i některý itemy, který jsou přímo od Wizards of 

the Coast jsou trošku rozbitý, alespoň skrz to, jak jsem viděla v hraní. Pardon, že teď budu 

odbočovat, ale mí hráči začínali na 12. levelu a já jsem jim dala 5 tisíc do začátku, aby si 

koupili vybavení. A jeden hráč si vykňoural za těch 5 tisíc Berlu moci, i když to mělo stát 

50. To je takovej item, kterej bych už nepovolila, od tý doby nepovoluju itemy z DM’s 

Guidu, protože to byla tak strašně „přeopená“ (overpowered) věc, že mi tam málem půlku 

věcí zkazil a musela jsem mnohem víc škálovat obtížnost na ně. Bylo to rozbitý. 

Když tvoříš nějakou vlastní tvorbu, děláš si třeba mapy toho svého světa?  

Já si dělám právě mapy svýho světa jako kontinentů, zemí a takových věcí. To si určitě dělám 

svoje právě na tom Inkarnate, jak říkal můj přítel, jak nám to půjčuje kamarád. Jinak se ale 

musím přiznat, že takový ty malý mapy na encountery, tak ty beze studu kradu z internetu. 

Říkám si, na Twitchi to nestreamujeme, podcast nevysíláme, nevyužíváme to pro profit, 

takže je to v pohodě. 

Takže nějakým způsobem když tvoříš homebrew a děláš svoje mapy, který si zrovna 

někde nepůjčuješ, tak spíše prostřednictvím technologií?  

Ano, ano. Teda moji první mapu jsem nakreslila na papír, to bylo způsobem, který jsem 

viděla na internetu, že jsem vzala kostičky, hodila jsem je na papír a obkreslovala jsem, kam 

co dopadlo. Vznikla z toho hodně zajímavá mapa světa, kterou doteď používám. Ale od tý 

doby jsem přešla na technologii, protože je to náročný.  



Napadá tě ještě nějaký způsob, kterým můžeš využívat technologie pro homebrew 

tvorbu? Nebo prostě na ty mapy? 

Na ty mapy určitě. Potom samozřejmě na hudbu, protože u toho sezení nesedím s píšťalkou, 

abych dodávala atmosféru. Využívám technologie i na tvorbu tokenů, protože hrajeme na 

Roll20 na Discordu. 

Tady tě trošku přeruším, protože trochu zabrušujeme už do dalšího tématu, kterému 

se budeme věnovat později. Teď se budeme zabývat fanouškovskou tvorbou, ta se liší 

od homebrew. Je to prakticky cokoliv, co nějakým způsobem souvisí třeba s tvým 

vlastním světem, vlastními postavami, kampaněmi, které vedeš, nebo kde hraješ. 

Vezmeš si to a „přepracuješ to“, asi nejznámější příklad jsou obrázky, povídky a tak. 

I když jsem se setkala i s tím, že lidi tvoří memes, které odkazují na určitý momenty ze 

hry, protože nechtějí, aby se na to zapomnělo. Co ty sama, tvoříš nějaký obsah?  

Já se zrovna koukám na svůj skicák. Za poslední dva roky jsem spotřebovala dva skicáky a 

tak 95 procent jeho obsahu jsou moje D&D postavy. Přítel se nechal slyšet, že produkuji 

jeden až dva obrázky měsíčně. Ne, to je tak tejdně. Já hodně kreslím a hodně se inspiruju 

těma postavama, dělám různý character concepty, ilustrace postav, různých momentů z mojí 

kampaně, nebo kde hraju jako postava. Zrovna v neděli jsme dodělali adventní dobrodružství 

s jinou PJkou, poslední dva dny jsem strávila tím, že jsem kreslila moji postavu a jedno 

NPCčko, se kterým se nakonec dala dohromady. Takže ano, z drtivý většiny, co kreslím, je 

inspirovaný D&Dčkem a těma kampaněma. 

Jinak taky docela dost píšu, ať už povídky o svých postavách, ale začala jsem asi rok zpátky 

psát, jakože povídkovou knížku, přičemž každá ta povídka je vlastně z pohledu jedný mý 

D&D postavy. Je to sborník povídek, kdy každá ta povídka je o jedný postavě. A to bylo, 

kde jsem zjistila, že to pro mě začalo bejt hodně terapeutický. Poeticky jsem tu sbírku 

pojmenovala Všechny moje tváře a jsem se začala o těch postavách zamýšlet, tím to začalo, 

že jsem začala přemýšlet o těch postavách z nějakýho terapeutickýho hlediska.  

Takže já hodně kreslím, píšu, dokonce jsem si jednou i složila písničku na D&Dčko, kterou 

zpívala moje postava, když tam umřela jedna další postava. A memes si děláme neustále, 

doteďka mám v paměti můj úplně nejlepší meme. To bylo, když moje úplně první postava 

přišla o svýho nejlepšího kamaráda, tak já jsem poslala do skupiny, abych to odlehčila, 

strašně mázlej obrázek s tím jménem svý postavy a: „Oh, sorry, I slipped on my own tears.“ 

To je snad moje nejoblíbenější meme, co jsem kdy udělala.           



Na to navážu: Proč to tvoříš, co ti to dává? 

Řekla bych, že kupodivu já ani nevím. Je to nějakej kreativní výboj a hrozně ráda si 

vizualizuju ty postavy skrze kreslení a nějak ještě fleshoutuju v tom psaní. Na tom sezení 

jako postava sedíš s dalšíma třema, čtyřma, občas až šesti lidma, a máš během třeba 

čtyřhodinovýho sezení jenom půlhodinu na to, abys nějak vyfleshoutovala tu postavu a abys 

za ni vážně hrála. A mně to právě potom pomáhá nějak i pokračovat v momentech, na který 

není tolik čas.  

Když máš čtyři hráčský postavy, tak si nenajdeš čas, aby tvoje postava zašla do chudší části 

města a pomohla nějakým sirotkům nebo romancovala hot barmana v krčmě. Mně je to 

hrozně blbý dělat takovýhle momenty „jenom o mně“ před těma čtyřma lidma a brát jim čas. 

V tu chvíli ráda dělám něco s nima, ale potom si tyhlety momenty, který bych si buď 

domluvila s PJem, že hrajeme 1 na 1, ale občas to ráda víc prozkoumávám v povídkách. A 

to mi právě pomáhá fleshoutovat tu postavu jako takovou.   

Fleshoutovat znamená předvést?  

Jako dát jí víc charakteristiky, prohloubit její charakter. „Flesh“ znamená maso, takže já to 

beru tak, že na tu kostru dáváš víc toho masa.  

Jasně, nebyla jsem si úplně jistá, co tím myslíš. Takže pokud tomu rozumím správně, 

tak fanouškovskou tvorbu tvoříš spíše sama pro sebe, protože můžeš víc pracovat se 

svými oblíbenými postavami a charaktery, je to tak? 

Ano, navíc ráda kreslím i cizí postavy, potom ráda buzeruju svoje spoluhráče, že jim ukážu: 

„Jé, koukej, tady jsem nakreslila tvoji postavu!“ 

Takže nejenom pro sebe, ale i pro ty spoluhráče trochu.   

Uhum. 

Možná i u těch memes? 

Ty memes si posíláme hlavně proto, abychom se zasmáli a většinou abychom odlehčili 

nějakou těžkou situaci, která tam nastala. Většina memes z mojí 1. kampaně, která byla 

hodně temná, tak to byly nihilistický memes, kde se člověk směje vlastní depresi a tak. 

Abychom z toho neupadli do deprese, tak jsme se smáli, že někdo klouže na vlastních slzách 

a tak.  

Když tvoříš fanouškovský obsah, používáš technologie? Ne nutně jenom u obrázků. 



Tak memes rozhodně, na internetu stáhnu nějakej obrázek a potom to rychle nějak dodělám 

v Messenger editoru a tak. Ale já nekreslím digitálně, kreslím tradičně, protože si pořád 

nejsem jistá ve vlastních uměleckých schopnostech na to, abych si troufla koupit grafickej 

tablet. Řekla bych, že se lepším. Ale rozhodně píšu na počítači, normálně do Wordu. Ale 

třeba tu písničku, co jsem složila k soundtracku ze Skyrimu, tak tu jsem psala ručně.  

Sdílíš nějakým způsobem ty svoje práce, nejenom se skupinou, třeba ty povídky? Nebo 

je to spíš taková soukromá záležitost? 

Spíš soukromá záležitost. Původně jsem ten sborník povídek psala jako projekt na střední v 

rámci hodin kreativního psaní, takže to jsem nějak sdílela s profesorem a potom v rámci 

nějakých úprav a editací i se zbytkem třídy, ale jinak je to vyloženě osobní. S nikým to moc 

nesdílím.  

Jenom se skupinou, předpokládám.  

Ano, ano.  

Teď se tě optám na miniatury. Používáš je, případně máš sama nějakou? 

Nemám je a nepoužíváme je, protože hrajeme hlavně online kvůli koronavirový situaci. 

Hrozně ráda bych si nějakou miniaturu pořídila, mám i kamaráda, kterej dokáže je úplně 

nádherně vymalovat, on maluje hlavně warcraftový miniatury. Nikdy jsem se k tomu ale 

ještě nedostala, nemám o to až tak velkej zájem, ale je to určitě něco hezkýho.    

Jak obecně vnímáš samotný použití miniatur? Mají svoje místo? 

Myslím si, že určitě. Je to jedna z význačných věcí, i když trochu míň známá těch role-

playovacích her. Určitě bych měla zájem, mám i nějaký nastavený na Hero Forge, což je 

stránka, kde si je člověk může vytvořit, potom si to stáhnout a doma si je vytisknout. Ale 

samozřejmě ten návod je třeba stáhnout za peníze a tak.  

Mně to spíš přijde jako hrozně hezká vzpomínka, než že bych to jako nějak aktivně chtěla 

používat. Protože když jsem si chtěla hlavně pořídit miniaturu, tak to bylo, když jsem dohrála 

tu svoji první kampaň a řekla jsem si, že bych hrozně chtěla miniaturu tý svojí tieflingy, 

abych si ji mohla někam postavit a vzpomínat na to, jaký to vlastně bylo to hrát. Ale přímo 

s nima hrát… když jsme hráli naživo, tak jsme místo tokenů používali všechno možný, 

kostičky, PJ používal mandle, oříšky a pokaždý, když jsme zabili „enemáka“, tak tu mandli 

nechal za odměnu sníst tomu, kdo toho nepřítele zabil.   



To zní jako dobrá motivace, jak někoho porazit. Ještě k fanouškovskýmu obsahu: Mezi 

fanouškovské praktiky patří i cosplay. Co ty a cosplay, napadlo tě někdy udělat cosplay 

své postavy?  

Určitě, já mám hrozně ráda historický šití. Jak jezdím na LARPy, tak mám hrozně moc 

kostýmů. Teď jsem si právě pořizovala elfský uši. Ale vážně jsem nad tím předtím 

přemýšlela. Problém je, že nemám úplně body type na většinu postav, co mám, ale určitě 

bych někdy chtěla zkusit. Až někdy budu mít prostor a možnost. 

To mi připomnělo malý dotaz k hráčské motivace. Zmínila jsi, že máš ráda historický 

šití. Zajímalo by mě, řekla bys, že spolu třeba trošku souvisí to, že hraješ D&Dčko, 

který se odehrává v, řekněme, pseudoevropském medieval settingu, a že studuješ 

historii?  

Určitě, stoprocentně. Jak jsem říkala, ono je to hlavně proto, že mám obrovskou lásku, 

respekt a moje hobby jsou příběhy celkově. Já beru historii jako obrovskou mozaiku příběhů, 

který se dají načíst a nabrat. Já mám hrozně ráda právě historický fantasy, ať už v rámci 

LARPu. I moje zaměření na historii, co bych chtěla, by byla „medievalistika“, což je část 

historie, která se zabývá studiem středověku.  

Řekla bych, že beru i hodně ze svýho studia, co se snažím dávat do svýho prostředí a svých 

postav. Třeba kampaň, co vedu teď, je hodně inspirovaná raným středověkem na Britskejch 

ostravech a Kelty. Hodně beru i z irskýho a skotskýho folkloru a celkově z jejich historie, 

což se snažím potom nějak dát do tý kampaně a celkově tomu dát víc historickej nádech, 

historickej flavor, než aby to bylo čiště jenom high fantasy.  

Pokud nemáš ještě něco, co bys ráda doplnila na toto téma, tak můžeme přejít k 

samotnýmu hrani a využití technologií. Hraní online a offline, naživo, rozdělíme. Jinak 

hraní offline označuje hraní naživo, face-to-face, je to to samé. Poprosím tě, jestli bys 

mi mohla trochu přiblížit, jak takové hraní online vypadá. Představ si, že celý život 

hraju D&D, ale jenom naživo, a hrozně mě zajímá, jak to vlastně chodí online. 

Hlavní, co člověk potřebuje v rámci toho, jak já hraju, jsou určitě dvě aplikace, což je 

Discord a Roll20. Discord je aplikace na počítači, kde se můžou pořádat skupinový hovory, 

mají docela pevný servery, ale zároveň je dobrý, že se tam dá pořídit i spousta botů, ať už 

na házení kostek, hraní hudby v hráčských kanálech. Dají se tam sdílet obrázky a zároveň se 

tam dají sdílet dokumenty. Což si myslím, že je hodně důležitý, protože člověk si to tam 



může rozdělit a říkat: Hele, tak abychom neblbli, tak tady máme kanál, kam budeme jenom 

posílat memes, tady máme další kanál, kam vám budu posílat pravidla, tady máme kanál, 

kam vám budu posílat tokeny a obrázky, abyste věděli, jak kdo vypadá... 

Takže dobrý pro organizaci? 

Ano, ano. A potom je Roll20, což je tedy online aplikace, která se otevírá v internetových 

oknech, kde může PJ sdílet mapy. Já to používám hlavně na boje. Samozřejmě dá se taky 

skrze to promítat video a taky je tam hlasový přenos, nicméně já mám raději ten Discord, 

protože tam zároveň si tam mohu dát i tu hudbu. To si může člověk na Roll20 dát taky, ale 

já spíše důvěřuju tomu Discordu, protože s tím to umím a nechci se už učit s ničím jiným.  

Nicméně na Roll20 může člověk taky nahrávat obrázky, může tam nahrávat mapy a je to 

vlastně interaktivní mapa. PJ i hráči na to můžou kreslit různé cesty, PJ na to může dávat 

„overlay“, nějakou zástěnu, skrze kterou není vidět. Takže třeba když skupina jde do 

sklepení, tak PJ odkryje jenom to, co chce, aby zbytek viděl. Což mi přijde hodně zajímavé, 

že třeba jak se to doporučuje od tzv. staré gardy, tak je třeba vzít mapu a zaházet ji solí a pak 

odkrývat to, kudy hráči jdou. Což mi přijde nejen jako plýtvání jídlem, ale hlavně že to 

potom musí být všude. Takže si myslím, že online je to takhle pohodovější. 

A ještě potom, co k tomu používáme, je samozřejmě Messenger group chat, kde si napíšeme, 

hele, sejdeme se tady a tady, domlouváme si data a různě si tak píšeme. A potom se vždy v 

tom termínu připojíme na ten kanál a hrajeme.  

Ještě by mě zajímalo, používáte třeba i webkamery? 

Ne, my webkamery nepoužíváme. Mně to tak přijde jako pohodlnější.    

Dobře. Kdybys měla zhodnotit výhody a nevýhody hraní online? 

Výhodou je to, že je to snadnější a dostupnější. Na hraní face-to-face se vážně lidi musí sjet, 

musí do toho dát mnohem větší čas. Přiznám se, většinou „PJjuju“ v pyžamu, mám na koleni 

večeři, mám u toho čajíček, mám vedle toho poznámky. Já jako PJ nemusím nikam cestovat. 

Já bych si s sebou musela jinak zabalit všechny poznámky, počítač, zástěnu, kostičky, pokud 

bych používala, tak miniatury. Všechno bych musela zabalit, načež bych samozřejmě stejně 

něco zapomněla. Pak taky nevím, jaké bude technologické zázemí právě tam, kam jezdím 

hrát.  



Takže si myslím, že je to mnohem dostupnější, a zároveň si tam člověk nemusí dávat takový 

časový odstup. Protože u cestování si člověk musí dát alespoň hodinu předtím, než začne, a 

když už někam jede, tak chce hrát nějakou dobu, aby to vůbec stálo za to. A potom třeba 

jede zase hodinu a plus zpátky. Takže většinou se takhle v hraní naživo, jak já jsem to aspoň 

zažívala, zabije celej den, když člověk chce nějakou sedmi- nebo osmihodinovou session, k 

tomu ještě hodina cestování tam, hodina cestování zpátky. No člověk má deset hodin 

zabitejch. Doma si sotva udělá večeři a jde spát. Kdežto v tom hraní online to na tuhle 

přípravu není tak náročný a člověk může celý den bejt normálně ve škole, v práci a potom 

navečer si sednout a prostě hrát. 

A nevýhody? 

Samozřejmě trošku na tom trpí atmosféra. Myslím si, že přes internet tam nejde navodit 

taková ta intimita toho zážitku. Určitě se dá navodit velice působivá atmosféra i přes online. 

Například jsem svým hráčům dala souboj s velkým záporákem a myslela jsem si, že ho 

jenom pošlou do vyhnanství a takhle se ho zbaví, ještě z něj dostanou nějaké informace, ale 

že ho nezabijou. A oni nad ním získali kontrolu, že musel udělat vše, co mu řekli. Byli to tři 

hráči a jedna hráčka hraje hodně ráznou postavu a řekla, že ne, že ho nenechá odejít a že ona 

ho plánuje popravit. Druhá úplně neví a třetí říkal, že on ho nechce popravit, že má možnost 

se napravit, nicméně hráčka byla rázná, prostě: Ne, zabijeme ho. Ten hráč, který nechtěl 

žádný hráčský nebo postavový konflikt, tak vzal předmět, kterým ho mohli ovládat, a 

záporákovi řekl: „Já ti dávám svolení žít, ale pokud do večera nebudeš mít svolení žít od nás 

všech třech, tak půjdeš a spácháš sebevraždu.“ A s tím odešel. A to bylo snad nejintenzivnější 

sezení, který jsem kdy zažila. A myslím si, že naživo by to byl opravdovej horor, protože 

jsem musela hrát toho člověka, kterej byl docela lidskej, teď ty hráčky úplně z toho perplex, 

teď jsem tam ještě házela věci jako, že našli starou korunu jeho mrtvý matky, kterou on 

miloval. Takže zjistili, že on je vlastně mnohem víc člověk. Pořád tam byla ta tíživá 

atmosféra tý blížící se smrti, protože do západu slunce už nebylo tak daleko. To bylo něco.  

Myslím si, že takováhle atmosféra by naživo byla tak stokrát působivější a intenzivnější. Na 

tom hraní online se takovýhle velký epický momenty ztrácej. Určitě jdou, myslím, že my 

jsme všichni z tohohle sezení odešli psychicky zjizvení, ale naživo by to bylo o to 

impozantnější. Ale jinak si myslím, že na hraní online mi toho tolik osobně neschází. 

Když hraješ online, trochu to souvisí i s tím, že DMkuješ, máš tam i tak nějaký 

materiální komponent, něco, co máš skutečného u sebe? 



Ano. Já nechávám všechny svoje hráče, aby si házeli kostičkami, protože to taky patří k 

nějaký tý atmosféře. Já mám svoji sbírku kostiček strašně moc ráda. A myslím si, že všechny 

hrozně moc baví jimi házet. A mám hlavně poznámky psaný ručně, nepíšu si je jako spousta 

mých kolegů na počítači, vypisuju si je právě ručně. Celkově to je moje, ani do školy si 

poznámky nechci psát na počítači, ale chci je psát ručně. Líp si to potom pamatuju a líbí se 

mi víc estetika toho.  

To by asi k hraní online bylo všechno, přejdeme k hraní offline. Zase bych tě poprosila, 

jak jsi mi předtím přiblížila, jaký je hraní online, abys udělala něco podobnýho, ale na 

hraní naživo. Můžeš si představit, že hraju jenom online, což je vlastně poslední půlrok 

skoro pravda, a máš mi popsat, jaký je hraní naživo, co potřebuješ a tak.  

K hraní naživo je určitě důležitý dohodnout se s hráči, kdy a kde se sejdete. Já většinou 

preferuju u někoho doma, protože nemám ráda úplně hraní venku. Přijde mi to trošku 

necitlivý k cizím lidem. Když bychom hráli třeba v čajovně nebo kavárně, aby si to člověk 

užil, tak potřebuje být v nějakým bezpečným prostředím, kde cítí, že nikoho neotravuje a 

nikoho tím neomezuje. A důležitý je přinýst si kostičky a vybavení, jakožto PJ je důležitý 

přinýst si počítač, kostičky, zástěnu a poznámky a všechny tyhlety věci. Když člověk 

DMkuje někde mimo domov, tak pomalu se balí, jako by jel na týden do Alp. Hráči potřebují 

kostičky, pokud mají, tak nějaké hráčské deníky nebo nějaké chytré zařízení a určitě nějaké 

mňamky pro PJe a pro všechny, protože člověku to prostě udělá radost. Určitě se podle mě 

hraje déle naživo, takže udělat nějaké přestávky na pití, na jídlo a tak. Jde o to, že je tam 

hodně toho přesouvání. Vypravěč má mapu. Většinou jsme hráli, že jsme položili monitor 

na stůl a tam jsme měli mapu.   

Takže zvláště důležitý je místo toho hraní. Přece jenom asi je pravda, že nejen abyste 

vy nerušili někoho jinýho, ale funguje to oboustranně, aby nikdo nerušil vás.  

Zkoušeli jsme třeba hrát v deskoherně, kde byli cizí lidi. Já jsem zkoušela dát i nějakou 

hudbu a lidi za náma chodili, že je to otravuje, že pouštím hudbu u jejich hraní. Tak jsem si 

nakonec musela pronajmout klubovnu, kde jsme mohli hrát v klidu a pohodě. Je to prostě 

nepříjemný. 

Když jsi zmiňovala chytrá zařízení na character sheety nebo že si položíte monitor s 

mapou, to je další téma – technologie u hraní naživo. Jaké technologie u toho využíváš?  



Určitě využíváme s kamarádama D&D Beyond, protože to je jeden velkej soubor všeho, co 

potřebujeme, všech pravidel. V omezený kvalitě se tam dá nahrát i character sheet, nicméně 

to ještě nemají Wizards of the Coast tak dobře nadesignované, takže tam třeba člověk má 

omezený přístup k vytvoření nějakého character sheetu. Nicméně je to vlastně kompendium 

veškerých pravidel, takže to hodně pomáhá a člověk tam může rychle online vyhledat. Já 

teda osobně preferuju character sheet, kterej můžu mít v ruce, sice je to neustálý gumování 

a zapisování, ale upřímně já mám prostě ráda ty šustivý papírky a když si to můžu napsat a 

všechno.   

A kromě D&D Beyond, jako hlavního zdroje informací? Preferuješ třeba digitální 

mapy, nebo si je tiskneš?  

Preferuju mapy rozhodně digitálně, přijde mi, že mapy ve svým slova smyslu nejsou zas tak 

důležitý, člověk s nima zase tolik neinteraguje. Navíc občas je dobrý mít staženou 

dynamickou mapu, přijde mi, že tisknout na každý sezení novou mapu, která se použije 

jednou, a potom už ne, je hodně zbytečný a zbytečně to plýtvá papír.  

A co třeba nějaká hudba?  

Ano, náš starý PJ měl úplně luxusní hi-fi věž, kterou pouštěl hudbu, nicméně k tomu asi 

používáme nějaký dobrý reprák, protože z počítače je to občas takové nic moc. K pouštění 

hudby jenom nějaký reprák, dá se to připojit k počítači nebo z telefonu.  

Proč tu hudbu pouštíte, k čemu to je? 

Spousta starších hráčů, jako 30 a víc, si na to u nás stěžovala, „proč furt musíte mít puštěnou 

hudbu“, ale mně to k tomu dodává strašně moc atmosféry. Já to mám hlavně z 

kinematografický teorie, kde jsem se naučila, ať už je film jakejkoliv, tak hudba dodává 75 

% celkovýho zážitku z něj, což jsem se naučila využívat a říkala jsem si, když prostě takhle 

75 % zážitku z filmu je správná hudba, která dokáže umocnit ten zážitek, nebo naopak 

nasměrovat pořádně tu atmosféru, tak jsem to začala aplikovat i do toho D&Dčka. Navádím 

tím atmosféru a taky si myslím, že hráči jsou potom uvolněnější, není tam to hrobový ticho, 

kde všichni čekají, až se někdo vyžvejkne, klidní to tu atmosféru. Nebo naopak dovedu 

navodit svízelnou atmosféru, nějakou smutnou a tak.  

Zkus mi zhodnotit výhody a nevýhody hraní naživo. 

Tak výhody, jak jsem říkala, je určitě ta atmosféra a intimita toho zážitku, že se člověk může 

dívat lidem do očí, sdílet pocity. Nicméně pro mě jsou ty nevýhody docela vážný, protože 



jak jsem říkala, mám takovou tu sociální úzkost, moje sociální baterka je strašně omezená. 

Takže občas hraju a na konci sezení mám propad, pomalu panickej záchvat, že je všechno 

na nic, už jsem přetažená a tak. Z toho, jak je tam najednou strašně moc lidí, tak mám z toho 

ten zážitek zkaženej. Za tím počítačem je určitá anonymita a určitej klid, nemám pocit, že 

na mě najednou koukají čtyři lidi a určitě mě hodnotěj, určitě mě souděj, všechny takovýhle 

sociální anxiety bullshity. Ale za tím počítačem si můžu sednout, mám pocit, že mám nad 

vším kontrolu, mám čas, ti lidi si mě ceněj, já si cením jich, mám v sobě rovnováhu, takovou 

harmonii a dokážu tím pádem víc vytáhnout ten zážitek, kterej chci, aby měli moji hráči. 

Kdežto před těma lidma jsem strašně nervózní, co když si něco pokazím, ježišmarjá, teď se 

mi vypojila hudba, já se strašně omlouvám, musím si ji přepojit, já se omlouvám, musím 

přepojit mapu... 

Takže na jednu stranu hodnotíš jako výhodu to, že je tam ta intimita, zážitek je jinej, 

trošku bližší, ale na druhou stranu tam to sociálno pro tebe představuje v určitých 

okamžicích i nevýhody. 

Ano, přesně. 

Napadá tě ještě něco jako výhoda nebo nevýhoda hraní naživo, třeba oproti onlinu? 

Myslím si, že to zpřístupnění. Někam se dostat, to zabije celej den. Kdežto přes internet 

člověk může v pátek večer a hraje se. Mně třeba vyhovuje hrát kratší sezení, čtyři hodinky, 

zato každej tejden. Předtím jsme měli, že jsme jednou za dva tejdny hráli fakt ty 

osmihodinový sezení, to tě hrozně vysaje, je to hrozně náročný. Mám lepší pocit z toho, že 

si můžu sezení natáhnout, když mám špatnej den, tak to můžu utnout třeba po dvou hodinách, 

aniž bych se bála, že Pepa jel dvě hodiny Českejma drahama z Kladna, zklamala jsem ho, že 

si zahrajeme dvě hodiny a pak prostě konec.       

Jak do tvé hráčské zkušenosti zasáhla pandemie koronaviru?  

V tý první polovině roku to zasáhlo hodně, měli jsme rozehraných docela dost dračáků 

naživo, a to se najednou utlo a ten hlavní velkej dračák, na kterej jsem se těšila úplně nejvíc, 

tak tam se ta skupina prakticky rozpadla. Tam na to bohužel doplatilo z velký části i určitý 

přátelství s těma lidma, že jsme se pak přestali úplně stýkat, přestali jsme si psát, přestali 

jsme komunikovat, protože jsme všichni měli dost vlastních starostí. Takže tam to odneslo 

moje nejoblíbenější dobrodružství, který doufám, tak nějak naznačujou, že se do toho pustí 

znovu, že jsme to úplně nepohřbili, ale trochu se o to bojím.  



Ale jsem hrozně ráda, že mi to dalo příležitost pořádně začít DMkovat, já jsem přes tu 

pandemii začala nejdříve oneshotem. Můj přítel byl DMko toho hlavního dračáku, který se 

pomalu rozpadnul, a ten druhej nejdůležitější dračák, tam jsme měli nějaký rozpory s PJem, 

tam jsme zjistili, že jsme si sice sedli online, ale pak jsme se jednou viděli naživo a zjistili 

jsme, že si úplně v některých věcech nesedneme, nicméně pořád jsme hráli, ale tak jako 

kostrbatě. Takže jsem si řekla, aby byla zábava, tak budu Pjovat, a zjistila jsem, že mě to 

strašně moc baví. A díky koronaviru jsem zjistila, že bych to chtěla dělat víc. 

Přejdeme k tématu online komunity. Jako první bych se tě zeptala na tvoje osobní 

zapojení do online komunity, ať už nějaké aktivní jako diskusní fóra, postování nebo 

komentování, nebo pasivní, což může být sledování stránek s memy s D&D, sledování 

specializovaných videí, podcastů a podobně. Tak co ty a tohle téma? 

Na určitých fórech ohledně D&D určitě jsem, neangažuju se teda tolik jako můj přítel, občas 

postnu, jednou nebo dvakrát. Postovala jsem do DMAcademy, což je jeden subreddit na 

stránce Reddit, kde jsem ptala, jak vyřešit situaci, kdy jsme měli jednu nedobrou zkušenost 

s některými hráči, komunita přišla a říkala: „Hele, bylo by lepší udělat tohle, nebo tamhleto.“ 

A pak jsem bohužel postovala jeden příspěvek o svém neblahém příběhu do 

r/dndhorrorstories, kde jsem sdílela s komunitou svůj špatný zážitek. Jinak se do toho moc 

neangažuju.  

Pasivně si určitě něco přečtu, něco upvotuju, což je na Redditu to, že dáváš jako lajk, občas 

s něčím interaguju. Občas taky interaguju s českou komunitou na facebookové stránce 

„Dračí doupě-pokec“, kde právě jsem sháněla hráče na svoji kampaň. Občas tam interaguju 

s některými posty, typu: „Haha, moji hráči jsou strašná sexistická, rasistická a homofobní 

hovada, je tady nějaká holka, která by s náma chtěla ve skupině hrát, aby se trochu zklidnili?“ 

Co prosím?  

Tak jsem tam psala: „Kámo, zaprvý, už to žes tohleto napsal, tak ti tam žádná ženská 

interagovat nepůjde.“ Občas tam dávám rady, když se někdo ptá, jak nabuildit encounter, se 

zkušenostmi a tak. Česká komunita má totiž takový neblahý zvyk, a to dunkovat na 

Dungeons and Dragons, kdykoliv má možnost, že je to strašnej systém, že maj mnohem radši 

Dračí doupě nebo Faith že D&D je zbytečně složitý, a kdokoliv to hraje, tak je dítě. Tak se 

k tomu občas vyjádřím: Nechte mě hrát, co chci!              



To jsi zmínila nějaké svoje aktivnější zapojení. Co to pasivní, třeba memy, podcasty, 

specializovaná videa a tak? 

Docela ráda se koukám na YouTube na různá meme videa, strašně ráda jsem sledovala 

„vines as D&D characters“. Mám ráda i ta specializovaná videa. Třeba než chci hrát nějakou 

postavu za classu, kterou jsem ještě nikdy nehrála, tak zaprvý se vždycky zeptám svého 

přítele, který má určitý zkušenosti a už asi 15 jich naubuildil, ale kromě toho se hrozně ráda 

koukám na různý build guidy na YouTube, kde nějaký větší experti, většinou z Ameriky, na 

D&D rozebíraj’ classy, subclassy, na co se hodí, na co se hodí, a nějak pomáhají 

začátečníkům to pochopit, což se mi líbí.  

Potom miluju taková ta meme videa ve stylu XP to Level 3 a JoCat, což je A Crap Guide to 

D&D, animovaná nebo hraná videa, která se parodickým a satirickým způsobem snaží 

vysvětlit tu classu nebo tu hru. JoCat je můj král, jsem jeho největší simp, mám vycpaného 

goblina. Objednala jsem si i toho druhýho vycpanýho goblina, co svítí ve tmě. Jinak jsem 

zjistila, že teďka, jak je „renesance TTRPG“, což je hodně zajímavý, začalo to zhruba od 

roku 2014, tak ta komunita strašně bují a připojuje se do toho víc a víc lidí. Ono se tomu pak 

říká „RPG Renaissance“, a i kolik hrozně zajímavých produktů si člověk může objednat, co 

právě k tomu sedí. Třeba jsem objevila úplně úžasný produkty, který jsou produkty do 

koupele – člověk si může koupit bombu do koupele, která vypadá jako d20 a uvnitř je set 

kostek. Z toho jsem úplně nadšená a plánuju došikanovat svýho přítele, aby mi to koupil k 

narozeninám. Myslím si, že to k tomu asi patří, že tuhle tvorbu taky sleduju. Sleduju i, jak si 

lidi na internetu tvoří cosplaye na svoje postavy.  

Nesleduju moc, jak lidi přímo hrají, protože spíš radši hraju, než abych to sledovala nebo 

poslouchala. Ale mám hrozně ráda kreativitu, která z tý komunity vzešla, a oceňuju ji. Ať to 

jsou třeba šperky tím inspirovaný, který bych si ráda eventuelně objednala, nebo nevím, 

specializovaný deníky. Narazila jsem na úžasnou stránku, která dělá customizovatelný 

deníky pro postavy, což mi přišlo naprosto kouzelný – a právě tuhle tvorbu já hrozně 

oceňuju, hrozně moc se mi líbí. A docela aktivně ji sleduju.       

A kdybych se tě zeptala na důvod toho, jak se sama zapojuješ, tak je to trochu 

informačně a pak teda hlavně nějaká ta zábava a prostě ten zájem samotný? 

Ano, ano. Já bych řekla, že většina mých kamarádů se v tom taky pohybuje a já to hrozně 

ráda s nimi sdílím. Kultivuju to jako vážný koníček, jako kdybych sbírala známky a zajímala 



se o to, kde se co prodává, co vychází, tak mám něco podobnýho s D&Dčkem. Než že bych 

koukala na cizí kolekce, tak radši rozšiřuju vlastní.  

Dáváš docela zajímavý příklady. Prostě někdo má známky, já mám D&Dčko. 

Přesně tak. 

Dobře, to by bylo k tomu zapojení. Zmínila jsi, že podcasty, nebo jak někdo jiný hraje, 

to moc ne. Napadlo třeba někdy tebe samotnou, že bys mohla sdílet, jak sama hraješ? 

Není to myšleno nutně tak, že bys byla streamer, ale třeba i mezi přáteli, nahrávání a 

podobně. 

My většinu, co jsme nahrávali, tak bylo, že jsme hráli naživo a někdo třeba nemohl přijet, 

tak jsme sezení nahrávali na mobil, aby si to mohli potom poslechnout. Ale o nějakém 

streamování, to mě nenapadlo, to si moc netroufám. Naopak co bych někdy možná spíš víc 

chtěla, tak (udělat) informační kanál, ať už nějakej podcast, nebo YouTube kanál. 

Přemejšlela jsem trochu, že i na TikTok bych se připojila s nějakejma tipama pro začínající 

DMka, ale spíš bych ráda ten D&D koníček rozšiřovala mezi větší skupinu lidí, protože já 

vím, že v český komunitě některý mají tendenci hodně ten koníček gatekeepovat. Ale mně 

právě přijde, že je to úžasnej způsob, jak poznávat nový lidi a šířit nějakou tu kreativitu a 

fantasy mezi nimi.  

Fantasy komunita zoufale potřebuje nějakej vývoj, protože jsme posledních 20 let byli 

zaseklí na Zaklínači, Harrym Potterovi, Pánu prstenů a teďka Game of Thrones. To je 

všechno, co se tam furt jako omílá – a mně přijde, že to potřebuje novou krev, tohle obrození. 

Tu RPG renesanci. 

Prostě dostat RPG renesanci i do Česka.  

To mi přijde, že se teď hodně děje, že jsem narazila na hodně kreativních lidí, že se jim to 

líbí a nemají takové ty gatekeeping zkostnatělé předsudky o tom a o RPGčkách. Chtěj do 

toho vnést novej druh toho storytellingu.   

Takže jsi přemýšlela, že bys k tomu taky přispěla třeba prostřednictvím ne vyloženě 

streamování, ale dělání videí? 

Jo, nebo podcastů.  

Teď se budeme chvíli bavit o D&D aplikacích a webových stránkách, ne vyloženě v 

souvislosti třeba s memy. Spíš takové ty vyloženě D&D related. Mezi D&D aplikace 



bych zařadila různý aplikace, který jsou hlavně ke zjednodušení nebo k nápomoci ke 

hraní, třeba aplikace na házení kostkami, spellbooky a podobně. Podobně i u webových 

stránek, Wikidot s informacemi, ale může sem patřit klidně i nějakej generátor na 

pasti, dugeony a podobně. Používáš ty sama něco z toho?  

Koukám se teď na telefon, mám tady přímo složku „D&D a fantasy“, používám spellbooky 

pro 5e, potom Beyond a ještě D&D spells. To je můj svatej grál, protože tam jsou pořádně 

uspořádaný ty kouzla, co si budem, v těch knížkách je to trošku bordel. A potom tady mám 

aplikaci Reroll, kde si člověk může dělat nějakou ilustraci postavy z pixelů, ale co je důležitý, 

dají se k tomu dát i character sheety. A potom tady mám různě ještě aplikace na character 

sheety, když je nechci mít zrovna fyzicky.  

A samozřejmě mám aplikaci D&D Beyonnd, která teda nefunguje tak dobře, ještě na ní 

developeři budou muset zapracovat. Nicméně generátory postav ani dungeonů moc 

nepoužívám, na nějaký dungeony si spíš najdu klasicky na Google obrázcích nějakej obrázek 

dungeonu. Moc ani dungeon crawl mechaniku pro to D&D nepoužívám. Ano, je to sice 

Dungeons and Dragons, ale v tom, co hrajeme, ještě nebyli za čtyři měsíce ještě ani v jednom 

dungeonu. Takže moc generátory nepoužívám.  

Co používám, jsou generátory jmen pro moje postavy. Já pojmenovávám svoje postavy 

výhradně deset minut před sezením, když už mám vymyšlený celou jejich backstory, flavour 

a všechno, a najednou si uvědomím: Ha! Já nemám jméno. Takže to prolízám všechny 

stránky s dětskejma jménama, Fantasy Names Generators a všechno, a deset minut před 

začátkem, zatímco PJ už se připravuje, tak já prostě ještě doluju z internetu jméno postavy. 

Kdybys měla zhodnotit nějaké výhody a nevýhody těchto aplikací a webových stránek? 

Myslím si, že je to super, že to člověk může mít na jednom místě. Většinou to má i uložený 

na cloudu, nebo někde, takže je super, když se najednou probudíš a máš za hodinu vyrazit 

na sezení a uvědomíš si: Hm, já jsem někde položila deník postavy... a teď najednou nevím, 

kde je. Že je to všechno hrozně dobře zpřístupněný a na jednom místě. Jako nevýhody, to si 

ani tolik nemyslím, že by nějaký byly. Je super, že to začíná být digitalizovaný. Když to 

někomu vadí a nechce to používat, je dost prostředků, který může používat. Když si člověk 

chce vytisknout deník postavy, najednou si na internetu může najít deset templatů, může si 

nakreslit vlastní. Člověk se vážně může rozhodnout a je spousta možností jak pro jeden, tak 

pro druhej způsob. 



Trošku navážeme na random name generator. Používáš technologie nějak při tvorbě 

postavy, kromě toho jména? Třeba i pro obrázky? 

Samozřejmě si najdu to jméno, ale generátor postav, to nedělám. Vždycky mám představu, 

co chci hrát, nejdřív si vyberu classu, která by mě hodně zajímala, a potom si k tomu snažím 

nějak přiřadit rasu, která by se k tomu povolání hodila. To některý lidi nazývají podváděním 

a minmaxováním, ale mě to jenom baví. Nepřijde mi to jako podvádění, když chci, aby 

bonusy odpovídaly tý classe.  

Ale používám třeba na styl Point Buy hodně počítadla, na statistiky kalkulačku na internetu. 

Jak ta postava vypadá, to si většinou představím a potom, když se podívám na internet, když 

vytvářím token, tak nějakou postavu, která by tomu odpovídala. Občas ji předtím nakreslím.    

Teď se budeme bavit o tom, jaké vnímáš rozdíly mezi hraním onlinem a naživo. Kdybys 

měla vypíchnout jednu věc, co považuješ na hraní naživo versus na hraní online za 

nejlepší, co by to bylo? 

Na hraní naživo určitě intenzivní zážitky, to se mi na tom líbí nejvíc, když je to nějakej ten 

intenzivní, epický zážitek, jako třeba když začnu brečet. To se pozná intenzivní zážitek u 

D&Dčka, když Adéla začne brečet. A u hraní online, tak to je ten klid, ta dostupnost a ta 

kontrola. Je to v klidu, nepanický, všechno se dá vyhladit. Možná pohodlnost by bylo lepší 

slovo, ale to nevím, asi ne.  

Možná organizovanost?  

No, a ten klid toho.  

A kdybys mi měla říct jednu věc, která je nejhorší na hraní naživo versus na hraní 

online, co by to bylo?  

Na hraní naživo asi ten stres, ten stres z toho očekávání, stres z toho dostávání, přímo z toho 

hraní. Myslím, že nejhorší je na tom ten stres z bezprostředního kontaktu s tím vším. A 

nejhorší na hraní online je, řekla bych to, že to lidi berou na lehkou váhu. Možná 

lehkovážnost, že to lidi neberou tolik vážně. Samozřejmě je to člověk od člověka, já mám 

úžasný dedikovaný hráče, který bych řekla, že to berou hodně vážně, ale řekla bych, že 

spousta lidí to nebere na tak velkou váhu, jako by brali hraní naživo. 

Nejsem si asi úplně jistá, jak to myslíš, mohla bys mi dát nějaký příklad?   



Že se do toho lidi tolik neponoří. Jako: Hahaha, hraju jednou tejdně čtyři hodiny večer, kašlu 

na to, nebudu se připravovat, nemám ani potřebu si nějak fleshoutovat postavu. Ale to může 

být i v reálu: Haha, jdeme si sednout, děláme na sebe sedm hodin divný hlasy. Ale myslím 

si, že u toho hraní online to má k tomu větší náchylnost, lidi do toho nedají to všechno, co 

by do toho role-playe nebo přípravy mohli dát. 

Když to tak trošku přeženu, tak možná i nějaká oddanost?  

Asi jo, s tím mám taky zkušenosti.  

Jako chápu, českej výraz pro tohle úplně neexistuje, i když v angličtině asi taky… 

„They are not into it so much.“  

Tak nějak. 

Prostě do toho nejsou tak „zažraný“. Už chápu, nebyla jsem si jistá, co tím myslíš. Stalo 

se ti někdy, že jsi zažila problémy s technologií? Naživo i online. 

Naživo je vždycky takový to, že najednou chcípne telefon, najednou u sebe člověk nemá ten 

character sheet nebo blbne Discord. To bylo hlavně na začátku karantény, že byly přetížený 

servery. Na bytě se mi stává, že mám hrozně slabou wifinu, takže se začnu random 

odpojovat, když jsem uprostřed epický scény, nebo že najednou zničehonic nefunguje 

monitor. Prostě takovýhle věci, děje se to, ale vždycky se okolo toho dá pracovat, třeba že 

se lidi připojí na osobní hovor, místo toho, aby byli na nějakým serveru, nebo že to člověk 

vypne, znova začne a většinou to jde. 

Dobře. Teď se bavíme přímo o rozdílech online a offline. Kdyby sis měla najít nějakou 

informaci – a víš, ve který knize ji najdeš. Vyhledala by sis to radši online, nebo kdybys 

měla reálně příručky doma, našla by sis to spíš v tý knize? 

Záleželo by, jestli bych věděla, v jaký knížce to je, protože je strašně moc knížek. Nejsem si 

úplně jistá. Záleželo by, jestli bych věděla, v jaký knížce to je, ale asi bych si to nejspíš 

vyhledala na Beyondu, že bych to tam jenom zadala. Ale nebránila bych se ani vyhledat si 

to v tý knížce, protože přece jenom na tom je něco hezkýho. 

Takže sedíš v obýváku, máš vedle sebe na stole Player’s Handbook a vedle mobil a 

napadne tě: „Ty jo, jak je to se Sorcererem?“ Je zhruba stejná šance, že si to vygooglíš 

na mobilu, jako že si vezmeš knížku a dohledáš si to? 



Jo, možná trochu víc tý knížky. Kdybych věděla, hele, jak je to se Sorcererem, tak chňapnu 

Player’s Handbook a začnu listovat, protože papír. Hezký vjemy. 

Když si vezmeme nějakým způsobem tu materiální stránku věci versus tu digitalizaci, 

ten online, ať už se jedná o různý aspekty tý hry, jako je házení kostkou, character 

sheet, mapu. Kdybys postavila vedle sebe tyhle dvě dimenze, jak bys to hodnotila? Ke 

které by ses přiklonila?  

Jak co. Třeba kostky si myslím, že online kostky nenahradí nikdy, nebo alespoň pro mě 

osobně, protože já ty kostky mám vážně ráda. Líbí sem mi jejich estetika a mám kostky 

hrozně ráda. Potom character sheety, je to člověk od člověka. Někdo má hrozně rád tu 

digitalizaci a já hrozně ráda cejtím, že mám něco v ruce, že si můžu něco zapsat, na to napsat, 

vyplnit a tak. Takže si myslím, že ta digitalizace se určitě bude vyvíjet, určitě se to bude 

zdokonalovat. Já osobně jsem hodně neutrální člověk, že se vůbec digitalizaci nebráním, ale 

vždycky si ty věci ráda ošahám. Myslím si, že digitalizace se bude vyvíjet, ale určitě zůstane 

alespoň část lidí, který radši budou ty věci mít v ruce.  

Určitě z nějaký snazší dostupnosti se to bude nějak míchat. I když mám ráda tyhlety věci, i 

tak mám pořád tu aplikaci na kouzla, protože je to jednodušší a srozumitelnější. Ale myslím 

si, že se to prostě bude kloubit, ani jedna z tady těch věcí stoprocentně nevyhraje.  

Takže obě dvě mají svoje místo, dá se říct. 

Určitě, řekla bych, že 100% obě dvě mají svoje místo a určitě budou ještě mít.  

Dobře, to je všechno, tak ti děkuji za rozhovor, pokud už nechceš nic dodat. 

Ani ne.    

  



21.12.2020  

Skype  

AniZu, 24 let, studentka vysoké školy – obor pedagogika  

Začneme tématem hráčské motivace. Na začátek se tě zeptám, jak dlouho vlastně 

hraješ a jak jsi se vůbec ke hraní dostala. 

Dračák jako takový hraju už asi čtvrtým rokem, myšleno Dungeons and Dragons. Předtím 

jsem hrála českou odnož, Dračí doupě – a tu jsem hrála ještě asi pět let předtím. Ta byla 

pouze psanou formou a přes tu jsem se dostala k normálnímu Dračímu doupěti, kdy jsem 

narazila na role-play server, kde se příběhy psaly. A právě tam se zapojovala pravidla 

Dračího doupěte, té české verze. Našla jsem tam pár známých i z reálného života, které jsem 

pak k mému překvapení ukecala, abych mohla hrát D&D s nimi. Asi tak.  

Když jsi šla hrát poprvé, co přesně jsi očekávala? Jaké sis myslela, že to bude?    

Doufala jsem v ty seance, kdy se v hábitech sedí v místnosti osvětlené svíčkami a háže se 

kusem plastu. Na to jsem se strašně těšila, a nic z toho jsem nakonec reálně nedostala. 

Vlastně jsem se těšila na tu interakci naživo, na to, když se nebude všechno jenom psát, 

nebude se strašně dlouho čekat na veškeré ty reakce, kdy se musí napsat delší příspěvek, ale 

těšila jsem se, že to bude odsýpat, že to bude prostě takové improvizační divadlo u stolu. 

Hraješ už prakticky čtyři roky, jak jsi řekla. Co tě na tom hraní nejvíc baví? Co 

způsobilo, že jsi u toho zůstala, když to tak řeknu? Přece jen čtyři roky jsou docela 

dlouhá doba.    

Postupem času zjišťuju, že nejvíc mě asi baví být vypravěč, víc než hráč. Každopádně jako 

hráče mě nejvíc baví budování vztahů mezi charaktery, prohlubování toho charakteru jako 

takového a vlastně vytváření osoby, kterám kdyby vylezla z té hry do reality, tak bych věřila, 

že je skutečná. Baví mě tvořit opravdu hluboký charakter, který má různé quirky, který má 

flaws, který má silné, slabé stránky, a baví mě se vžívat do někoho, kdo je prostě mnohem 

víc cool než já.   

A co tě na tom třeba baví z pohledu vypravěče, DMka? 

Nejvíc mě asi baví vytvářet situace, na které jsem zvědavá, jak budou moji hráči reagovat, 

vytvářet vlastní obsah nebo hodně upravovat ten oficiální, vlastně tvořit něco, co si myslím, 

že ještě úplně nebylo prozkoumané, použité v daném kontextu. A hrozně mě pak baví 



sepisovat ten příběh, jak se to celé ubíhalo, propojovat jednotlivé záležitosti a utvářet vlastně 

úplně nový svět.  

Ještě se zeptám: Řekla bys, že tě to hraní nějakým způsobem ovlivnilo i v každodenním 

životě? Objevila jsi třeba něco nového a tak? 

No věřím, že mi to dalo určitě to, že se už nebojím tolik ozvat mezi lidmi a že když je to 

potřeba, tak mi nevadí najednou na sebe strhnout tu pozornost a vybojovat si něco, co já 

potřebuju nebo chci. Vlastně mě to donutilo tak trochu konfrontovat vlastní strachy, vlastní 

problémy.  

To je hodně zajímavý. Ještě se trochu vrátím k tomu, co už jsi zmínila, D&D obecně je 

skupinová záležitost. Už na začátku jsi řekla, že jsi čekala seance u svíček s lidmi, baví 

tě to… Nebo hraješ tak trochu i kvůli lidem?  

Teď už určitě. Ze začátku jsem to hrála hlavně kvůli té touze po té zkušenosti, u které jsem 

vlastně ani netušila, jak dopadne. Ale postupně jsme si v různých hrách a příbězích vlastně 

vybudovali takovou komunitu, ve které se vybudovaly i hrozně silné mimoherní vztahy a 

různá výrazná silná přátelství, která už bych teďka nevyměnila. 

Tak to je super. Optám se: Když někdo řekne, že D&D má jako oddechovou záležitost, 

může to tak být? Máš to tak i ty? 

Řekla bych, že do jisté míry i ano. D&D je opravdu výrazná forma eskapismu, ale řekla 

bych, že často může drásat nervy víc než kdejaké státnice. 

Čím třeba? 

Když se člověk opravdu vžije do toho svého charakteru a dojde třeba k nějaké herní hádce, 

kdy se charaktery mezi sebou pohádají a ani jeden není schopen ustoupit, dokud je člověk v 

té roli, tak najednou cítí ten nával toho adrenalinu, cítí, jak to v něm vře. A přijde mi, že 

opravdu se dostane… Reálně sice sedí u sebe v obýváku, ale mentálně je třeba někde v lese, 

kde se zrovna strhla šílená bitka, a ten adrenalin proudí vzduchem. A pak najednou když se 

od té hry odpojí, tak si uvědomí, že teoreticky je ten člověk úplně vyčerpaný.    

Může nějakým způsobem vlastně to, co se stane v té hře, třeba že se dva charaktery 

pohádají, ovlivnit, i kdyby jen nakrátko, nějak vztahy mezi reálnými hráči?  

To hodně záleží na tom, jací jsou hráči, ale určitě. Mám zkušenost s hráčkou, se kterou jsme 

na nože prakticky pořád, protože jejímu charakteru ve hře řeknem: „Tohle je špatnej nápad, 



neskákej do té rokle!“ A ona se namíchne, ale vezme si to osobně, jako že její nápad jako 

nápad hráče urážíme a odmítáme a prostě… Je to o tom, jak je člověk vztahovačný a jestli 

si uvědomuje, co je herní konflikt, a co přechází do mimoherního konfliktu. S někým naopak 

to ty vztahy může hrozně zlepšit, protože dostaneme vhled do toho, jaký je ten člověk v 

týmovém duchu, jako ten týmový hráč. U někoho nám to vyhovuje, u někoho ne.     

Teď se budeme věnovat chvíli tématu vlastního herního obsahu. Je skvělé, že jsi DMko, 

budu moc ráda, když mi dáš pohled jak DMka, tak hráče. Začneme vyloženě 

homebrew obsahem, obsahem, kdy pracuješ s oficiálním materiálem, třeba rasami. Už 

jsi sama zmínila, že homebrew obsah tvoříš. Proč?  

K tomu došlo úplně jednoduše. V momentě, co jsem se rozhodla, že budu vypravěč, jsem 

nevěděla, jak se hraje, Dungeons & Dragons jako takový, znala jsem pouze Dračí doupě, tak 

jsem byla prostě líná si přečíst ty oficiální knížky, radši jsem si vytvořila něco vlastního, než 

abych použila něco, co už existuje. Já když jsem začala vyprávět, tak jsem byla hráč už asi 

rok, ale byla jsem ve skupině, která mi zkrátka nevyhovovala, vypravěč nebyl ochotný nám 

pořádně vysvětlit, jak co funguje, a nebyla to úplně dobrá parta. Takže jsem do vyprávění 

jako DMko šla úplně naslepo, protože jsem si našla svoji partu a té jsem se rozhodla vyprávět 

příběh. Ve středu jsem řekla, že budu vypravěč, a v pátek už jsme hráli. Asi tolik času jsem 

měla na to, se cokoliv naučit.  

Pokud počítám správně, DMkuješ teda asi tři roky.    

Tak nějak.  

Takhle jsi se k homebrew obsahu dostala. Používáš ten homebrew obsah dodneška?  

Ano, hrajeme pořád stejnou hru, takže už mi nic jiného nezbývá.  

Ze začátku za tím bylo to, že jsi neměla čas nebo ses nechtěla učit složité herní 

mechaniky. Jaký je důvod pro tu tvorbu, že v tom i tak pokračuješ? Co ti to tak 

přináší? 

Ze začátku to bylo jen o zabití času společně s tou partou a o tom, že se naučím ta pravidla 

a pak začnu pracovat s oficiálními věcmi, ale partu i mě začal ten originální obsah bavit víc 

než to, že bychom teď začali hrát v nějakém oficiálním světě s nějakou jinou edicí nebo tak.  

Originální je myšleno tvůj vlastní? 

Originální je vlastní.  



Jasně, pokračuj. 

Vlastně postupně to přerostlo v něco mnohem většího než hru na zabití času, stala se z toho 

plnohodnotná kampaň. A teď už je to jen o tom, že neustále přicházejí nové nápady a hráči 

rozvíjejí věci, které třeba ani nevědí, že jsem ještě nedomyslela. Je to úžasný, že je to celé 

kolektivní práce. To mě motivuje k tomu, pokračovat s tím originálním obsahem. 

A ty DMkuješ jenom tohle, nebo i něco jiného? 

Co se týče kampaní, mám jednu vlastní kampaň. Momentálně to vypadá, že neplánovaně 

rozjíždím další dvě, protože jsem ze stejného světa udělala několik různých oneshotů a hráče 

jejich parta, kterou sestavili, plus ten příběh, který se tam nastolil, bavil natolik, že mě 

požádali, aby se pokračovalo. Hlavně jedna kampaň a další dvě takové, když se náhodou 

sejdeme u stolu všichni. 

Tam taky používáš vlastní obsah? 

Jsou to vlastně jiné lokace nebo jiné časové linky toho mého světa. Takže ano.  

Můžeš mi trochu přiblížit, jaký obsah přesně tvoříš? Jestli to jsou classy, rasy, mapy a 

tak? 

No je to vlastně celý setting, takže celý svět, prostě vlastní kontinent, vlastní božstva. S tím 

se pojí i vlastní mapy. Je tam hodně vlastních magických itemů, pravidel, tomu říkáme house 

rules, která nám vyhovují více než oficiální pravidla. Mám i několik originálních ras a spellů.  

Jak přesně tady ta tvorba probíhá? Je to tak, že tě napadne: Hmmm, tohle není špatný 

nápad na magic item. Ale co dál? 

Většinou se to odvíjí od toho, co se zrovna herně děje. Jdu hodně po tom příběhu, takže když 

si řeknu, bylo by strašně super, kdyby tam byly nějaké takovéhle předměty, které by 

způsobovaly tohle, tak sednu si a vymýšlím, co by mohl vymyslet charakter, který je 

používá. Většinou je to NPCčko a pak to předám hráčům. Porovnávám to s oficiálními 

předměty, aby to nebylo moc silné, nebo aby to naopak nebylo moc k ničemu. Existují 

makery, různé programy na internetu, které dovolují vytvářet ty magické předměty ve 

stejných tabulkách, jako jsou oficiální magické předměty, takže zůstává stejné rozvržení 

toho, jak je to psáno. Většinou k tomu i dělám nějaké ilustrace tak, aby mně to sedělo. 



Je fajn, jak zmiňuješ ty makery na internetu. Právě jsem se tě chtěla zeptat na to, jestli 

právě při tom homebrew využíváš i technologie. Co třeba mapy? Kreslíš si je ručně, 

nebo používáš nějaký program?     

Začnu vždycky tím, že si najdu nějaký maker nebo si hledám inspiraci už ve vytvořených 

mapách a spíš se koukám, jak co znázorňují, jaké je dobré rozvržení, a přemýšlím nad tím, 

co by mě tak samotnou bavilo používat, kdybych byla hráč ve svojí hře. Většinou použiju… 

existují random generátory na dungeony, na prostředí a podobně, to si tak vygeneruju třeba 

šest různých map, které si pak nasázím vedle sebe na počítač a překreslím ručně nějaký 

výcuc z nich na papír, co se mi líbí nejvíc. Je to taková kombinace.  

Technologie jsou pro tebe základ, inspirace, možná makery pro magické předměty, ale 

mapy si jinak děláš ráda ručně.  

Hm. (přitaká)  

Čemu ty sama dáváš přednost, když vedle sebe postavíš homebrew vs. oficiální obsah? 

Mimo svou hlavní kampaň, tam je to jasný. Ať už jako hráč, nebo DMko.  

To je složitá otázka. Každopádně hraju v několika kampaních, které jsou čistě podle 

oficiálních materiálů, a hraju v několika, které jsou čistě homebrew. A musím říct, že asi mi 

přijde na explorování zajímavé to homebrew, protože většinou když už někdo tvoří ten 

vlastní svět, ty vlastní materiály, tak se snaží doplnit něco, co jemu chybí, a snaží se odlišit 

od toho standardu. Zatímco ty oficiální věci jsou prostě strašně podobné Pánu prstenů. Což 

je cool, ale už to existuje hrozně dlouho.      

Navíc když někdo hraje tak dlouho jako ty, možná začne narážet třeba na podobné 

věci.  

Asi jo.  

Někteří tvůrci svůj homebrew obsah prodávají, jestli se nepletu. Obecně – koupila sis 

někdy homebrew obsah? Napadlo tě někdy ten svůj ne nutně prodávat, ale třeba aspoň 

distribuovat? 

No kdybych nebyla chudý student, tak věřím, že bych si určitě něco koupila. Teď zrovna 

vyšla zajímavá knížka, která je opravdu složená z příspěvků hráčů a vypravěčů na stránce 

DMs Guild, a opravdu to je s oficiálním souhlasem těch tvůrců vydaná spousta homebrew 

materiálu. Ta knížka má asi 400 stran a je úplně úžasná. To mně přijde skvělý, že vlastně to 



doplňuje ty mezery toho, co teď chybí nebo co už je právě okoukané. Sama kdybych mohla, 

tak věřím, že až by mě přestalo bavit neustále něco dotvářet do toho svého světa, tak bych 

ho třeba ráda vydala. Ale to bych na to musela mít víc odvahy.    

Můžeme asi opustit téma homebrew obsahu, pokud není tedy nic, co bys k tomu ještě 

chtěla říct. Přejdeme k samotnému fanouškovskému obsahu. Tento obsah je stranou 

od oficiálních herních materiálů, je to něco, co nějakým způsobem tvoříš s vlastními 

postavami, vlastní kampaní a podobně. Může to být prakticky cokoliv. Sem by asi 

spadaly i aesthetics postav, co jsem takhle rozjela na našem serveru. Tak by mě 

zajímalo, jestli nějaký tvoříš i ty sama. 

Nejčastěji tvořím nějaké kresby, portréty charakterů, různé obrázky situací ze hry, případně 

míst, občas, když je to třeba moc těžké na uchopení nějak konkrétně, zabřednu i do něčeho 

trošku abstraktního. Většinou se jedná o tradičně kreslené obrázky. Pak tvořím… ráda bych 

řekla merch, ale spíš si třeba pokreslím tričko vzorem, který se mi líbí, který bych sama 

chtěla mít, ale nemůžu ho najít online. Tvořila jsem chvilku náramky s D&D kostkami. 

Hlavně ale asi kreslení, případně trička nebo tvorba s látkou.    

Optám se tě na kreslení. Dáváš přednost tradiční kresbě, nikdy jsi nekreslila digitálně? 

No zkusila jsem to a dopadlo to velice špatně, tak jsem to zase rychle opustila. 

Takže to prostě není pro tebe. 

Asi ne.  

Zůstaneme ještě u obrázků. Teoreticky se to dá nazvat fanartem, myslím. Proč tvoříš?  

Většinou proto že musím říct, že ty samotné hry, u kterých to kreslím nejčastěji, jsou pro mě 

inspirativní a nějakým způsobem si tam vybiju ten emoční náboj, který ze hry mám. Případně 

proto, že nějaký charakter zbožňuju, a neexistuje, tak existuje aspoň na papíře. Většinou je 

to ze zájmu buď o ten charakter, o tu situaci, nebo o tu hru samotnou.  

Když ho tedy nakreslíš, co ti to přinese? Kromě vybití kreativity nebo emoce. 

Ráda tyhle obrázky používám jako případné ilustrace ke hře, jako reference pro nějakou 

třeba další tvorbu, mou i dalších výtvarníků, kteří s námi ve hrách jsou. Případně většinou 

mám největší radost, když já nakreslím ten obrázek a pak ho dám tomu, komu patří charakter 

na obrázku, tak prostě ti lidi mají radost – a já mám radost, že mají radost.  



V souvislosti s tvými postavami nebo s tvou kampaní to jsou hlavně obrázky. Jelikož 

máš svoji kampaň, tvoří tvoji hráči nějaký fanouškovský obsah?  

Mám u stolu tři výtvarníky, takže ho mám docela dost. Pár hráčů… dvě hráčky kreslily moc 

hezké pojetí nějakých prostorů, ve kterých se herně nacházely, že vlastně ukázaly, jak ony 

si představovaly to místo, ve kterém se odehrával ten příběh. Pak většinou máme nějaké 

portréty charakterů, které pomohou tomu, si je lépe představit. Občas teda tvoří až 

nedobrovolně, když je hodím do nějakého prostoru, kde vědí, že se ztratí, a nedostanou herně 

mapu, tak musí herně nakreslit mapu.      

Fanouškovským obsahem je prakticky cokoliv, kdy vezmeš původní „text“ a podle sebe 

s ním pracuješ. Někteří lidé dělají třeba i cosplaye svých postav. Setkala jsi se s tím? 

Napadlo tebe samotnou, tuhle postavu mám hrozně ráda, chtěla bych ji cosplayovat?  

Setkala jsem se s tím, že hráči třeba měli nějaké předměty, doplňky, které nosí specificky 

jejich charakter, a nosí je přímo na tu hru. Mám hráče, jehož postava ve hře neustále nosí 

masku, a ten hráč si objednal masku, kterou si pak dozdobil, aby vypadala jako herně – a s 

tou pravidelně hraje na seancích. Pak mám hráče, jehož postava nosí takové specificky 

tvarované brýle, tak si je opravdu ten hráč vyrobil a hraje s nimi. Pak mám třeba… nejsou 

to cosplaye jako plnohodnotné cosplaye, ale je to takové zobrazení toho charakteru. Mám 

hráčku, která má tři pety ve hře, tak si pořídila tři plyšová zvířátka, se kterými vždycky hraje 

a má je na klíně. Já sama jsem dělala cosplay na svůj úplně první charakter, ale jinak… Přítel 

teď bude dělat cosplay na charakter z mojí kampaně. Ale jinak asi žádného cosplayera 

vyloženě takhle nemáme.  

Proč podle tebe lidi nosí třeba ty doplňky?  

Někomu to pomůže se lépe vžít do charakteru, když má něco, co má vlastně ten charakter u 

sebe. Je to takový ten symbol, tohle si nasadím, a teď jsem ten charakter. Pak bych řekla, že 

pro některé je to prostě proto, že rádi vyrábí, tak si něco vyrobí. Je to spíše spojení dvou 

zájmů do jednoho. Někoho to prostě asi třeba láká. Těžko říct.  

Takové nějaké ozvláštnění třeba? 

Je to možné.          

K fanouškovské tvorbě patří i tvorba nějakých memes. Tvoříš ty sama nějaké? 

Já sama memes netvořím, ale to je spíš kvůli tomu, že zkrátka nemám nápady. 



K D&D patří i miniatury. Používáš je ty sama? 

Používáme u hry miniatury. Nepoužíváme je teda pořád, ne v každé kampani. Hodně hráčů 

z naší komunity, včetně mě, máme miniatury svých charakterů, ty, které jsme teda zvládli 

vytvořit, pokud nejsou moc specificky nadesignované postavy. Pak máme hodně 

„stockových“ miniatur, kdy jsme koupili sadu třiceti miniatur – a ty používáme. Případně 

nahrazujeme tokeny, když nemáme miniaturu pro konkrétní věc, co potřebujeme. Většinou 

je používáme hlavně pro trackování vzdálenosti na mapě a pro prostorovou orientaci.  

Jak se takový miniatury dají sehnat? Ať už nějaké „stockové“... Chápu správně, že je 

to třeba balíček 30 stejných miniatur?  

Třicet stejných nebo i různě namixovaných, to záleží, o co má jít. Jsou takhle třeba ty 

stockové balíčky, který je spousta, třeba „camp fire set“, kde je ohniště, stojany na zbraně, 

vůz a třeba tři truhly. Tak to je prostě balíček. Potom existuje hodně miniatur k prodeji 

různých monster, hlavně těch populárnějších, různě draci, mimici a takové ty bestie, které 

jsou cool, ale hráči je nenávidí, když se s nimi mají utkat.  

Custom miniatury pro charaktery, na to existuje pár stránek, kde se dají vytvořit 3D modely. 

Ty se pak musí zaplatit, koupí si hráč blueprint té miniatury a musí si buď sehnat místo, kde 

si to nechá vytisknout, nebo případně vytisknout doma na 3D tiskárně, když má vlastní. Nebo 

si může nechat vytisknout často přímo od těhlech stránek a nechat si poslat už hotovou 

miniaturu.  

Ty sama nějakou takovou máš? 

Pár jich mám. Mám teda hlavně svoje hráčské charaktery, mám celkem čtyři figurky. 

Všechny jsem teda dostala, nekoupila jsem si ani jednu. A pak mám pár monster.   

Když můžeš vyloženě mapu a vidíš tam miniaturu té svojí konkrétní postavy, 

ozvláštňuje to nějak tu hru? Jaké to je, když ji použiješ, versus když tam prostě není?  

Když tam ta miniatura je, tak si hráči líp mezi sebou poznávají, která patří komu, a nemusejí 

se doptávat: „Jakou barvu žetonku jsem měl?“ Každopádně je to takový ten pocit, přijde mi, 

že hráči se pak chovají mnohem ohleduplněji u stolu, protože najednou se bojí mrsknout 

něco na stůl, aby si nezničili vlastní miniaturu. Protože ta miniatura stála tři kila, tak se bojí, 

aby si ji nezničili. Pak bych teda řekla, že jsou ty miniatury podle mě dobré z hlediska 

nějakého strategického uvažování v průběhu hry, pro určování toho, jestli něco jde vidět, 

nebo nejde vidět, jestli má někdo šanci někam opravdu reálně doběhnout a tak.  



Nějaká lepší vizualizace.  

Ano.   

Teď už se budeme věnovat D&D a technologii. Máš zkušenost jak s hraním online, tak 

s hraním offline, naživo. Jinak tyhle termíny možná budu zaměňovat, když řeknu hraní 

offline, myslím tím hraní naživo, face-to-face.    

V pohodě. 

Klidně se můžeš podělit o svou zkušenost jak z pohledu hráče, tak DMka. Začneme se 

samotným hraním online. Mohla bys mi trochu popsat, jak vlastně takové hraní online 

probíhá? Jako bych byla někdo, kdo hraje jenom naživo, a zajímá mě, jak to chodí 

online, co nesmí chybět a tak.  

Pro začátek je potřeba, aby si skupina dohodla, ale to i u normální face-to-face hry, čas a den 

hry, zjistit, kdo všechno může, od kolika do kolika se bude hrát, a určit si čas, kdy se 

nenechají rušit od té hry, aby mohla probíhat hladce. Dále je potřeba se domluvit na nějaké 

platformě, na které bude hra probíhat. My teda využíváme kombinaci, kdy voláme na 

Discordu, a hrajeme přes platformu Roll20. Ale existuje více platforem, více kombinací. 

Existují skupiny, které hrají třeba jenom na Skypu tím stylem, že vypravěč nasdílí 

obrazovku, na které pohybuje s figurkami, a hráči vlastně jenom jako slovně instruují. Ale 

to mi přijde zbytečně složité. Musí se vytvořit nějakým způsobem character sheet na dané 

platformě, aby byl funkční, aby se nezdržovala hra dohledáváním informací nebo 

přepisováním čehokoliv.  

Je potřeba, aby si hráči dostatečně vhodně nastavili mikrofony, hlasitost, aby si zajistili, že 

budou mít co nejméně rušivých vlivů u té hry. A je potřeba si podle mě stanovit nějaká 

pravidla, jak taková hra bude probíhat, aby nedocházelo ke skákání do řeči, aby se lidé 

nějakým způsobem hlásili o slovo, pokud se jedná o skupinu, kde je třeba více než 4 až 5 

hráčů. Je potřeba se domluvit, že třeba někdo nesnáší dobře dlouhodobě sedět se sluchátky 

u počítače, takže třeba častější pauzy než u face-to-face hry.  

Mně osobně online hraní moc nevyhovuje v tom, že nevidím spoluhráče, nevidím nikoho. 

Musím se orientovat jenom podle toho, jak si myslím, že člověk na protější straně zní, jak si 

myslím, že zrovna se tváří. Člověk má takovou menší kontrolu nad tím, jestli zrovna někoho 

neurazí, nenaštve, jestli někomu neskočí do řeči, kterou se zrovna chystal začít. Plus mi 



přijde, že u takové online hry strašně chybí nějaká mimika, nějaká gestikulace, kterou se 

hodně hráčů dorozumívá za svůj charakter.  

Z hlediska vypravěče si myslím, že online hra je jedna z těch opravdu složitějších věcí, co 

zvládnout. Teoreticky je tam spousta vizuálních pomůcek, existují krásné předkreslené 

mapy, existuje spousta asetů, různě detailních věcí, různých věcí. Potřebuješ vůz, vygooglíš 

si ho, picneš ho do hry a máš ho. Nemusíš řešit, že nemáš nic, čím bys ho nahradil na reálné 

mapě. Na druhou stranu se těžko hlídá to, jak hráči dávají pozor, jak se cítí. Je strašně snadné 

někoho vynechat z pozornosti nebo z nepozornosti. Je strašně jednoduché na někoho, kdo je 

třeba tišší hráč, pozapomenout nebo mu věnovat menší pozornost než ostatním. Přijde mi, 

že se to hůř koriguje.  

Právě jsi mi odpověděla na dost věcí, na které bych se tě byla zeptala. Docela pěkně jsi 

mi popsala především nevýhody online hraní, jako je to udržení pozornosti, korigování 

a podobně. Naopak – vnímáš nějaké výhody, které online hraní má? Krom té 

dostupnosti, když DMko něco potřebuje na mapu, tak si to může hned dohledat.  

Řekla bych, že tahle práce s mapou je asi největší výhoda. Pak bych řekla, že velká výhoda 

je to, že si můžeš okamžitě vygooglit nebo v jiných dokumentech najít to, co potřebuješ, 

dané informace, statblocky, nemusíš mít rozloženou knihu před sebou. Prostě máš otevřené 

čtyři záložky se čtyřmi různými knížkami pro různá monstra a nepřátele. V tom to je takové 

prostorově úspornější,  

Má to tu výhodu, že teoreticky se taková hra dá i snáz zaznamenávat, pokud s tím hráči 

souhlasí a třeba si chtějí něco dohledávat později. Když je... na většině platforem je nějaký 

chat, ve kterém si hráči můžou psát herní nebo mimoherní informace, takže neruší slovně. 

Když mají nějaký dotaz, napíšou ho do chatu, někdo, kdo se zrovna rozhovoru nebo hry 

neúčastní aktivně, mu odpoví. Nebo tam mohou i role-playovat, když je potřeba odehrát více 

rozhovorů naráz a nezdržuje se tím hra. To je určitá výhoda. Ale zároveň bych řekla, že do 

jisté míry i nevýhoda, protože se pak nikdo nesoustředí na oba dva rozhovory.   

Ještě chvíli zůstaneme u online hraní. Když hraješ online, jsi ráda, když můžeš mít 

nějaký „materiální komponent“? To znamená že i když hraješ online, stejně si ráda 

hážeš kostkami naživo? Nebo ti vyhovuje, že vše je online? 

Já osobně jsem spíš zastánce toho, mít všechny ty různé pomůcky reálně před sebou. Bohužel 

i když je člověk hráč, tak vypravěč samozřejmě chce reálně vidět, co hodil, protože přes 



počítač se nedá kontrolovat, že hráč náhodou nepodvádí se svými hody kostkami. Takže jako 

hráč musím házet těmi online kostkami. Ale jenom kliknout na počet kostek a typ kostek mi 

nepřijde tak uspokojující jako vzít ten kus plastu do ruky.  

Je to lepší, hezčí pocit, že můžeš ty kostky vzít a hodit natural 20 naživo, místo toho, že 

ti padla v Roll20?  

Ano.  

To je určitě dobrý poznatek. Možná by se dalo malinko považovat za výhodu, že v 

onlinu se nedá s hody úplně podvádět? 

Je tam všechno vidět.  

Ta transparentnost je výhoda i trochu nevýhoda.   

Třeba jako vypravěč, když jsem hrála online, tak jsem mnohem radši házela vlastními 

kostkami reálně, aby hráči právě nevěděli, co házím. I z takového toho důvodu, že když se 

někomu opravdu nedaří, tak i když bych hodila tak, že bych nad ním vyhrála, tak mu udělám 

tu radost a řeknu mu, že jsem prohrála. Když je všechno vidět, tak to udělat nejde, to může 

jenom podpořit nějakou hráčskou frustraci.  

Když hraješ online, děláš si třeba nějakou D&D atmosféru? 

Jako pouštím si hudbu, ale to je tak všechno. 

Zmiňovala jsi, že voláte, když hrajete online, přes Discord a hrajete přes Roll20. Je 

nějaký důvod, proč zrovna tyhle platformy?  

Roll20 má tu výhodu, že prakticky cokoliv, co hráč i vypravěč potřebuje, ty základní věci, 

tam už jsou nastavené. Jsou zdarma. Dají se samozřejmě dokoupit nějaká členství, za která 

získáš cool modely, cool způsoby osvětlení, nějaké pohyblivé detaily, drobnosti a tak, ale 

vlastně je tam taková ta... ty základní věci, co by mohl hráč i vypravěč potřebovat, jsou k 

dispozici kdykoliv. Je to, řekla bych, user-friendly, je tam dobrej tutorial k tomu, jak to 

používat. Je to i dobře rozčleněné, že je to takové hodně intuitivní. Jakmile člověk ví, jak se 

hraje dračák normálně, není problém si tam podle symbolů dohledat cokoliv, co potřebuje.  

A Discord má podle mě tu výhodu, že na rozdíl od třeba jiných platforem žere málo internetu. 

Je nenáročný na přenos a i s horším internetem se dá na Discordu hrát dobře. Dál bych řekla, 

že má takovou tu výhodu snadné ovladatelnosti, dají se tam nastavit boti, skrz které vypravěč 



pouští hudbu, skrz které tam sdílí obrázky a všechno. Přijde mi to jako taková nejsnazší 

kombinace platforem i pro hráče, kteří jinak online nehrají.     

U Discordu je možná dobrá i taková nějaká organizace, můžeš mít rozdělený server a 

tak. 

Hm, může to být velice přehledné, když si to člověk tak nastaví.  

Podobně se budeme věnovat hraní naživo. Mohla bys mi zase trochu popsat, jak to 

probíhá, co k tomu potřebuješ?  

No, řekla bych, že první důležitá věc, co člověk potřebuje na hraní naživo, je mít lidi, kteří 

se můžou ke hře naživo dostavit, protože najít dostatečné množství nerdů zasvěcených do 

téhle záležitosti v daném městě je docela obtížný úkol, občas. Pak bych řekla, že je potřeba, 

aby se zajistily nějaké vhodné prostory pro hru, což bývá bohužel často jeden z největších 

problémů těch face-to-face her, pronajmout si herny je drahé a většina D&D seancí probíhá 

třeba do 4 nebo 5 hodin ráno – a to prostě u pronajatého stolu v obchodě nejde, takže to taky 

ovlivňuje délku dané hry.  

Pak je podle mě důležité určit si zase čas, dny setkání, případně jakékoliv další možnosti či 

omezení, co existují v té partě. Hráči určitě potřebují mít character sheety. Můžou je mít 

digitálně, v digitální podobě, v pdfku a mají je třeba na telefonu nebo na tabletu, na počítači. 

Nebo je můžou mít vytištěné před sebou, což třeba já preferuju, protože prostě se v tom snáz 

upravují různé drobnosti, detaily, čísla. Pak teda hráči potřebují kostky. Samozřejmě stačí 

jeden set kostek na hráče, ne všichni si umí pomoct a někteří jich mají třeba přes 30 setů.  

Mluvíš z vlastní zkušenosti? 

Ne, já mám jenom tři! A dva na cestě.  

Dobrý, povídej dál. 

Je třeba si zajistit nějakým způsobem battle mapu, ať už budou mít čtverečkovanou plochu, 

nebo jestli budou fungovat prostě s papírem, na který budou určovat vzdálenosti, podle 

nějakých dohodnutých pravidel vlastních, ale to mi přijde zbytečně složité. Je potřeba mít 

vhodné pomůcky k mapě. Ti, co třeba používají jenom papír, tak potřebují samozřejmě 

nějaká pravítka, nějaká měřidla. Je potřeba mít nějaké fixy k tomu gridu, prostě takové ty 

praktické záležitosti.  



Důležité je zajistit si dostatečně velký stůl, protože když se hraje třeba v sedmi hráčích a 

každý hráč si na stůl položí character sheet, tak často není ani vidět mapa. Pak nějaká 

pravidla u toho stolu, třeba co se týče pití u papírů, co se týče používání nějakých 

elektronických zařízení… Někteří hráči to zakazují, třeba já. Vyloženě nesnáším, když hráči 

používají telefony u hry, protože jsem se setkala s tím, že hráči v momentě, kdy se hra 

netýkala přímo jich, utíkali na sociální sítě a pak nevěděli, co se děje. Je potřeba si nastavit 

nějaké pauzy. To je asi všechno, co si myslím, že je potřeba. 

Zařídit vhodné místo ke hraní může být určitě těžké, už třeba jen kvůli té délce hraní 

a podobně. Ze zvědavosti, kde hrajete vy třeba? 

Původně jsme hráli na školních kolejích místní vysoké školy. Tam jsme se dostali přes rodiče 

jednoho z hráčů, kteří tam dělali domovníky, takže prostě našli prázdnou místnost jednou 

tejdně a tam nás šoupli. To bylo docela dobré. Pak teda občas, když se nedalo hrát na 

kolejích, jsme se přesunuli k někomu domů. Ale většinou to byl spíš boj o přežití než hra v 

takových situacích. 

Jak to? 

Často tam třeba chodili rodiče daného hráče nebo sourozenci. V tu chvíli celý stůl ztichl, 

protože se cítili všichni trapně, protože křičí na kus plastu a tak. Momentálně hrajeme u nás 

na bytě v obýváku, kde vlastně ve spolubydlení hrajeme D&D všichni. Takže to je úplně 

ideální. 

Kromě character sheetů na mobilu nebo tabletu, využívá se při hraní naživo 

technologie nějakým dalším způsobem? Jako příklad mě napadá pouštění hudby.  

To si většinou zařizuje vypravěč sám – a každý vypravěč to mívá jinak. Co používám já, je, 

že přes Chromecast na televizi pustím playlisty, které si připravím předem. Nebo něco 

dohledám v případě potřeby. Na ten Chromecast na televizi to pouštím i z toho důvodu, že 

se hráči často ptají: „Jé, co to hraje?“ A takhle se otočí a vidí tam název. Tak se zbavuju 

mimoherních otázek.  

Zase jiný vypravěč si nechává svoje playlisty pro sebe a pouští je přes reproduktory. Dřív 

jsem pouštěla, když jsem neměla k dispozici internet, tak jsem si nastahovala hudbu do 

notebooku a pouštěla jsem ji jenom přes notebook reproduktory. Setkala jsem se s tím, že ve 

hře byl bard a jeho hráč reálně uměl hrát na tři hudební nástroje, tak je bral na každou seanci 

a hrál. 



A technologie obecně, nemusí to být nutně v souvislosti s hudbou. Třeba aplikace nebo 

tak? 

Existuje docela dobrá aplikace na telefonu, aplikace 5e Spellbook, kde jsou jednotlivé spelly. 

Dají se rozdělit podle classy, levelu, podle potřeby hry. Dále existují i aplikace jako třeba 

Bestiář, kde jsou různá monstra, ale hlavně teda zvířata. Existuje vyloženě aplikace 5e 

character, kde se dají dohledat všechny různé rasy, classy, features, backgroundy, takové ty 

infomace potřebné k tomu, jak vytvořit charakter, případně když je potřeba si zkontrolovat 

nějakou informaci, že je zapsaná správně. To je takové užitečné.  

Pak většinou existují i nějaké webové stránky, které pomáhají, když si hráč není jistý svojí 

schopností, tak se tam podívá. Je to dostupné veřejně online. To už teda potom spíš záleží 

na tom, jestli to ten hráč nebo vypravěč potřebuje. Někdo má prostě všechno uložené v hlavě 

a nemusí sáhnout na tu elektroniku, aby se podíval na informace či pravidla, někdo má 

problém.  

Co ty? 

Já určitě používám spellbook, protože když hraju Wizarda, tak si těch 78 kouzel, co ta holka 

má, nepamatuju. Ale to je asi všecko, co jako hráč používám. Jako vypravěč používám ty 

všechny ostatní aplikace, když potřebuju nějakým způsobem pomoct hráčům.  

Co třeba tisk map? Nebo spíše preferuješ ruční mapy? 

Mapy jako nějaké geografické prostředí, samozřejmě někteří je tisknou. Někdo si je vytvoří 

online a pak si jenom vytiskne, jak to vypadá. My používáme hlavně ty kreslené. V mojí hře 

používáme hlavně ty ručně kreslené, které si zalaminuju a mám je u sebe a hráčům je vždy 

vydám, když je potřebují. V jiných hrách zase máme vypravěče, který má vytištěné snad 

všechny mapy Faerúnu, což je obrovský kontinent. Má to v gigantických deskách, a vždycky 

když někam jdeme, tak to prostě hledá. Záleží asi na tom, jak si vypravěč rád připraví hru.  

Co je podle tebe dobré na hraní naživo a co naopak ne? Nějaké výhody a nevýhody? 

Osobně si myslím, že hlavní nevýhoda je dostupnost hráčů nebo hledání nových hráčů, když 

jsou potřeba. Protože pokud je už člověk osobně nezná, těžko bude někde dávat inzerát na 

nějaké fórum: „Sháním hráče pro tuhle a tuhle hru z oblasti…“ Je hrozně malá šance, že 

někoho najde. Zato pro tu online hru je to téměř jedno, tam se musí domluvit jenom na 

časovém pásmu. To je asi hlavní nevýhoda, bych řekla.  



Ale osobně si myslím… já teda preferuju to osobní hraní v tom, že je tam ten přímý kontakt 

s lidmi, je tam snazší odhadnout nějakou reálnou situaci, jak ve hře, tak mimo hru. Je to 

takové osobnější, řekla bych příjemnější. Často to odsýpá mnohem rychleji, protože u té 

online hry se často stává, že lidé čekají, aby dali prostor ostatním, jestli se budou chtít 

vyjádřit, a vznikají prostoje. Zatímco u té osobní hry je vidět, když se někdo chystá mluvit, 

tak počkáš a neskočíš mu do toho. Nebo vidíš, že k tomu se nikdo nemá, tak ty se do toho 

vrhneš.  

Zeptám se na relativně současné téma, zasáhl do tvého hraní D&D nějak koronavirus? 

Velmi. Upřímně koronavirus mi zbořil jakýkoliv můj vlastní D&D obsah, kvůli koroně není 

možné vůbec hrát moji hru. Na jaře jsme se pokusili hrát online, ale hráčům to nevyhovovalo. 

Někteří měli neustále problémy s připojením, někteří neměli třeba mikrofon, prostě to nešlo. 

Takže letošní rok se moje hra hrála do začátku března, pak se hrála květen, červen asi třikrát 

online. Hráči i já jsme to nenáviděli, takže jsme to prostě nechali být. Pak jsme hráli na 

začátku podzimu a od Halloweenu, kdy proběhla poslední moje seance, jsme moji hru vůbec 

nehráli, protože mám hráče, kteří nejsou vůbec z tohohle města a kvůli dopravě a podobně, 

tomu, že je zákaz noční jízdy, není možné moji hru hrát vůbec. Některé hry zase díky tomu 

se začaly hrát víc, hlavně teda online. Některé hry se zastavily úplně a rozjely se až teď.  

Proč až teď? 

Tím, jak jsme se sestěhovali, se třeba rozjely dvě nové hry, které hrajeme s lidmi na bytě.   

D&D má poměrně širokou online komunitu, kam spadá prakticky všechno, co nějakým 

způsobem souvisí s D&D a onlinem. Spadají sem memes stránky, ale třeba i diskusní 

fóra, poslech podcastů a tak. Zapojuješ se do té komunity nějakým způsobem i ty 

sama?  

Já osobně podcasty neposlouchám, protože bohužel nedokážu udržet pozornost. Co ráda 

sleduju, jsou různé YouTube kanály, hlavně s tipy a radami pro dungeon mastery, pro různá 

zlepšení, zrychlení případných her a podobně. Pak sleduju hromadu D&D memes stránek, 

protože ty memes jsou to nejšťavnatější na tom asi.  

Sleduji různé stránky jako třeba D&D character concept art právě pro výtvarníky, případně 

často na ně i sdílím svoje obrázky, kdy získávám konstruktivní kritiku od jiných. Jsem 

registrovaná na DMs Guild, kam občas postuju nějaké svoje vlastní mechaniky či magické 

předměty. Účastním se různých fór, kde většinou to jsou ty vypravěčské záležitosti, kdy 



komunikujeme a řešíme různé problémy jiných vypravěčů, nebo konzultujeme a rozvíjíme 

jejich nápady. Pak se mě týkají i různé facebookové skupiny, ať už z hlediska výtvarné 

tvorby, nebo té vypravěčské tvorby. To jsou asi největší dva póly, které tak nějak prezentuji 

online.     

Jako další bych se tě zeptala na důvod, i když už jsi to tak trochu uvedla. Jeden z 

důvodů je pravděpodobně nějaká zábava, viz ty memes, pak i informačně, ty tipy a 

diskuse. Napadá tě ještě nějaký důvod? 

Řekla bych, že i nějaké vzdělávání. Sleduju i pár stránek „Teaching with Dungeons & 

Dragons“, protože na to téma píšu diplomovou práci. Vlastně vyučování s Dračím doupětem, 

protože v zahraničí někteří učitelé používají role-playové a improvizační techniky třeba i z 

toho Dračího doupěte do výuky a pro pomoc začlenění nějakých žáků.  

Jinak nejčastěji se účastním asi hlavně jako vypravěč někde online, abych získala 

konstruktivní kritiku, jak zlepšit nějaké svoje nápady, svůj world building. Případně když 

píše o pomoc někdo jiný, naopak zkusím hodit svůj názor a nápad, jak třeba něco zlepšit já 

jemu.    

Když hraješ D&D, šíříš ho nějakým způsobem, jako je stream? Třeba i jenom pro 

poslech nějakého kamaráda, ne nutně veřejně.  

Když hrajeme online některé hry, tak pravidelně dáváme možnost ostatním poslouchat. 

Mohou se připojit za předpokladu, že mají ztlumený mikrofon, aby nám do toho nepovídali. 

Pár her jsme zkoušeli i streamovat, ale kvůli špatné technologii to nedopadlo úplně dobře. 

Jako by naživo? 

Naživo. Pak i některé hry, co se hrají naživo, tak se vždycky zeptám svých hráčů nejdřív, 

jestli jim nevadí, že nás bude někdo poslouchat. Pokud ne, tak se u sebe připojím na Discord 

na náš severský server a tam se může kdokoliv připojit a poslouchat, jak hrajeme. Případně 

teď třeba když jsme hráli na bytě moji hru a spolubydlící, kteří s námi nehrají a chtěli 

poslouchat, si prostě sedli do obýváku a poslouchali.  

Na chvilku se vrátíme k D&D aplikacím a D&D webovým stránkám, i když jsme se u 

nich už chvilku bavily. Mají podle tebe výhody, nevýhody?  

Určitě mají tu výhodu, že když hráč nebo vypravěč nemají k dispozici fyzickou knihu, ve 

které jsou pravidla, nemáme ty rules booky, tak máme tu výhodu, že si dohledáme konkrétní 



informace, co potřebujeme. Některé mají bohužel tu nevýhodu, že nově vydané knížky a 

doplňky do hry jsou třeba placené a budou placené třeba ještě rok, než se dají veřejně. 

Většinou jsou dobrá pomůcka při level upování charakterů, nebo při nějaké situaci, kdy 

prostě nevíme, jak něco zahrát podle pravidel, tak si je můžeme dohledat a projít si je rovnou. 

Existují i webové stránky, které jsou velice užitečné pro vypravěče, protože na nich jsou 

naskenované obrázky a statblocky různých nepřátel, ale jinak informace k takovým 

základním pravidlům má většinou vypravěč na DM screenu před sebou vytištěné.  

Znáš nějaký další způsob, jak využít technologie pro samotnou hru jako třeba různé 

generátory? Map, pastí a podobně.     

Jsou různé generátory map, existují třeba generátory dungeonů nebo měst, kde si člověk 

nastaví, jestli chce, aby městem protékala řeka, nebo tři řeky. Tak ten generátor to tam nějak 

nacpe. Ne vždycky bych řekla, že jsou vyloženě estetické ty vygenerované mapy, ale jsou 

dobrý základ pro nějakou práci s nimi dál.  

Velice užitečný generátor, který používají snad všichni vypravěči nejčastěji, je „random 

name generator“. Protože když přijde hráč a zeptá se každého druhého strážného, jak se 

jmenuje, tak vypravěči za chvíli dojdou nápady.   

Generátory náhodných jmen jsou velice užitečné a krásně nastinují moji další otázku, 

která se týká využití technologií při tvorbě postavy. Používáš nějaké další? 

Rozhodně tenhle random name generator, kdy nepoužívám přímo ta jména, co mi to nabídne, 

vyplivne, ale najdu nějaké, co se mi docela líbí, a upravím si ho tak, aby mi sedlo. Dost často 

ho používám třeba když potřebuju nějaký název místa do minulosti charakteru. Takže třeba 

když rodiče charakteru vlastnili hospodu a za boha jsem nemohla vymyslet název té 

hospody, tak jsem si ho nechala vygenerovat.  

Dál jsou užitečné různé stránky jako D&D Beyond, ten má hodně dotazníků pro hráče pro 

tvorbu charakteru, kdy pomáhají vytvořit charakter, který nebude generický, který bude 

zajímavý. Třeba 50 otázek, na které, když si člověk odpoví aspoň v jedné až dvou větách, 

tak vždycky na konci vyjde docela zajímavý charakter, který je prostě rozmanitý. Jinak k té 

tvorbě charakteru z hlediska pravidel různé aplikace a tak.    

Co třeba aplikace, které pomáhají tvořit character sheet nebo tak? 

Dá se stáhnout character sheet na Roll20, kde si ho hráči mohou vytvořit a vytisknout. Potom 

se dají na D&D Beyond stáhnout šablony pro character sheet, buďto klasický character sheet, 



který je neutrální ke classe a k rase, nebo se dají vygenerovat speciálně character sheety pro 

tvůj charakter. Když napíšeš, „můj charakter je lesní elf, Wizard“, tak tam vygeneruje 

tabulky tak, aby tam byly všechny různé resourcy pro tu danou classu tak, jak by je mohla 

potřebovat. Je to takové přehlednější.  

Pak jsou různé šablony online nebo si často lidi tvoří character sheet tak, aby jim vyhovoval 

rozestavěním a velikostmi. Jsou různé generátory, které character sheet namixují třeba, když 

někdo hraje spellcastera, tak existuje generátor, který namixuje spelly náhodně, že si hráč 

nebude vybírat sám, ale nechá si je tak náhodně hodit na character sheet a s těmi pracuje. 

Ale to asi nevyhovuje každému, třeba mně ne. 

Poslední oblast, kterou se budeme zabývat, se týká rozdílů, které vnímáš mezi hraním 

online a offline. Kdybys mi měla říct jednu věc na hraní naživo versus na hraní online, 

co by to bylo? 

Na hraní naživo, řekla bych, že to je pro mě vždy ten nejlepší zážitek, protože jsem ráda 

mezi těmi lidmi. Ráda vidím, jak se tváří, jak reagují. Z té osobní interakce mám vždycky 

nejlepší pocit. Zatímco na hraní online mě asi nejvíc baví práce s mapou. Je detailní, je 

barevná, je hezká. Ta vizualizace se mi moc líbí.    

A oproti tomu jedna věc, kterou považuješ za nejhorší na hraní naživo versus hraní 

online? 

Na hraní online bych řekla, že je pro mě nejhorší to, že právě nevidím spoluhráče a občas si 

přijdu jako magor, který kecá do zdi. Na hraní naživo bych asi řekla, že je pro mě nejhorší, 

když si někdo vezme nějakou herní věc osobně, když herní pocity přerostou do mimoherních 

pocitů. Pak se místo hry řeší drama.  

Myslíš, že to se nemůže u online hraní stát? 

Přijde mi, že to je hodně omezené, že u toho online hraní tím, že se hráči nevidí, tak si berou 

věci míň osobně. Protože když někdo něco řekne, na něco se ušklíbne a myslí to herně, tak 

ten (druhý) hráč, když vidí, jak se někdo šklebí, tak si to vezme… takový to: „Tak ty se mi 

směješ?!“ Zatímco takhle, si myslím, je to možná taková slabá výhoda toho online hraní, že 

prostě opravdu platí to, co je řečeno. 

Čelila jsi někdy nějakým problémům s technologií? Naživo či online? 



Online hra pro mě byla celkem peklo v tom, že v té době jsme ještě bydleli jinde a měli jsme 

špatný internet. Často nám padal web, nenačítaly se nám změny na Roll20, protože třeba 

někdo jiný měl slabý internet a Roll 20 nezaznamenal ten jeho imput, a nedošel tím pádem 

k nám, takže hlavně ty problémy s připojením. Pak byly třeba problémy s mikrofony, kdy 

jeden hráč měl mikrofon a bylo ho slyšet… No, řekněme bylo slyšet i to, jak dýchá. Vedle 

něj byl hráč, který mohl do toho mikrofonu křičet, a nebyl slyšet. To bylo komplikované.  

Na hraní naživo asi největší problém s technologií byl v době, kdy jsme hráli na těch kolejích. 

Tam jsme něměli přístup k internetu – a to bych řekla, že byl pro nás největší průšvih, protože 

občas jsme si nemohli dohledávat informace a museli jsme spoléhat na to, co jsme si 

pamatovali kolektivní mozkovou buňkou. Nebo se třeba stalo, že někdo chtěl udělat něco 

tajně, tak mi chtěl napsat jako vypravěči třeba na Messenger. Řekl, že jeho postava odchází, 

a mně jako vypravěči napsal: „Jde do hospody a jde se zeptat na tohle a tohle.“ A tím, že 

tam nebyl ten internet v momentě, kdy mi třeba došla data, jsem si to nezobrazila a kazilo to 

ten zážitek pro všechny trošku.  

Online je podle tebe dobré mít jako informační zdroj. Když chceš znát nějakou 

informaci, najdeš si ji radši online, nebo si ji radši dohledáš v příručkách? Za 

předpokladu, že jsi šťastlivec, co ty příručky má. 

Díky spolubydlení jsem teď ten šťastlivec, co má úplně všechny D&D knížky ve vedlejším 

pokoji. Takže já si je ráda půjdu dohledat. Ale kdybych měla hrát jinde než u sebe v obýváku, 

tak určitě budu hledat online, protože s sebou nebudu tahat hromadu knih.  

Když potřebuješ znát něco konkrétního a tušíš, ve které knížce to najdeš, tak se radši 

zvedneš a dojdeš si do toho vedlejšího pokoje, případně si vezmeš knížku k sobě a 

najdeš si to tam, než abys to googlila. 

(přitaká) To preferuji jak z toho důvodu, že hráči nevidí, co hledám, tak z toho důvodu, že 

v momentě, kdy si vypravěč vezme do ruky knížku, všem hráčům ztuhne krev v žilách. To 

má takový hezký efekt i mimoherně.   

Už jsme skoro na konci, zase navážu na to, co už jsme spolu probraly. Když si vezmu 

materiální stránku věci versus digitálno, digitalizace, informace online a tak. Sem 

spadají možnosti házení kostkou, mapy, character sheety. Kdybys to měla zhodnotit z 

vlastních zkušeností, jak se k tomu stavíš? Co preferuješ?   



Osobně když můžu, tak preferuju mít hmotné pomůcky než je mít někde elektronicky. 

Samozřejmě elektronicky to má tu výhodu přehlednosti a toho, že se dá snáz dohledat, co jsi 

komu kde nasdílela a podobně.  

Ale přijde mi, že pro lepší zážitek je mnohem lepší, když si vypravěč nebo jiný hráč pro 

někoho jiného ze hry (reálně) připraví nějakou třeba pomůcku. Když jsem vyprávěla a řeknu 

partě, že jim přišel dopis od osoby, kterou herně nenávidí, a je to třeba výhrůžný dopis a 

opravdu jim podám srolovaný svitek převázaný stuhou a zakápnutý voskem, tak je to úplně 

jiný pocit, než když jim nasdílím text někde na Discordu.  

Přijde mi, že to dodává takovou tu autentičnost, takový ten, řekla bych, i pocit nějaké úcty k 

materiálu. Když je to nasdílený dopis, nasdílené tři řádky ve Wordu, tak si myslím, že to 

nemá takový dopad, jako když opravdu před hráče vypravěč položí třeba reálně měšec, ve 

kterém jsou zlaté mince, které jsou třeba čokoládové a jsou i jako snack ke hře. Prostě: „Tady 

máte výplatu.“ A položí před ně měšec mincí. Dodává to podle mě té hře vtip a šmrnc. 

Takže preferuješ materiálnost, na druhou stranu uznáváš, že technologie to dost 

zrychlují, zjednodušují? 

Zjednodušují určitě no. 

Umíš si představit, že bys hrála úplně bez technologií, šla bys do toho?  

V zásadě jsem do toho poslední dva roky jako vypravěč jít musela, kdy opravdu jediný zdroj 

hudby bylo to, že jsem si pustila třeba z telefonu do reproduktoru. Ale přijde mi, že to mělo 

takové svoje kouzlo, že jsme opravdu vešli do místnosti a věděli jsme, že nikdo nemůže 

koukat do Facebooku, nikdo si nemůže psát Messenger zprávy. Věděli jsme, že je to 

takové… přijde mi, že tam byl trošku takový ten pocit: Teď vstupujeme do herní místnosti 

a tady se prostě jenom hraje... Osobně mi to možná trošku chybí.  

Teoreticky i mobil je technologie. 

To jo, ale často jsme hráli i bez hudby.  

To byla moje poslední otázka. Je ještě něco, co bys třeba chtěla k něčemu doplnit, o 

čem jsme se bavily? 

Asi mě nic konkrétního nenapadá v tuhle chvíli. 

Dobře, děkuji ti mockrát za rozhovor.  



  



29. 12. 2020  

Skype 

Hana, 23 let, studentka vysoké školy – filozofická fakulta  

Na začátek se tě zeptám, jak jsi se vůbec k hraní takových her, jako je D&D, dostala. 

A jak ses dostala přímo k D&D?  

Tohle je trošku delší příběh. Já jsem to poprvý hrála deset let nazpátek, možná dýl, když 

jsem byla na táboře, na který pořád jezdím. Jezdila jsem zpočátku jako dítě, potom jsem 

začala jezdit jako instruktor. A na těch táborech, na který jezdím, mají hlavní program a pak 

tam mají vedlejší individuální aktivity, ve kterejch si vybereš, co chceš dělat. Každej ten 

instruktor ti řekne, co dělá, ty si můžeš vybrat, za kým půjdeš. A právě jedna instruktorka 

tam dělala D&Dčko, teda tenkrát to bylo zrovna Dračí doupě 1.6 edice. My jsme hráli jenom 

dvě sezení, protože víc se nestihlo, ale mně se to strašně líbilo. Potom jsem se k tomu delší 

dobu nedostala, dokud jsem se neskamarádila s mým dobrým kamarádem, kterej právě mě 

do toho dostal tím, že mě a jeho bráchovi dělal vlastně DMko.  

Potom k D&Dčku jako takovýmu jsem se dostala až o pár let později. Poprvý teďka před 

třema rokama, kdy jsem seděla s kamarádkou v kavárně a přišla tam jiná kamarádka s tím, 

že sehnala skupinu přes Facebook, a že to nikdy nehrála a chce to zkusit. My jsme se k tomu 

nachomýtly, že já bych taky strašně ráda, protože jsem nikdy neměla šanci si to pořádně 

zahrát. Tak jsme na to setkání šly, tam jsme se rozdělili na dvě skupinky, protože nás bylo 

strašně moc. Tak jsme začali hrát s tou skupinkou. Poprvý jsme hráli Dračí doupě asi tak půl 

roku s jednou skupinou, potom se nám to tak nějak rozpadlo a já jsem se seznámila s tady 

tím DMkem, který nám to dělá doteďka, to je Stvořitel. Na vysoký škole se mnou studovala 

kamarádka a pár nějakejch dalších kamarádů, který si to chtěli zahrát, tak já jsem je dotáhla, 

seznámila se Stvořitelem, dali jsme dohromady vlastně tu skupinu, kterou máme. A dva roky 

už hrajem. Dva a půl.  

Mě a Stvořitele strašně bavilo hrát Dragon Age, takže jsme se tak nějak domluvili, protože 

on říkal, že našel nějaký pravidla na to, tak že zkusíme ty pravidla a představíme je i 

ostatním, jestli by se jim to líbilo. A oni byli pro, vytvořili si postavy a půl roku jsme hráli s 

těma pravidlama toho Dragon Age, jenomže… 

To jsou ty oficiální? 



To jsou ty oficiální, co vlastně vyšly oficiálně podle Dragon Age. Používáš tam šestihranný 

kostky pouze, nemáš tam dvacetistěnky. Myslím, že je to dokonce přeložený. Já to mám 

někde uložený ty oficiální pravidla. Tam je celkem dobře udělanej systém pro Rogues a pro 

Warriory, ale je tam celkem na nic systém pro mágy, protože na ty kouzla se tam strašně 

složitě hází. A tak jsme se rozhodli, že přejdem na D&Dčkový pravidla a s těma teďka 

hrajeme asi rok a půl. Mezitím jsme zkoušeli i jiný dobrodružství, ale víceméně už asi dva 

roky hrajeme to dobrodružství, co jsme začali hrát s tím Dragon Agem, akorát s pravidlama 

D&Dčka.  

To jsi mi popsala, jak jsi se k dračáku dostala. Teďka nemyslím vyloženě systém 

samotnej, ale když si vezmeš tu hru, co jste hráli podle oficiálních pravidel a potom jste 

přešli na ten oficiální D&Dčkovej systém, když pominu herní mechaniky, liší se to jako 

ta herní zkušenost nějak významně, nebo je to prakticky stejná hra, jenom s tím, že je 

tam liší ty pravidla pro mechaniky? Role-playově a podobně.  

Zrovna u toho Dragon Age, protože je to založený na tom světě, kterej existuje a kterej má 

určitá pravidla, který vlastně fungujou podle těch her, tak tam se to liší hodně kvůli mágům, 

protože v Dragon Age se ty kouzla nazývají trošku jinak a používají trošku jiný kouzla. 

Kdežto v D&Dčku máš trošku víc variant, který můžeš používat, jmenuje se to trošku jinak, 

ale hlavně se i jinak používá. Takže pokud by někdo chtěl bazírovat vyloženě na tom, že to 

není úplně ono, tak to není přesně podle toho loru tý hry. Ale dá se to upravit tak, že vlastně 

v tom nevidíš takový rozdíl. Navíc tím, že ty oficiální pravidla Dragon Age jsou jenom ten 

rulebook, podle kterýho si vytvoříš tu postavu, tak tě nějak neomezujou.  

Já se ptám proto, že moje další otázka se právě týká toho, že než jsi začala hrát to 

D&Dčko, co jsi od toho očekávala? Jaká ta hra bude? Už jsi měla nějaký zkušenosti se 

hrama na hrdiny. Je asi jedno, jestli vezmeš podle oficiálních pravidel, nebo těch D&D, 

protože to je prakticky podobná zkušenost. 

Vzhledem k tomu, že my, když jsme přešli z těch oficiálních pravidel na ty D&D, tak jsme 

si založili účty i na D&D Beyond, tím pádem jsme to měli všechno přes internet. Tam se to 

dá jednodušeji dohledat, ale upřímně, mně se víc líbí, když máš vytisklej ten papír a 

přepisuješ si to sama tužkou, protože pocitově je to prostě lepší. Když hraješ naživo je to 

lepší, než když voláš přes internet.  

K tomu se ještě dostaneme. Povídej dál. 



S tím, že jsme přešli rovnou na ty stránky oficiální D&D Beyond, tak na některý věci je to 

jednodušší. Já jsem třeba od toho očekávala, že to bude víc organizovaný, ale přijde mi, že 

je to větší chaos naopak.  

Malinko odbíháme od toho, na co se ptám. Teď se neptám na to, jak jsi vnímala rozdíl 

mezi těmi různými pravidly, ale než jsi začala hrát celou tuhle kampaň, co jsi čekala, 

že D&Dčko, jaký to bude?  

Já upřímně nevím. Mě vždycky bavily příběhy, a tak nějak jsem čekala tím, že hraješ za 

vlastní postavu, že si víceméně utváříš vlastní příběh. Ono se tomu dračáku říká hra na 

hrdiny, i když za hrdiny většinou nehraješ, řekněme si to upřímně. A mě na tom vždycky 

lákalo to, že si vytváříš ty příběhy. DMko ti vlastně hodí situaci a ty na ni nějakým způsobem 

reaguješ a ten příběh vytváříš spolu s ostatníma, to je vlastně kolektivní práce, ale zároveň 

si ten příběh tak nějak tvoříš sám. A to se mi na tom strašně líbí. 

Takže to bylo to, co jsi od toho čekala, když jsi šla hrát?  

Jo. 

Dobře. Souvisí to nějakým způsobem i s tím, proč jsi začala DMkovat, vést vlastní hry?  

Jo, tak trochu, protože tím, jak jsme hráli, mě začaly napadat příběhy, který bych mohla 

použít já. Pak mě napadlo, když s tím vymyslím svět, tak to vlastně můžu představit jako 

samostatný příběh a můžu to DMkovat. Ono to taky souviselo s tím, že naše DMko mělo 

celkem problém. Říkalo, že nemá čas vytvářet už další příběhy a bylo by rádo, kdybychom 

si to taky zkusili, pak by nás v tom taky podpořil a pomohl by nám ten svět vytvořit, jenom 

abysme si to taky vyzkoušeli. Tak jsem si řekla, proč to nezkusit. A řekněme si upřímně, že 

začátky nebyly zrovna tip ťop, ale myslím, že už jsem to tak nějak překonala a je to celkem 

fajn. 

Jak dlouho už asi DMkuješ?  

Poprvý jsem DMkovala tak před rokem oficiálně, že jsem vyloženě zkusila vést jedno sezení. 

Ono to bylo první sezení s postavama, který oni do teďka používají v kampani, kterou já 

vedu. To bylo víceméně takovej oneshot, protože jsem zkusila něco takovýho, že se sejdou 

v taverně, ty jejich postavy se potkají a hodím jim tam nějakou příšeru. Takovou úplně 

nejtypičtější zápletku. Takže takhle jsem vedla to první sezení asi před rokem, někdy před 

Vánocema.  



Takhle jsme probrali, jak jsi se ke hraní i DMkování dostala. Pro změnu se tě zeptám, 

co tě na tom hraní baví? Jedna věc byla, co jsi čekala, ale druhá je, co jsi dostala? 

Jako hráč mě na tom baví kazit plány DMka. Jakože ne že bych vyloženě chtěla někoho 

naštvat, ale takový, že si na tom najdeš vlastní cestičku. A i jako DMko mě baví, když mýho 

hráče napadne nějaký řešení, který mě třeba nenapadlo, ale třeba mi to hraje do karet víc než 

to, s čím jsem přišla já. Jo, občas mě to naštve a chápu, když třeba hráči vypalují města, což 

jako hráče mě baví, ale jakožto DMko to není moc dobrý, řekněme si upřímně. Tak je to 

zajímavý. Nebo třeba jako DMko – hráči hodinu řeší nějakou smlouvu, co se stane, až oni 

ten problém vyřeší, ale vůbec neví, jak ten problém vyřešit. Ty se tam hodinu směješ tomu, 

jak oni se baví, jak si rozdělí poklad, když ty víš, že to bude trošku jinak.  

A ještě když ti oni sami hází… já třeba jako DMko miluju, když oni hází nápady na to, co 

by tam mohlo být záhadnýho, jak jim tam hodit potom to dilema. Protože to je to, co podle 

mě tvoří pro hráče i pro mě jako pro hráče, ten dračák takovej zajímavej a víc jako by 

skutečnej, protože tě to vtáhne tak nějak do děje. Že tu postavu, co máš, a postavíš před ni 

nějaký dilema, a to dilema se třeba týká toho, že má nějakej problém, kterej tak nějak souvisí 

s jinou z těch ostav, s nějakým jiným hráčem. A oni se snaží dohodnout, jestli ten problém 

vyřešit tak nebo onak a každej to chce jiným směrem a snaží se přijtít na nějakou schůdnou 

cestu. To se mi na tom strašně líbí. Nebo obecně, když máš nějakou postavu a DMko si dá 

tu práci, že tu backstory, když už s ní pracuješ, tak že ji zapracuje do toho děje. Nějakým 

způsobem tam je zvrat, co se týká konkrétně tý postavy, protože pak je to takový víc 

reálnější.  

Takže jestli tomu správně rozumím, tebe především baví ta interakce s ostatními 

postavami, s tím světem, nějaká týmová spolupráce, hledání kreativní řešení problémů 

a zároveň ta interakce toho světa s tou postavou. Budování příběhu?  

Jo, mě ke dračáku táhne to, že zbožňuju knížky, filmy, seriály, který jsou taky takový 

fantasy, jenomže v těch knížkách občas vidíš, že ty postavy ti nedávají smysl. Mají jeden 

nějakej cíl, ale oni se netváří jako reálný postavy. Kdežto V D&Dčku ty si tu postavu utváříš 

sám a může mít nějaký vlastnosti. A potom když jsou ty postavy postavený před nějaký 

problém, tak oni ho vyřeší určitým způsobem. To se mi na tom strašně líbí, navíc že můžeš 

tu postavu tvořit, a když to DMko ti vyjde vstříc a dá ti tam nějakej problém, kterej souvisí 

s minulostí tvý postavy, tak je to další věc, která tu postavu tvoří. To, co já na příbězích 

nejvíc miluju, jsou ty postavy.  



A kdybys měla zhodnotit, proč pořád hraješ dál? Co tě u toho drží? 

Protože mě zajímá, kam to půjde. Já hraju dál, protože mě zajímá, co nám naše DMko 

vymyslelo, kam nás dovede tím příběhem a jak to s mojí postavou skončí. Co jsem slyšela, 

tak jsou hráči, kteří jsou k postavám vyloženě přichytlí a bojí se, že ta jejich postava umře, 

ale já takovej problém nemám. Mně třeba nevadí, když ta postava umře, pokud to má nějakej 

smysl.  

Když jsem se učila, jak být DMkem - Matthew Collvile je třeba jeden z youtuberů, který to 

vysvětluje tím způsobem, že do tebe nestrká pravidla 5. edice nebo takhle, ale naopak ti říká, 

jak utvářet ten svět a jak se vyrovnat s tím, když ti někdo kazí plány, nebo se naopak snaží, 

řekněme… Matthew Mercer, který je asi nejznámější DMko na světě, mám ho ráda, ale 

Matthewa Collvila mám radši, protože je takovej, že se tě snaží spíš podpořit v tom, aby sis 

šel vlastní cestou, vytvořil si vlastní pravidla a hrál. Třeba rada, která mi nejvíc pomohla s 

tím, abych se vůbec rozhodla DMkovat, od něj byla, že je jedno, jestli hraješ podle 

jakejchkoliv pravidel, je jedno, jakým směrem to sezení jde, nebo jak to dopadlo, jak to šlo, 

ale důležitý je, jestli si to ti hráči užili. Pokud si to ti hráči užili, ty jsi odvedl práci a je jedno, 

jestli ten příběh šel úplně jinak, než ty jsi očekával, že ses bál, že zápletka nakonec nevyšla, 

že to nakonec nedává smysl. Prostě pokud si to ti hráči užili, tak ty jsi odvedl svoji práci jako 

DMko a tím pádem je všechno v pohodě a nemusíš se toho tolik bát. A to mi pomohlo, abych 

se nebála toho DMkování.  

Pro tebe je důležitej i ten zážitek samotnej. Teď to myslíš jenom z pohledu DMka, ten 

zážitek, kterej můžeš poskytnout svým hráčům?  

Jo, teď to nevidíš, dokud hraješ přes internet, ale dokud na nich vidíš, když hraješ v reálu, 

že si to vyloženě užívají, nebo i když hraješ přes internet a oni ti potom posílají zprávy o 

tom, tohle bylo skvělý! A teďka ti začnou vykládat ty teorie, co si myslí, vidíš na nich, že 

oni se do toho zažrali, že je to očividně baví, tak ty z toho máš potom taky radost. Odvedl 

jsi dobrou práci, že je to baví, a tím pádem to možná s tím tvým DMkováním nebude tak 

špatný.  

Tím jsi mi trochu asi odpověděla i na moji další otázku – co ti to hraní přináší? Kromě 

tohohle napadá tě ještě něco dalšího?  

Moje máma je logopedka a ona ze mě má vyloženě depky, protože já občas mluvím hrozně 

rychle a strašně nesrozumitelně, protože začnu huhlat. A řekněme si upřímně, já si myslím, 



že je to tvořený kvůli nějakým problémům z pubertálních let a tak podobně a insecurities, 

ale taky kvůli tomu, že u nás doma je strašně těžký se dostat ke slovu. Takže když už něco 

chceš říct, tak to řekneš velice rychle, abys měl tu šanci to říct. A tak nějak se vytvořilo to, 

že já mám občas problém, že mi není rozumět, a máma mě za to nemá ráda a furt mi to 

připomíná. A mně to strašně vadí, že mi to připomíná. Ale všimla si, a i já si toho všimla, 

když mě na to upozornila, že když vedu dračák a potom přijdu domů nebo když mě případně 

slyší, jak vedu dračák, tak já mluvím srozumitelně – nahlas a úplně klidně, naopak se snažím 

věci vysvětlit, a tak nějak mi to přináší i do toho reálnýho života. Naučilo mě to tak nějak 

komunikovat a možná se i nebát prostě promluvit. To se mi na tom strašně líbí, že ono ti to 

pomůže i v životě, což mi třeba přijde, že většina lidí si myslí, že dračák tě distancuje od 

reálnýho života, kdežto mně to třeba naopak pomohlo.  

Takže ti to zlepšilo ty komunikační schopnosti nějakým způsobem? Ať už, že mluvíš 

líp pomaleji, tak že si dokážeš říct, co chceš a potřebuješ? 

Ano.  

Navážu na to, co už jsi zmínila. Myslíš si, že D&Dčko by u tebe mohlo teoreticky mít i 

nějaký “terapeutický” účinek?  

Já myslím, že určitě. Hlavně v rámci těch komunikačních schopností tím, že když máš partu 

lidí a máš ji třeba vést jako DMko, tak potřebuješ získat jejich pozornost a nějakým 

způsobem vést. Já jsem se ze začátku bála a četla jsem některý věci, protože jsem vedla 

příběh, kterej se zakládal na jednom příběhu z pravidel 1.6 Dračího doupěte, ale předělala 

jsem to do 5. edice D&D. Takže jsem některý části, ty popisy četla a mně to pomáhalo, ale 

teď už nemám problém s tím, že to popisuju sama a fakt mi to pomáhá tím, že si to vymýšlím. 

Takže naučila jsem se vlastně vysvětlovat. A taky když máš velkou partu, já třeba vedu partu 

devět lidí, což je na zabití, když se potřebuješ dostat ke slovu, tak je prostě přerušíš a začneš 

klidně mluvit. A oni začnou dávat pozor, protože to nebudeš opakovat. Ty si pak připadáš 

jak učitelka, jelikož začneš něco vysvětlovat, oni zpozorní, jsou chvilku zticha a teprve 

potom se tě začnou ptát. A protože jim samotným vadí, že se překřikují, tak se snaží zarazit 

a mluví postupně. A to mi pomohlo vlastně se naučit tak nějak pracovat s lidma ve větších 

skupinách, nebát se mezi těma lidma promluvit a komunikovat.  

A taky mi došla jedna věc: třeba obecný problém lidí, když se setkávají, je, že není co dělat. 

A když hraješ dračák, tak je vždycky co dělat. Je to zájem, kterej je společnej pro všechny, 

který tam přijdou. Pobavíš se, je to i něco u čeho se třeba něco naučíš. Já třeba když vytvářím 



svět, tak se inspiruju třeba bohama, který jsou reálný, třeba egyptští, řečtí. Já už jsem o ně 

měla celkem zájem, když jsem byla někde na základce nebo na gymplu, a teďka vždycky 

když už se inspiruju něčím, tak si na to udělám výzkum. Potom ty znalosti mi utkví v hlavě 

a jsou to zajímavý znalosti, kterých se potom prostě nezbavíš. A když přijde řeč na nějaký 

téma, který nějakým způsobem souvisí s řeckejma bohama nebo nějakou historií, tak 

najednou o tom vím, protože já jsem použila nějakou historickou událost – třeba americkou 

revoluci, Válku za nezávislost, jako inspiraci pro podklad mýho světa. A tím pádem jsme se 

o tom něco naučila.  

Už jsi zmínila, že D&D je společnej, skupinovej zájem, není to něco, co můžeš hrát 

sama. Je pro tebe nějakým způsobem důležitej i ten sociální aspekt? 

Rozhodně mi přijde, že z toho máš pak lepší pocit, než když hraješ nějakou hru sám. Když 

jsi ve skupině a řešíš ty problémy společně, tak mi přijde, že z toho pak máš lepší pocit, že 

ses i tak nějak socializovala s těma lidma. Většinou hraješ ve skupině s lidma, který máš rád, 

takže jsi se viděla s lidma, který máš rád, a zároveň spolu něco děláte. Něco, co vás všechny 

baví a z čeho máš potom dobrej pocit, když jdeš domů. Tedy pokud nehraješ nějakej oneshot, 

nebo kampaň, kde všichni poumírají.  

Pochopila jsem správně, že D&Dčko může být dobrá záminka, proč se sejít? 

Jo. 

Myslíš, že D&D může sloužit jako oddechová záležitost?  

Myslím, že určitě, ale záleží. Třeba jako hráč je to pro mě víc odpočinkový, než když jsem 

DMko. Protože jako DMko si připravuješ ty věci, tedy pokud nejsi ten typ, kterej hodně 

improvizuje, což stejně musíš umět, protože nikdy nevíš, jakým směrem se tvoji hráči vydají. 

Jakožto hráč většinou nemusíš přijít s ničím připraveným, jenom se svým character 

sheetem.A víceméně si u tý hry odpočineš, tak nějak se odreaguješ, máš z toho potom lepší 

náladu. Takže pro mě to tímhle směrem určitě odpočinková aktivita je. Navíc mě samotnou 

baví vytváření příběhů, takže tohle je pro mě další koníček.  

A jako DMko?  

A jako DMko je to takový, že je okolo toho práce. Ale když už potom hraješ a posloucháš, 

co ti hráči dělají, tak je to potom taky fajn. Jenom je to trošičku složitější. Je to poměrně 

náročný na tu přípravu. 



Takže to může být trochu třeba i forma eskapismu, když mluvíš o tom odreagování?  

Určitě. Stejně jako čteš knížky, aby sis oddechla od toho světa, kterej momentálně v roce 

2020, řekněme, nebyl moc přívětivý, tak je to něco, co tě tak nějak udržuje v náladě. Těšíš 

se na to třeba celej týden, když víš, že na konci týdne máte sezení. Potom si zahraješ a cítíš 

se líp.  

Přejdeme teď tedy k dalšímu tématu, což je vlastní obsah. Začneme homebrew. Jenom 

pro ujištění, teď si nejsem stoprocentně jistá, ty, když DMkuješ, tak ve vlastním světě, 

že?  

Většinou si ten svět minimálně nějakým způsobem upravím. Svět, ve kterým hraju, je 

většinou založený na něčem, pokud není sám o sobě vytvořený. Nikdy jsem neDMkovala 

svět přesně podle nějakýho vytvořenýho příběhu přesně podle těch pravidel, vždycky jsem 

si to nějakým způsobem upravila, protože mi tam třeba něco nesedělo. Jediný, co jsme hráli, 

bylo podle Dragon Age, takže jsme hráli v určitým světě, s určitýma pravidlama a do teďka 

se naše DMko snaží dodržet ten lore a tak, aby to nešlo úplně jiným směrem než ten příběh.  

Jasně, ale když DMkuješ, tak máš svůj svět. 

Když DMkuju, tak mám svůj svět, nebo nějaký svět založený na nějakým jiným světě, ale 

víceméně upravený podle sebe. Většinou tvořím kontinent v nějakým světě s tím, že 

nevytvářím přesně celej svět, ale aby zhruba měli tušení, jaký rasy se tam nacházejí, kam 

zhruba můžou zajít. A pak dotvořím to okolí toho, kde se zrovna hraje.  

Na to jsem se taky chtěla zeptat. Co tvoříš za obsah v souvislosti s vlastním světem, ale 

i s homebrew – herníma mechanikama a tak?  

Určitě tvořím mapy, protože většinou, když se postavy nachází na určitým místě, pokud to 

zrovna není třeba mapa domu, kterou seženu na internetu, tak mapy na bitvu, případně 

kontinentu. Vytvářím mapy třeba kontinentu nebo měst s tím, že nemám to úplně do detailu 

vysvětlený, aby se zhruba vědělo, tady jsou nějaký hory, kam můžete jít, tady je poušť, o 

který není moc známo, kde se, co nachází, tady jsou lesy, kde se nachází víly, ale nikdo se 

nedostal za určitou hranici. A tady okolo toho jsou lidský města. Takový načrtnutí a potom, 

když už mám mapu města, nebo mapu okolí, kterou potom používám pro bitvu, tak tam je 

to většinou už vysvětlený do detailu.  

Někdy tvořím i vlastní svět s tím, že dneska už se nedá vymyslet rasa, která by nebyla 

založená na nějaké jiné, co už existuje. Třeba první svět, kterej jsem vyloženě vytvořila se 



vším všudy, je svět, kdy máš lidi, trpaslíky a pak tam jsou víly, který čistokrevný už nikdo 

dlouhý léta neviděl, ale žijou ve světě jejich potomci. A potom nějaký stvoření, který hráči 

potkají, tak jsou zamotaný do vílí magie a vílího prokletí a vílí krve a tak. To je jedinej svět, 

kterej jsem vyloženě vytvořila, i jsem si pohrála s těma rasama, mapama, lorem. Většinou i 

když už nevytvářím svět jako takovej, tak vytvářím bohy, nebo se inspiruju nějakejma 

bohama, který existovali v antickým Řecku. D&Dčko jako takový má návody na nějaký 

entity, který by šly vytvořit, ale já si je většinou upravím, protože i když hraju nějakej příběh, 

kterej je inspirovanej příběhem, kterej je oficiální, dá se třeba koupit jako knížka, tak si to 

upravím. Zatím se mi nestalo, že by se mi líbil příběh takový, jaký je, a nepotřebovala jsem 

si ho nějakým způsobem upravit, aby mi to sedělo na ten svět, ve kterým hraju, nebo na ty 

postavy, který si vytvoří moji hráči a tak.  

Takže třeba nějaký vlastní kouzla, magický předměty a tak, to moc ne?  

Já jsem si vytvořila vlastní systém dračákovej, kterej je částečně založenej na pravidlech 

D&D, částečně na pravidlech Dračáku, protože mi nevyhovují ty staty, který jsou v 

D&Dčku, a z toho mi hlavně nevyhovuje to rozdělení moudrosti a inteligence. Takže já jsem 

to nahradila intuicí a znalostmi a pak jsem osekala i ty skilly, který máš pod tím. Magii jsem 

si vytáhla spíš právě z Dračáku, dračákovej systém, kdy ty nemáš jednotlivý kouzla 

pojmenovaný, ale naopak ty řekneš: “Dobře, ty jsi elementární mág. Můžeš používat jen 

magii čtyř elementů a teď máš povolených až šest malých kouzel nebo až tři velký kouzla. 

S tím, že jedno velký kouzlo jsou dvě malý kouzla. To znamená, že to můžeš nakombinovat, 

ale víc než tohle nepřesáhneš, dokud se pořádně nevyléčíš, nevyspíš nebo tak.”  

Právě i tím, že já úplně neovládám D&Dčkový kouzla, takže i když vedu dračák jako DMko, 

tak bych to chtěla spíš znát, takže dokud se to nenaučím, věnuju se radši něčemu, v čem se 

vyznám. A tenhle systém na kouzla mi přijde jednodušší, ačkoliv když je ten systém jasně 

daný, tak ti hráči ví, co si můžou dovolit, a nemusí se tě furt ptát. Takže to má svoje pro i 

proti.  

Dál by mě zajímal i nějakej důvod toho, proč to tvoříš. Zatím jsi mi tak nějak řekla, že 

to chceš líp znát s čím pracuješ a zároveň, že se ti stává, že ti ten oficiální materiál 

nějakým způsobem úplně nesedí, a ty chceš, aby ti seděl líp a pracovalo se ti s ním líp. 

Chápu to tak správně? A jestli je ještě nějakej další důvod pro tuhle tvorbu?  



Jo, určitě to, jak jsi vysvětlila, tak bych to řekla. A ono jde o to, že když vedeš dračák, nějaký 

hráč se tě zeptá na to, jestli to může být takhle a proč to takhle je, případně proč to takhle 

není, tak já bych ráda uměla něco z toho vysvětlit.  

Líp se ti s tím hraje, jsi schopná hráči líp odpovědět. Ty sama taky jako hráč máš 

zkušenost s homebrew materiálem, víme, že v Dragon Age settingu je hodně věcí 

upravenejch. Co ta tvorba přináší tobě samotný? Ať už tím, že to tvoříš a dáváš to tý 

hře samotný, nebo že s tím sama hraješ?  

Když tvořím vlastní svět, většinou mě napadá, že bych to potom mohla minimálně nějak 

sepsat. Když si na hráčích vyzkouším, jak oni by reagovali na příběh, kterej jim nachystám 

sama, kterej sama vymyslím, tím pádem není nikde obšlehlej, tak kdybych to potom sama 

nějakým způsobem využila, sepsala a případně se zeptala, jestli jejich postavy můžu využít 

jako nějaký postavy, tak bych to mohla sepsat třeba jako povídku. Nebo případně mimo jiný 

mě třeba baví, když už si vymyslím vlastní postavu a začnu přemýšlet o tý její historii a o 

tom příběhu a začnu to sepisovat, tak se mi to potom nějak prodlouží a napadne mě, že by z 

toho mohl bejt celkem hezkej příběh. Takhle mám už rozepsanejch pár příběhů, který 

všechny začaly jako backstory na nějakou z postav. S tím, že jednou by to mohla bejt 

povídka, kterou buďto vydám, pokud se k tomu někdy dostanu, nebo minimálně je to něco, 

co si můžu později přečíst, nebo dát někomu přečíst.  

Nebo já studuju televizní a rozhlasový studia a jednou bych ráda zpracovala nějakej fantasy 

podcast, vyloženě příběhový. A postavy, který nevyužiju do dračáku, protože sice původně 

tam měly být, ale potom mě pro ně napadne úplně něco jinýho, co se nehodí do dračáku, 

kterej hraju nebo vedu, tak si je zapíšu, a naopak ten jejich příběh začnu tvořit tak nějak 

samotně. Mně to přináší nějakou inspiraci.  

Jasný. Jenom teďka asi trochu už sklouzáváme k fanouškovský tvorbě, tý se budeme 

věnovat později. 

Já vím, u mě všechno souvisí se vším.  

Zkusme se držet toho homebrew, brzy přejdeme dál.  

Co se týče toho homebrew, jakožto podomácku vytvořenejch pravidel světa, určitě je to 

hlavně právě to, že když už něco vytvořím, tak vím, jak to funguje a tím pádem, když se mě 

nějakej hráč zeptá, proč to funguje a jak to funguje, tak já dokážu odpovědět. Kdežto když 

máš něco nastudovanýho, tak občas si nejseš jistá. A taky ten lepší pocit hrát v něčem, co jsi 



vytvořila samotná, protože potom mě i baví sledovat, jak oni se zachovají v situacích, který 

já sama vytvořím, než který jsem někde našla.  

Zkusila bys to, prosím, ještě nějak zhodnotit z hlediska hráče?  

Můžu se o to pokusit. Vzhledem k tomu, že já jsem hrála hlavně homebrew, nikdy jsme 

nehráli žádný oficiální dobrodružství, který by bylo někde zadaný, tak mně přijde, že se 

nemusíš tolik držet těch hlavních postav. Tím pádem jakožto hráči ti potom DMko povolí 

něco, co by ti nemohl dovolit, kdybyste hráli podle nějakých oficiálních pravidel, protože 

tam na to není občas možnost. Kdežto takhle si občas dobře hodíš a můžeš najít nějakou 

nečekanou věc, ze které se vyvine nakonec něco, co ani DMko sám nečekal, ale vytvoří to 

na místě, nějakou úplně nesmyslnou sponu, kterou někde najdeš. A potom nakonec se z toho 

stane předmět, kterej je životně důležitej. Mně se to líbí hlavně kvůli tý volnosti, kvůli tomu, 

že tam toho můžeš dělat víc, a ne vždycky můžeš očekávat, co se stane, když uděláš něco.  

Chápu správně, že dáváš přednost tomu homebrew obsahu? 

Určitě. 

Jak obecně ty sama tvoříš ten homebrew obsah? Využíváš u toho nějak i technologie? 

Teď se bavíme přímo o homebrew, není to myšleno, že využíváš třeba generátory pastí 

k přípravě her. Držíme se homebrew obsahu, ale spadají sem třeba programy na 

tvorbu map a podobně.  

Já většinou přijdu s tím, že hrajeme třeba podle pravidel 5e a hráči se mě neustále ptají, jaký 

je rozdíl mezi určitými skilly a staty. Občas, když na něco hází, tak já jim nedokážu 

odpovědět. A tak si zapíšu, jak bych to udělala já, že bych spojila tohle a tohle a udělala bych 

to takhle líp. A potom třeba, když mě chytne inspirace, tak na tom pracuju a zkusím se jich 

zeptat, jestli by nechtěli změnit systém. Když jsou pro, tak to potom otestujeme a zkoušením, 

jestli to funguje, přijdu na to, co tam chybí, co tam přebývá a jak to upravit. 

A světy většinou tak, že čtu nějaký příběh a líbí se mi ten svět, ve kterým to je. Říkám si, jak 

bych to upravila, aby to bylo hratelný. Takže většinou dojdu k nějaký inspiraci nebo k 

příběhu nebo světu třeba i ve hrách, jako jsme hráli to Dragon Age, a nějakým způsobem si 

to upravím. Nakonec to upravuju tak moc, že už to s tím světem, který jsem původně našla, 

nemá vůbec nic společnýho. Tak nějak vytvořím svět. Většinou se inspiruji knížkou, nebo 

filmem, co jsem viděla.  

A co ty technologie?  



Ty technologie určitě tvorba map, Inkarnate třeba. Já teda neplatím za žádný služby, většinou 

užívám ty, co jsou zdarma. I když mám přátele, kteří mi navrhovali, že se můžeme případně 

domluvit. Kamarád má účet na Inkarnate, takže v případě, že bych potřebovala něco upravit 

nějak víc dopodrobna, tak bych si to mohla vyrobit u něj. Zatím jsem nepotřebovala využít 

víc než to, co jsem dostala v rámci toho programu zdarma.  

Potom určitě, když zakládám ten příběh na něčem, co už existuje, tak využívám k tomu ty 

online handbooky, ať už to jsou určitý města, když někdo vytvoří město a já ho potom 

zasadím do toho svýho světa, nebo pravidla. Ale jinak kromě těch map, tak už to jsou jenom 

ty generátory, o kterých se teď bavit nebudeme.  

Ne, no, pokud to nemá vyloženě souvislost s konkrétním homebrew obsahem, co tvoříš. 

Pokud tedy nevezmeš generátor, něco z toho nevyleze a ty s tím pak dál nepracuješ, to 

by možná šlo, když tak tvoříš něco homebrew. 

Já to takhle mám spíš přes jména, ale to nepoužívám generátory. Na tyhle věci používám 

Pinterest, ať už je to kvůli inspiraci kvůli městu, třeba nějakýmu příběhu, protože tam najdeš 

spoustu nápadů. Ono je to pro spisovatele, co může být jako zápletka, ale já většinou narazím 

na nějakou zápletku a pak si ji upravím, jak bych ji chtěla vidět já, nebo jak by se mi to 

hodilo. Protože většina těch zápletek je upřímně nějaký romantický, kriminální nebo takhle, 

ale mě třeba napadne, jak by to šlo využít v rámci jiný zápletky. Anebo co bych jim naopak 

přivodila jako další problém. Nebo, co se týče měst, tak většinou hledám města na Pinterestu, 

nebo když už najdu nějaký město, který mi zní, nevím, trošku francouzsky, tak začnu 

vymýšlet, jakým způsobem by to v tom městě vypadalo, jakým způsobem by to tam 

fungovalo, jestli by měli spíš nějaký uspořádání, co se týče šlechticové, nebo jestli to tam 

naopak vede nějaká obchodní rada, podle toho, jak mi to zní. Takže já to využívám spíš pro 

tu inspiraci a potom s tím pracuju tím způsobem, že ohledně toho jména si začnu zapisovat, 

co by se mi k tomu hodilo. A pak to nějakým způsobem vyjde. Nebo naopak mám vytvořený 

už všechno možný a hledám k tomu jenom to jméno, protože to je pro mě asi největší 

problém.  

Jo, tohle teoreticky asi patří taky, ony se ty odpovědi můžou překrývat. Další otázka k 

homebrew – sdílela jsi někdy někde třeba svůj vlastní homebrew obsah? Obecně 

někteří lidi svůj homebrew obsah sdílí, nebo i distribuují za poplatek, jak to v tomhle 

ohledu máš ty? A jak se k tomuhle třeba stavíš? 



Já myslím, že homebrew obsah jako takovej, jsem nikde nesdílela, pokud se nepočítá, že 

jsem vedla dračák, že to bylo v rámci programu, pro kterej jsem pracovala. Na táboře, že 

jsem tam vlastně tenhle program poskytovala pro ten tábor. 

To bych asi úplně neřekla, spíše jestli to poskytneš někde na internetu, nebo tak.  

To jsem nikdy neudělala, ne takhle.  

A ty sama jsi naopak nikdy takhle žádný nesháněla, nevyužila nebo tak?  

To jo, i když většinou ne přímo. Využívám většinou něčí mapy, když už nevytvářím svoje. 

Většinou spíš obrázky míst a postav a takhle, i když to se do toho úplně nepočítá.  

Dobře, můžeme přejít k fanouškovskému obsahu. Fanouškovský obsah je to, co tvoříš 

na základě vlastní kampaně, vlastních postav a tak. Už jsi mi zmínila, že na základě 

toho tvého světa, nebo tvé vlastní hry tvoříš nějaký povídky. Tvoříš ještě něco dalšího?  

Vesměs to jsou povídky. Já třeba nejsem moc na kreslení, i když bych chtěla být, jinak bych 

kreslila ty postavy. Ale spíš právě začínám sepisovat buď povídky na základě těch postav, 

který já si vymyslím, nebo jsem začla sepisovat příběhy, který jsme prožili. S tím, že já 

mívám ten problém, že už si občas nepamatuju, co se stalo, protože už je to třeba před 

dvouma třema rokama. Jinak jsme chtěli s partou vytvářet cosplaye na ty postavy, který 

hrajeme. Já jsem to určitě chtěla časem s tím, že někteří se k tomu přidali, že by to bylo 

celkem fajn. Jinak nevím, co je další fanouškovský obsah. 

Hele v pohodě. Takže ty povídky, kreslení moc ne, protože moc nekreslíš. Další formou 

fanouškovského obsahu jsou třeba memes. Co ty a memes? 

Nešířím je nikde. Jo, možná jednou jsem vytvořila nějaký meme, který je víc obecnej 

ohledně dračáku, který jsem někde poslala. Ale tím, že většinou vytváříme memes jenom na 

ty postavy, který máme v tý skupině a tím pádem je nikdo jiný, než my nezná, tak nemá cenu 

je posílat a posíláme si je jen mezi sebou. Takže nešířím širší veřejnosti, spíš jenom mezi 

partou, se kterou hraji. Ale jo, občas nějaký ten meme vytvořím.  

Další moje otázka je, proč to tvoříš? Co za tím je? Teď se ptám ke všemu, jak ty 

povídky, cosplay, tak memes.  

Co se týče těch memes, tak je to proto, že mně Dračí doupě slouží jako zábava, něco, u čeho 

se odreaguju, něco, co mám ráda. To memes mezi to tak nějak patří, protože je to způsob, 



jakým se vyjádříš, jakým ukážeš na nějakou vtipnou událost, co se stala, a tak nějak je to 

způsob komunikace se zbytkem tý party. 

Používáš při této fanouškovské tvorbě nějakým způsobem i technologie? Vím, že u 

některých způsobů je to trochu těžké, nejsnazší asi je, když někdo kreslí a může říct, 

že radši kreslí digitálně, nebo naopak tradičně. Zkus to, prosím, ale i tak, jestli využíváš 

technologie?  

Teď myslíš v rámci toho, když píšu ty povídky? 

Myslím v rámci tvého fanouškovského obsahu. Můžou to být ty povídky, memes nebo 

i ten cosplay, pokud tě na tohle téma taky něco napadne. Někteří lidi si třeba na 

cosplaye tisknou věci na 3D tiskárně. 

Co se týče cosplaye, tak to mám většinou koupené nějaké součásti, které jsou využitelné i 

na jiné cosplaye. Já nejsem zrovna ten typ, kterej by si kupoval jeden konkrétní cosplay a 

všechno k tomu, ale spíš takový, že to využiju na cosplay pro tuhle postavu a zároveň pro 

tuhle postavu.  

A co se týče jiných věcí, tak určitě využívám technologie, protože většinou když mě něco 

napadne, tak u sebe mám mobil, takže to zapisuju do mobilu. A v případě aplikací tak do 

Wordu. Pak mám vyloženě jednu aplikaci, která je přímo na psaní. To se jmenuje 

Wordsmith, do který se mi dobře píše tyhle povídky a jakýkoliv nápady, co mě napadnou. 

A na memy samozřejmě využívám nějaký úpravy obrázků a podobně.  

Na chvilku bych se vrátila k tomu cosplayi. Mluvíme o cosplayi v souvislosti s D&D, 

máš už nějakej hotovej? 

Hotovej ještě ne, i když mám na něj součásti. Právě na moji postavu, kterou hraju nejdýl z 

Dragon Age dračáku, Asenu, tak mám už koupený vyloženě skoro všechny součásti hlavně, 

co se týče šatů, oblečení a mám i paruku, ale problém je, že ona nesedí úplně, kterej ta Asena 

má, takže to budu muset nějakým způsobem upravit. Součásti bych měla, ale musím to ještě 

upravit, případně naučit se pracovat s make-upem, protože udělat rysy a takový. Na 

dračákovým cosplayi je fajn to, že pokud nemáš přesně daný, že ta postava vypadá takhle, 

jako že ty máš většinou obrázek, aby bylo většinou ukázaný, jak to zhruba vypadá, tak stejně 

nikde není přesně daný, že ona vypadá takhle. Takže když potom děláš ten cosplay, můžeš 

zvýraznit nějaký ty rysy, jako že má bledou pleť, má černý vlasy, má trošku větší nos, tak si 

tam něco nakreslíš, ale vesměs je jedno, že se trošku odlišuješ od toho, jak si někdo jinej 



představuje tvoji postavu podle toho, jak ji vyprávíš, protože ty sis ji představovala zhruba 

takhle. Takže to se mi na tom líbí.  

Ty jsi jediná z tvojí skupiny, kdo má nebo chystá cosplay? Mě by zajímalo, proč ten 

cosplay chystáš, jestli za tím je třeba to, že máš fakt tu postavu ráda a chceš ji vyloženě 

zobrazit, nebo jestli za tím stojí třeba i nějakej ten skupinovej aspekt? 

Určitě, to spíš, že s tím asi nebudu chodit nikde na cony. Možná, co vidím spíš, že by bylo 

fajn si v tom udělat třeba fotku právě s tou skupinou, pokud nebudu jediná, kdo si to nakonec 

vytvoří. Já jsem jediná, kdo už to zhruba má hotový. Ono je to proto, že si v těch kostýmech 

třeba zahrajeme, uděláme si v tom fotku, tím pádem já budu mít fotku, kterou si potom 

vylepím na stěnu. Doslova. A tak nějak pro ten dobrej pocit a občas se nám stává… My jsme 

začali hrát jednu kampaň, která byla založená na postavách, který se postupně staly bohy, a 

jedna z našich hráček si postavila postavu na Lokim. Vyloženě, že to byl Loki. Ten cosplay 

potom má trošku jinej smysl tím, že ta postava už existuje. A občas se stává že se hrajou 

dračáky, který jsou založený na postavách, který existujou, který jsou reálný. Takže ten 

cosplay potom slouží i v rámci nějakých conů, kde to můžeš využít, protože cosplayuješ 

určitou osobu. Ale pro mě by to bylo spíš to, že si postavy v těch cosplayích zahrajem 

společně a uděláme si nějakou fotku.  

Nějakým způsobem pro tebe tedy není až tak důležitej ten aspekt samotný postavy, 

touha ztvárnit tu postavu, ale spíše, že díky tomu můžete mít trochu lepší skupinovej 

zážitek? 

Jo, hlavně to. A kdybysme se potom s těma cosplayema vyfotili, tak je pravda, že by se to 

dalo potom použít i jako představa, jak ta postava vypadá, ale hlavně my jsme měli v plánu 

upravit si jednu karetní hru a použít na to obrázky postav, se kterýma hrajem, protože my si 

to chceme upravit podle těch postav. To byl vlastně úplně prapůvodní nápad s tím, vytvořit 

si ten cosplay a že si uděláme takhle fotky a tím pádem budeme mít co na ty karty dát.  

Takže skupinová činnost, lepší zážitek a nějaký kreativní využití? 

Jo.  

Zajímavý. Slyšela jsem třeba i o lidech, co nedělají přímo cosplay, ale mají nějaký 

doplňky svý postavy, co si s sebou nosí na sezení, když hrajou. A ti to nemají ani tak 

pro ten lepší skupinovej zážitek, ale spíš, že se tím té svojí postavě přiblíží, docela 



zajímavej point. Každopádně teď se budeme bavit chvíli o miniaturách. Máš sama 

nějakou?  

Nemám. Chtěla bych, ale vzhledem k tomu, že se mi za to nechce dávat ty peníze, tak úplně 

žádnou nemám a nejspíš, co se týče postav, ani mít nebudu, protože nemám úplně, jak bych 

se k tomu dostala. Pokud bych to zrovna nepořizovala, což se mi za to ty peníze vyhodit 

nechcou. Ale co se týče monster, nějakejch příšerek, tak mám kamaráda, který dělá 

Warhammer postavičky a má nějaký postavičky, který, říkal, že nikdy nevyužije a 

potřeboval pro mě nějakej dárek na Vánoce a že by mi je rád dal. A že by je upravil tak, aby 

šly využít ve fantasy světě, a tím pádem nejspíš nějakou tu miniaturu mít budu, ale zatím 

nemám.  

Jak vnímáš využití těchto miniatur? Jasně, nehraješ s nima, ale obecně, k čemu myslíš, 

že jsou dobrý? Myslíš, že můžou i vylepšit samotnou hráčskou zkušenost? 

Pokud s nima hraješ, tak určitě. Pokud s nima nehraješ, tak je to další věc – třeba když máš 

namalovanou tu postavu, vyloženě ti někdo namaluje, jak vypadá, a ty si ji někam pověsíš 

nebo ji máš u sebe, tak je to ukázka toho, jak ta postava vypadá. Tím pádem, když ty hraješ 

a máš ji před sebou, tak to ostatním připomene, jak vypadáš, a nějak se s tím dá pracovat. 

Třeba že máš na sobě černej plášť, nebo naopak nějakou šíleně barevnou věc, která vynikne 

v nějakým davu, tak tím, že se na tu postavu podívají, tak si na to vzpomenou. Nebo když to 

má třeba nějaký rasový výrazný rysy, třeba jsi tiefling a jsi fialová, takže nebudeš úplně 

nenápadná v nějakým městě plným lidí a trpaslíků. A když s nima hraješ, tak potom se to 

hodí během boje, když to používáš. 

Jak to? 

No, když máš během boje nakreslený pole a nepoužíváš třeba mapky jako takový, 

vyznačený, někteří lidi mají vytvořený i vyloženě nějaký prostředí, ale někteří to prostě 

využívají jen tak, že mají nakreslený zhruba políčka. A ty miniatury postavíš na nějaký 

políčko, a tím pádem máš jasně daný kde kdo stojí, tím pádem se s nima dá naznačit boj.  

Chápu to tedy správně, že miniatury jsou fajn jako nějaký další zobrazení postavy, ale 

zároveň mají své místo i v rámci té hry, zjednodušují nějakou vizualizaci? 

Jo.  

U miniatur – dají se nějakým způsobem zase využít technologie? Víš o tom něco? 



Tak pokud využiješ 3D tiskárnu, tak můžeš nějakou miniaturu natisknout, i když já upřímně 

nevím, jak tohleto funguje, jakým způsobem se to dělá. Do toho nevidím. Ale vím o lidech, 

kteří si tímto způsobem ty miniatury tvoří, že si to vymodelují a potom to nechají natisknout.  

Super. Můžeme přejít na další téma, teď se budeme chvíli bavit o hraní online. Máš 

zkušenosti jak s hraním online, tak hraním offline. Na začátek tě poprosím, abys mi 

trochu přiblížila, jak vlastně hraní online probíhá. Co potřebuješ, co nesmí chybět? 

Pro nějakou lepší představu si můžeš představit, že sama hraju D&D, ale jenom naživo 

a hrozně mě zajímá, jak to probíhá online. 

Určitě musí mít všichni společnou stránku, na které se setkají, nebo nějakou aplikaci třeba 

Discord a nějaké připojení k internetu, protože to je celkem problém poslední dobou. Na to 

jsme párkrát narazili, že někdo má problém s internetem, případně volá odněkud ze svýho 

domu, tak tam není vždycky zrovna klid, takže je to celkem problém narozdíl od toho hraní 

naživo, kdy jste vlastně všichni pohromadě a nemusí si každý hlídat zvlášť, co se děje doma 

a zároveň co se děje v dračáku.  

Potom, co se týče třeba přípravy, tak se to asi ani tak neliší od toho offline dračáku snad 

kromě toho, že třeba, když jsem vytvářela svůj server na Discordu, přes kterej hraju, tak jsem 

se musela potýkat s tím, že já jsem třeba s těma lidma hrála naživo předtím, ale přecházeli 

jsme na nový systém a já jsem u sebe neměla vlastně ty jejich chracter sheety, abych se 

dozvěděla, co oni mají, co nemají se statama a tak. Takže jsem se musela poprat, naučit se s 

těma technologiema, abych věděla, jak založit chat, na kterej si můžou psát, co chtějí, svoje 

poznámky a tak, chat, kterej je vyloženě na to, že tam přidávají příběhový věci, který jsou 

platný, daný a prostě v tom příběhu se dějí. Nebo případně povídáme si a v příběhu někdo 

narazí na nějaký dopis a já jsem ten dopis vytvořila a tím, že já jim ho nemůžu ukázat naživo, 

tak jim ho musím poslat jako PDF, takže jim ho pošlu tímhle způsobem. A potom nějaký 

další konkrétní kanály, kam jim posílám lore nebo obrázky postav, protože jim to zase 

nemůžu ukázat a potřebuju jim to poslat. A pro mě to taky znamená si ty obrázky dopředu 

najít a někde si je poukládat, abych je potom na poslední chvíli nehledala. Na co jsem přišla 

postupně – moje úprava systému, kterou jsem sdílela a kterej už využívají ostatní je, že jsem 

vytvořila ty soukromý chaty, do kterejch jsem udělala vyloženě character sheety jakožto 

deníky postavy. Vyloženě každý má svůj soukromý kanál, na kterým jsou jenom jejich staty 

a potom případně mám ještě tajný server na tajný zprávy s těma konkrétníma lidma, pokud 

jim předávám tajnou zprávu nebo takhle. A tím pádem, když používáš takhle ten soukromej 



kanál jakožto character sheet nebo deník postavy, tak tam můžou psát oni a můžeš tam 

připisovat věci i ty, což je fajn.  

Takže k hraní online potřebuješ něco, přes co si budeš volat, v tvém případě je to 

Discord. A ještě něco dalšího? 

To už se pak týká hry jako takový, nevím, jestli do toho mám zacházet. 

Klidně, povídej. 

S mejma zkušenostma online hraju právě se skupinkou devíti lidí. Podle mě je obecně složitý 

hrát dračák s více než čtyřmi nebo pěti lidma, přes internet je to ještě složitější tím, že když 

mluví jeden, tak ty ostatní neslyšíš. Když mluví víc lidí naráz, tak to nejde postřehnout. A 

právě v těch 9 je to silně vidět, proto já se s nima musím dopředu domlouvat, většinou se 

rozdělíme na dvě poloviny a hráváme buď určitý týdny, nebo hned po sobě, že se rozdělí a 

pak se mají potkat. Hraju dvě hodiny s jedněma, dvě hodiny s druhejma a musíme se tím 

pádem domluvit na přesný časy, aby se to dalo dohromady. Takže je to možná i náročnější 

na to, že musíš být občas přesně.  

Mě by právě v rámci tohohle zajímalo, O. K., nějaký character sheety, nepoužíváš 

třeba něco typu Roll20 a tyhle věci? 

Já mám na Discordu přidanýho bota. To byla další věc, se kterou jsem se musela naučit 

pracovat, boti na hudbu a na kostky. Já teda sama o sobě házím kostky, který mám u sebe, 

mám pár hráčů, kteří taky spíš hází reálný kostky. Ale ty boty tam máme, protože někteří z 

nás kostky nemají, takže hází těma virtuálníma. Ale co používám, tak je stránka, která se 

jmenuje Import initiative, a tu používám na souboje. Tam si můžeš uložit postavy a NPCčka, 

který hrajou ostatní a za který hraješ ty. A potom to má kodex, kde jsou všechny možný 

nestvůry. Ty si tam vybereš, co s čím bojuje, jednak u nestvůr má vypsaný i co oni používají 

za kouzly, různý attacky a tak podobně, a můžeš tam sledovat životy, což je pro mě 

nejdůležitější.  

Dobře, máš boty, jo, určitě to usnadňuje, když někdo nemá ty kostky. Zajímalo by mě, 

proč pořád využíváš ty materiální věci? Proč házíš radši reálnýma kostkama? 

Protože je to lepší pocit a botům nevěřím. 

Proč? 



Ono tě může zklamat ten hod, ať už hážeš přes bota, nebo házíš kostkama, ale u těch kostek 

máš takový lepší pocit tím, že to hodíš sama a sama vidíš, jak to dopadne. Kdežto u toho 

bota jsou to prostě jenom čísla a není to ono.  

A nevadí ti tedy u tvých hráčů, když se rozhodnou si házet sami a pak ti to jenom 

řeknou nebo napíšou? 

Nevadí. Já bych to třeba neudělala, že bych kecala, co jsem hodila, protože mi to přijde 

takový nesportovní. A hlavně občas se dějí zajímavější věci, když hodíš špatně, než když 

hodíš dobře, takže mně upřímně nevadí, co hodím. Věřím upřímně, že mým hráčům taky ne. 

Zeptám se ještě k online hraní využíváte webkamery?  

Nevyužíváme je tím způsobem, že bysme je k něčemu potřebovali. Občas si ty kamery 

zapneme, protože se chceme pozdravit nebo něco, ale ne v rámci hry. Není to nic, co by 

nějakým způsobem doplňovalo tu hru, že bychom ty kamery potřebovali mít zapnutý, ale 

čas od času si je někdo z nás zapne. Většinou je máme vypnutý.  

Když hraješ online, snažíš se třeba, aby to mělo nějakou tu D&D atmosféru?  

Jo, pokusila jsem se hrát si s botama na hudbu, protože i ta hudba vytváří tu atmosféru. 

Jenomže tím, že ten bot se občas seká, třeba i padá, protože má špatnej signál nebo tak, tak 

to nikdy úplně nevyšlo. Ale co se týče mýho vyprávění, pokouším se o to. Hlavně, když jde 

o nějaký tajemný záhadný místo nebo ty se snažíš o nějakou lehce hororovou atmosféru, 

pokouším se o to, ale není to úplně ono, jako když hraješ naživo. Ne vždycky se to podaří. 

Zkus mi, prosím, zhodnotit, jaký má podle tebe hraní online výhody a případně 

nevýhody? 

Tak výhoda je určitě to, že to můžeš hrát s lidma na delší vzdálenost, hlavně v dnešní době, 

když se nemůžeš vidět. I v případě, že chceš hrát s někým, ale nemůžete se domluvit, že 

přijede, nebo už delší dobu jste společně nehráli, tak aspoň k tomu využiješ to, že hrajete 

online. Pak další výhoda, nebo ne úplně výhoda, ale je to něco, co se děje jinak – třeba, že 

musíš bitvu naznačovat sdílením obrazovky. Ono je to fajn pro hráče tím způsobem, že ty 

můžeš věci napsat a tím pádem jsou někde zaznamenaný a neznamená to potom, když máš 

nějaký jméno, že to někde ztratíš, protože to na tom serveru prostě je. A to se týká i toho, 

když píšeš nějaký poznámky jakožto DMko pro svoje hráče a ty poznámky jsou třeba určený 

dvoum hráčům a dvoum ne, tak to dáš do takovýho toho tajnýho vycenzurovanýho módu a 

řekneš, že si na to klikne prostě jenom ten, kdo může. A tím pádem je to tam taky uložený a 



ty se můžeš podívat, kdybys na to náhodou zapomněla, protože když píšeš v rámci sezení na 

nějakej papírek, kterej někomu předáš, a pak zapomeneš, co jsi tam napsala, tak je to pro 

tebe jako pro DMko celkem složitější, protože oni ten papír mají, ale ty si to třeba 

nepamatuješ. Kdežto takhle je to někde uložený, ať už to napíšeš v cenzurovaným módu, 

nebo to napíšeš do soukromý zprávy. Takže tohle je třeba podle mě výhoda, že takhle máš 

uložený informace jednak.  

Na jednu stranu to má podle mě víc nevýhod než výhod, ale není to tak, že by se na tom 

nedalo najít právě něco dobrýho. Na druhou stranu spoustu nevýhod je třeba to, že, i když 

máš zaplou kameru, tak nevidíš většinou, jak ten druhej reaguje, protože v tu chvíli, i když 

máš zaplý ty kamery, tak já třeba mám otevřený spíš nějaký ty materiály a tu kameru mám 

někde uloženou jako malou. A tím pádem nevidíš všechny a vidíš třeba jenom jednoho z 

nich, tím pádem nevidíš, jak se tváří všichni. Nebo obecně občas ti hodně prozradí právě řeč 

těla a mimika obličeje o tom, co se ten hráč chystá udělat, nebo na něco reaguje. Ono je to i 

součástí toho, že si to lidi víc užívají, když se můžou dívat, jak se ostatní tváří, jak na to 

reagují. Potom určitě to, že se můžete domlouvat mezi sebou. Když voláš přes internet, tak 

mluví jeden a ten zbytek, který by se mezitím třeba domlouval mezi sebou, jak to udělá, tak 

teď nemůže, protože nemůžou mluvit naráz. Tak to je podle mě jedna velká nevýhoda, pokud 

si tedy neodejdou do nějakýho soukromýho chatu, což jde, ale potom neslyší, co se zrovna 

děje. A já mám třeba problém s tím, že bych nedokázala zároveň psát a zároveň mluvit, 

protože mi ty myšlenky utíkají různým směrem a řekla bych něco špatnýho, nebo bych 

napsala něco špatnýho.  

Ještě nějaký nevýhody tě napadají?  

Teoreticky pokud si někdo tajně hází kostkama, tak nikdy nevíš, co vlastně hodil. Můžeš 

věřit, že hodili něco, ale nemůžeš si být stoprocentně jistá. Nikdy si nemůžeš bejt jistá, když 

ti řeknou, že hodili 18, tak že těch 18 skutečně hodili, nebo že si třeba neházejí dvakrát. Je 

to potom na svědomí každýho hráče, ale mrzí tě potom, když zjistíš, že podvádí tím, že si 

hází víckrát nebo tak. Kdežto u tý hry naživo to prostě vidíš.  

A pak jde o atmosféru. Hudba, kterou pouštíš přes bota, ne vždycky funguje, někdy kvůli 

tomu padá internet, někdo s tím třeba neumí zacházet, nemá to prostě tu samou atmosféru 

tím, že je každej v jiným prostředí a tu atmosféru prostě nenavodí. Kdežto když se potkáš 

naráz, můžeš ztlumit světlo, zapálit svíčky, pustíš hudbu do pozadí a začneš povídat. A tu 

hororovou atmosféru navodíš spíš, než když vyvoláváš. 



Zároveň jsi, myslím, zmiňovala jako nevýhodu i to, že je technologie poruchová? 

Jo, občas právě se kvůli těm botům, že hraješ ve více lidech, může stát, že nám to více padá, 

nebo někdo má problém s tím, že mu to nejde ztlumit, tím pádem překřikuje ten rozhovor, 

tím pádem to radši vypne, než aby to tam měl. A ne každý má toho bota zapnutýho. Tím 

pádem občas, když hrajete pohromadě, tak chceš tu hudbu využít k tomu, že to není jenom 

hudba, ale že to jsou i ty zvuky, třeba zvuk výbuchu nebo něco takovýho. A když někdo 

nemá tu hudbu zaplou, tak to prostě neslyší. Nebo když tam chceš přidat zvuk nějakýho 

zaříkávání a oni z toho mají něco odposlechnout, protože jde pracovat s těma audio prvkama 

tím, že jim tam přidáš nějaký: “Ten, z vás, kdo poslouchá, tak může slyšet tohle” a pustíš 

nějakou nahrávku. A v rámci tý nahrávky oni mají něco poznat. Takže i s tímhle jde pracovat, 

ale spíše u toho živýho setkání, protože ne vždycky to funguje v tom online prostředí.  

Dobře. Podobně, jako jsme se teď věnovaly hraní online, bych se ještě věnovala hraní 

naživo. Hraní naživo, hraní face-to-face, hraní offline označuje to samou věc, to jenom 

pro případ, že bych to nazvala i jinak. Zeptám se tě podobně jako předtím, jak jsi mi 

popisovala to hraní online. Zkus si představit opačnou situaci, že hraju D&D jenom 

online a zajímá mě, jak to probíhá naživo. Mohla bys mi popsat, jak to probíhá? Zase 

podobně – co tam nesmí chybět, co hráči využívají?  

Ve hrách, ve kterých jsem hrála nebo který jsem vedla, tak se vždycky využívaly spíš než 

internetový ty vytisknutý character sheety, nebo když se hrají třeba oneshoty, tak vytvořený 

normálně na papíře nějaký nákladnější staty. I když je to třeba podle D&Dčkovejch pravidel, 

tak že si vytvoříš akorát jen těch šest základních statů.  

Jinak dají se využít i nějaký online prostředky tím, že máš D&D Beyond a máš nějaký házení 

kostek nebo tak, ale většinou se využívají kostky naživo. Normálně si házíš kostkama. 

Využívá se víc to, co už jsem vlastně říkala, že je lepší na tom D&D sezení, jako že si pustíš 

tu hudbu do pozadí, víc komunikuješ s lidma i tou neverbální činností, gestikulací a takhle 

si můžeš s těma lidma povídat i normálně. A přijde mi, že je jednodušší se vžít do tý postavy, 

když máš kolem sebe ty lidi, a jde více jako by komunikovat jako ta postava, že si to vyloženě 

zahraješ a povídáš si, protože jak seš naživo a vidíš se s těma lidma, koukáš na ně, tak se i 

tou gestikulací k té postavě tak nějak víc přiblížíš.  

Co mapy?  



Mapy jdou samozřejmě ukázat na počítači, případně když je máš vytisklý. Ale co se týče 

bitvy, mapy na bitvu, tak můžeš využít ty miniatury, nebo my jsme využívali laminovanej 

papír, na kterým byly políčka, tam jsme si vyznačovali smývací fixou.  

Dál se tě zeptám, když hrajete naživo, kde hrajete?  

Většinou hráváme u někoho doma. Nebo takhle – když hrajeme jako normální sezení, tak 

hrajeme u někoho doma, a když se setkáme a nejdeme tam všichni a někdo se rozhodne, že 

povede nějaký oneshot, tak to jsme většinou v čajovně upřímně. Ale spíš jsme zjistili, že 

nám všem vyhovuje, když máme takový to soukromí, aby nám nemuselo vadit, že se do těch 

postav vžijeme a máme tu správnou atmosféru. Když jsme začínali, já jsem byla na bytě a 

hrávalo se u nás na bytě, jenomže potom moje spolubydlící už nechtěly, abych tam hrávala, 

potom jsem se odstěhovala pryč, takže náš byt už potom nebyl zrovna možnost. Takže jsme 

začali hrávat u našeho DMka doma. Takže hráváme spíš u někoho doma, nebo když má třeba 

někdo z nás narozeniny, pozve někoho vyloženě domů a takhle u sebe přespáváme. Přišli 

jsme na to, že nám více vyhovuje nějaký to soukromí.  

Napadá tě ještě něco, co je potřeba k hraní naživo? Nebo můžeme popojet? 

Asi můžeme popojet.  

Už jsi zmínila, když hraješ naživo, že podle tebe jsou lepší papírový character sheety, 

využíváte spíš tu fyzickou mapu apod. Ať už hraješ, nebo DMkuješ, jaký technologie 

k tomu využíváš?  

Určitě používám buďto YouTube na hudbu, nebo já mám vyloženě aplikaci na ty zvuky a 

hudbu. RPG Fantasy se to jmenuje. A potom, pokud někdo z nás zapomene kostky, což se 

občas stane, když hrajeme třeba ne u někoho doma, ale jsme někde v té čajovně nebo tak a 

jen tak nás napadne, že zahrajem dračák, tak máme na mobilu kostky v aplikacích různých. 

Nebo pokud nepoužíváme papír, tak máme stažený D&D Player, kde máš vyloženě ty 

character sheety a jsou interaktivní, nebo mám kodex kouzel jako aplikaci z 5e.  

To jsi zmínila, jaký technologie využíváš. Z jakého důvodu je používáš?  

Tak u některejch to je, protože třeba u těch kouzel se mi nechce mít vytisklý všechny kouzla. 

Já nemám vlastně knížku, všechno mám v PDF někde postahovaný, mám to na počítači nebo 

na mobilu, ne vždycky se mi to chce hledat, takže mám i ty aplikace k tomu.  



Nebo když hrajem v tý 5. edici. tak občas je jednodušší, když hraješ, výhodnější pro ty mágy, 

protože pokud to nevytváříš v nějaký jiný aplikaci, jako ty jsi mi doporučila tu Auroru, která 

tomu dopíše ty kouzla, tak když máš D&D Beyond, tak nemáš vypsaný, co ta kouzla dělají. 

Kdežto když k tomu používáš nějakou tu aplikaci, tak tam ti to přímo ukáže, jak se to kouzlo 

používá, co to dělá, případně, když je to nějaký rituál, co k tomu potřebuješ a podobně.  

Už jsi mi řekla, že u hraní offline je nějaká výhoda toho, že spolu můžete snáz 

komunikovat, prostřednicvím mimiky, gestikulace a podobně. Vnímáš ještě nějaké 

další výhody hraní naživo? 

Asi kromě toho a tý atmosféry tak mě asi úplně nic moc nenapadá.  

Jasně. Mě napadá možná jako výhoda ještě to, že když se sejdete, tak si hlídáte jenom 

to místo, kdežto když hrajete online, musíš si ještě hlídat i to svoje okolí. Něco takového 

už jsi taky zmiňovala? 

Jo, to je taky určitě pravda. Hlavně u mě, když vedu, tak je to celkem problém. Přece jenom 

když hraješ, tak nevadí, když občas odběhneš řešit něco s rodinou, ale když vedeš, tak u toho 

musíš být, protože musíš vědět, co postavy dělají a jak ty na to potom budeš reagovat.  

Ještě se na chvilku vrátíme k hraní online, když jsi teď říkala, že musíš držet pozornost. 

Nemáš třeba při hraní online problém s držením pozornosti, není to trochu challenge? 

Jo, občas jo. Hlavně když se dlouho řeší třeba linka jiných postav a moje postava zrovna 

nehraje, tak já mám problém, že u toho začnu dělat něco jinýho a potom mám problém se do 

toho znovu dostat, když už vím, že se blíží konec tý dějový linky a pravděpodobně budu 

zase já na řadě. Takže mám problém třeba si vzpomenout, kde ta moje postava skončila před 

chvilkou. Je to takový těžší udržet tu pozornost.  

A vnímáš u hraní naživo naopak nějaké výhody?  

Hlavně je to organizační, protože máme velký problém se někdy sejít, jelikož ne všichni 

bydlíme na tom samým místě. A ještě předtím, než vypukl koronavirus jako takový, ale 

někteří lidi už třeba byli doma, tak mají problém s tím dojet, abychom se potkali. Anebo v 

rámci vysoký školy, že máme jinej rozvrh a máme trochu problém, že ne všichni můžeme 

ve středu večer, nebo nám do toho občas něco vleze. Takže hlavně ty organizační jsou velkej 

problém.  



A jinak taky i v rámci toho, že když už se konečně potkáme, tak občas se nemůžeme někteří 

zdržet, protože spěcháme na vlak, takže se to musí znenadání utnout, protože musíme 

odběhnout, nebo někdo musí odejít. A buďto s tím DMko musí nějak pracovat, že ta postava 

tam pořád je, nebo ta postava odejde, ale potom je problém, když začneme nějakou další hru, 

tak ta postava, která vlastně odběhla, neví, co se stalo. Nebo by na to koukala jinak než 

DMko, co tu postavu použil. Jo, bývají s tím problémy právě kvůli tomu, že ne vždycky se 

dokážeme zorganizovat. 

Ještě něco tě napadá?  

Asi už ne.  

Zasáhla do tvého hraní D&D nějakým způsobem pandemie koronaviru?  

Rozhodně, tím že jsme víceméně přes půl roku nehráli jedno D&Dčko, který jsme vlastně 

hrávali předtím, protože jsme se nemohli setkat ještě víc tím, že ne všichni mám stabilní 

připojení k internetu, nebo nějaký prostředí, abysme se mohli sejít a v klidu hrát. Nemohli 

jsme se zorganizovat. Možná jsme se potkali jednou, ale jinak jsme skoro nehráli. Na druhou 

stranu jsem začala DMkovat tý skupině 9 děcek ze středních škol, oni jsou až na jedno na 

střední škole. Začala jsem zase s jinou skupinou, ale ta pandemie a škola mi do toho dost 

zasahuje, takže ani s nima moc nehraju. Spíš to mělo vliv na to, že nehraju, než hraju. Když 

jsme se vídávali pravidelně, tak jsme byli domluveni, že se potkáme každou středu. A tím, 

že jsme měli jasně daný, že se potkáme u toho kamaráda doma, tak bylo jasný, že se bude 

hrát, ať už to byl dračák jeho, nebo můj, nebo někdo vedl oneshot, tak bylo jasný, že se 

potkáme. Ale takhle tím, že je to takový nejasný, tak spíš nehrajem, než hrajem.  

Dál se budeme bavit o tvém zapojení do online D&D komunity. Můžeš se zapojovat 

aktivně, že postuješ třeba do diskusí, jsi aktivní ve facebookových skupinách, ale můžeš 

i pasivně třeba koukat na videa, poslouchat podcasty, meme stránky a podobně. V 

souvislosti s D&D, jak ty to máš s online komunitou a případným zapojením?  

Já se zapojuju spíš pasivně než aktivně, tím že poslouchám většinou oneshoty než celý 

kampaně a Critical Role, protože upřímně nemám tolik času, abych sledovala celou tu 

kampaň, ale na druhou stranu si jednou za čas pustím ten oneshot, kterej sám o sobě má čtyři 

hodiny, takže to poslouchám třeba týden. Ale baví mě to. Hlavně mě tam většinou chytnou 

nějaký ty mechaniky, protože ty oneshoty používají ty mechaniky občas jiný, protože mají 



určitý dobrodružství, který mají mechaniky samy pro sebe určený. Třeba teďka jsem 

sledovala Monster Hearts, to je sám o sobě rulebook, kde máš special pravidla.  

Nebo sleduju většinou takový kromě třeba Matthewa Mercera ještě Matta Collvila, kterej 

dělá videa ohledně toho, že radí novejm DMkům, jak vůbec vést dračák a tak. Poslouchám 

nebo sleduju tohle. Nebo hodně poslouchám podcasty a v rámci toho mám nějaký dračákový. 

Ty neposlouchám pravidelně, ale párkrát se tam objeví třeba nějaký speciální díl, kde 

vysvětlují nějaký lore světa, a to si poslechnu, protože se mi to třeba hodí do mýho světa, že 

tam převezmu pár věcí. A jinak co se týče internetovejch komunit tak možná, až na pár 

nějakých memů nebo nějakých historek o dračák,u až tak aktivně nepřispívám, spíš právě 

čtu tyhle historky, nebo sleduju tyhle memy. Ale jo, občas něco přispěju, ale nejsem nějakej 

pravidelnej přispěvatel, kterej by přispíval celkem často. 

A kde třeba takhle přispíváš?  

Většinou přes Tumblr na nějakých stránkách, kde jsou právě fanoušci dračáku nebo kam se 

přidávají tyhle historky o dračáku. Konkrétně jedna stránka, na který sbírají takový zajímavý 

hlášky z dračáku, kde třeba zvýrazníš nějakou zajímavou hlášku, co zazněla, a pak k tomu 

dáš ten kontext. Anebo na Facebooku nebo na Redditu.  

Nebo když třeba hraju v nějaká kampani vytažený z nějakýho světa, jako třeba Dragon Age, 

tak jsem většinou v těch komunitách Dragon Age nebo tak. A když potřebuju zjistit něco 

ohledně toho světa ohledně, toho loru, čím si nejsem jistá, tak tam většinou napíšu a optám 

se. Oni tam přispívají, tak potom jsem si aspoň jistá, jak to je, a nemusím se pak bát, že něco 

použiju špatně.  

Proč se do té komunity zapojuješ? Je to pro tebe třeba spíše zábava, nebo nějak 

informativní, vzdělávací?  

To pasivní zapojování je spíš jednak zábava a jednak kvůli tomu zjišťování, jak to funguje, 

a vzdělávací, abych věděla, co použít, nějakou inspiraci a tak. Ale mý samotný zapojování 

je, jelikož zatím jsem nějak nedotáhla pravidla, který si připravuju, že bych je někde sdílela, 

což plánuju, až se k tomu jednou dostanu, ale jinak je to právě z toho zábavního, protože 

třeba přidávám ty historky, nebo nějaký ty memy. 

O D&D se můžeš zajímat i z hlediska nějakých produktů, to ti něco říká?  

Jako samozřejmě shromažďuju kostky, protože jsou jednak celkem levně na Aliexpressu, je 

jich hodně a jsou hezký, jsou užitečný. Nemám žádný miniatury, ale líbí se mi některý ty 



věci do dračáku. Většinou nenakupuju přímo, poslední, co jsem koupila, byl dárek pro 

kamarády z dračáku, který souvisí s naším dračákem. Většinou, než abych kupovala nějakej 

hotovej produkt z dračáku, tak si koupím něco, co se mi líbí, co se mi hodí, a pak si to 

upravím. Stejně tak spíš věci, který někde najdu, nějakým způsobem používám k tomu 

dračáku, než abych to kupovala přímo, že by se mi to k tomu hodilo. A ještě mám doma 

obrázek, kde jsou naše postavy z dračáku, i když ne z tý stálý kampaně, ale z jednoho 

oneshotu, kterej jsem si nechala namalovat u ségřiny kamarádky, protože já malovat 

neumím. Tak jsem jí dala popisy těch postav, ona mi to namalovala a já to natiskla na 

pohlednice a dala jsem to kamarádům z dračáku jako dárek.  

Šířila jsi někdy nějakým způsobem svoje vlastní hraní? Teď to není myšleno tak, že se 

chceš stát streamerem, ale i mezi přáteli. Jde zase o využití technologií.  

Ne, takhle ne. I když byla jsem dotázána, až na to budu mít čas, jestli bych nechtěla vést 

kampaň jedné skupině z univerzity, která má svůj twitchovej účet, že tam hrajou hry. Nemají 

nějakou velkou komunitu, ale nabídli mi, že bych jim někdy přes Twitch mohla vést dračák. 

Tak jsem řekla, že jestli na to budu mít čas a budu to mít připravený, tak klidně, ale není to 

jistý. A samozřejmě mi vůbec nevadí, když nějakej dračák vedu, nebo se nějakýho účastním, 

že si tam někdo přizve kamaráda. Pro mě není žádnej problém, když někdo přijde poslouchat, 

takhle právě poslední dobou přes ten Discord hodně, naopak jsem ráda, když potom slyším 

názor, co si o té naší skupince myslí. Je potom vtipný vysvětlovat některý souvislosti. Nebo 

pokud ten člověk ty souvislosti zná, tak se může zasmát spolu s náma. 

Teď se chvíli budeme bavit o D&D aplikacích a webových stránkách. Sem určitě patří 

právě ty různé generátory, programy, aplikace do mobilu a podobně. Jak ty sama 

využíváš tyhle technologie pro samotnou hru? 

Hodně využívám pro tvorby map, i když už nevytvářím konkrétní mapy světa nebo města 

nebo takhle, tak se mi to hodí pro bitvu, že vytvořím nějaký pozadí, je to nějak ohraničený, 

aby se vědělo, kde jsou zdi. A potom to můžu použít v rámci toho online dračáku i jakožto 

mapu při bitvě, aby se ukázalo, kde, kdo vlastně stojí. Potom hodně využívám ten Initiative, 

co jsem ti už zmiňovala, což je pro tu bitvu samotnou, máš tam kodex všech možnejch 

monster a potom si tam můžeš svoje postavy a počítá ti to, kolik komu zbývá životů, což je 

paráda, protože když si to píšu na papír, tak to většinou někde ztratím. Potom používám 

Pinterest nebo Tumblr na ty jména, jak jsme o tom už mluvili, že většinou, když hledám 



jména měst nebo postav, tak se mi to hodí, ale občas použiju nějaký ten generátor, ale ne 

moc často, protože mně se ty jména, která z toho generátoru vyjíždí, upřímně až tak nelíbí.  

A třeba generátory dungeonů, pastí nebo to moc ne? 

Na hádanky jsem to používala, ale ani ne tak generátor, to byla stránka, kde byla vypsaná 

stovka různých hádanek, který jdou použít v D&Dčku. Já jsem si z toho třeba 4 vybrala, 

protože hraju v češtině, tak to musím většinou ještě překládat. Nebo nemusím, ale skupinka, 

se kterou hraju, to má v češtině. Takže třeba máš stovku nějakejch hádanek a ty z toho 

vybereš 4, protože jenom ty 4 jdou přeložit tak, aby to dávalo smysl i v češtině. 

Kromě zmíněných hledání inspirace na jména, využíváš technologie ještě nějak třeba 

při tvorbě postavy?  

Jo, hledám obrázky. Potom D&D Beyond na tvorbu postavy, nebo vyhledávání informací. 

A teďka ta Aurora, kterou jsi mi doporučila, na tvorbu postavy. A potom je stránka “d20 v 

kostce”, vyloženě stránka, kde máš jednak přeložený všechny knížky 5e, ale jsou tam i ty 

starší edice, a pak tam máš i dobrodružství a máš tam i nějakej content, kterej je vytvořenej 

hráčema. Takže máš dobrodružství, který hráči přispívají, nebo nějaký upravený pravidla 

nebo takhle, což je fajn. A pak je tam taky diskusní fórum, kde se můžeš zeptat na nějaký 

věci ohledně pravidel. Teď vidím, že tady někdo přidal Volání Cthulhu, asi vyloženě 

pravidla. Není tam jenom 5. edice, jsou tam i různý další věci, třeba Cyberpunk, nějaký další 

pravidla vyloženě RPG her, který jsou založený na dračákových pravidlech, ale třeba 

nějakým způsobem upravených, nebo hra, která je podobná dračáku. Tak to hodně 

používám, když potřebuju stáhnout nějaký informace, nebo se inspirovat nějakým 

dobrodružstvím. A potom nějaký databáze, já jsem první dobrodružství, který jsem vedla, 

jako první delší dobrodružství, tak bylo založený na 1.6 edici českýho Dračího doupěte, ale 

bylo to přetažený do 5. edice D&D. A ten příběh je založený na příběhu Cidaris z Thalie a 

to jde taky najít na oficiálních stránkách. To bylo první dobrodružství, který jsem hrála, když 

mi bylo 10, a po nějakých dalších 10 letech jsem to našla teprve na internetu. A jinak 

používám ještě Discord, ale nějaký obecně stránky, který mi doporučí, jak na Discordu 

zjednodušit hraní dračáku, jak používat boty. Já to používám hodně na tipy než jako 

generátory. 

Zkus se, prosím, ještě zamyslet nad výhodami a nevýhodami takových stránek, 

aplikací? 



Tak nevýhoda je, že je toho hodně. A třeba, co jsem ti teďka poslala, je kompletní překlad 

D&D 5. edice do češtiny, kterej je na internetu, a ono těch překladů je víc. To je potom ten 

problém, že občas se to liší. Já teda používám tenhle hlavně kvůli vybavení, hlavně kvůli 

cenám, protože já se neodvažuju odhadnout, kolik, která věc stojí, proto používám různý 

seznamy, případně Pinterest nebo takhle.  

Ještě jedna věc ke generátorům, generátory potionů - generátorů různých lahviček s jedy a 

dalšími těmihle věcmi, protože mně se to líbí, že ti to hodí náhodnej elixír, jenomže pravda 

je, že se mi to většinou podaří až na 10. pokus, protože těch prvních 9 se mi prostě nelíbí. 

To je můj velký problém s generátory a těmihle online stránkami, který ti něco vygenerujou, 

protože tak 8/10 navržených možností není to, co hledám.  

Teď se opět vrátíme k rozdílům mezi hraním online a offline. Kdybys mi měla 

vypíchnout jenom jednu věc, co považuješ za nejlepší na hraní naživo a co považuješ 

za nejlepší na hraní online? 

Na hraní online to, že to má nějakou strukturu. Mně se strašně líbí, když na Discordu mám 

ten server, že je jasně zorganizovanej, je tam jasně část, do který přidávám jenom fotky 

NPCček, část, do který přidávám jenom fotky prostředí, je tam část na házení kostek, část 

na diskusi pro ně, část na ty příběhy, takže se tam dá všechno dohledat. Mně se líbí tahle 

organizace. Potom právě když se hraje, tak je to všechno jde najít během tý hry.  

Jestli můžu ještě jednu věc, co se mi líbí na hraní online, tak třeba s tou skupinkou 9 lidí, 

když jsme hráli naživo, tak jsem měla strašnej problém se dostat ke slovu. Takhle počkám, 

až oni se vymluví, nebo řeknou, co chcou, a potom mluvím, protože oni mluvit nemůžou, 

když mluvím já. Ale to je na druhou stranu věc, co se mi víc líbí na hraní naživo, že mám 

problém, že na hraní online nemůžeš mluvit mezi sebou, když mluví někdo jinej. To mi 

docela zase vadí, což je vtipný. Jako DMkovi se mi líbí, že nemusím žádat o slovo, když je 

to online, na druhou stranu jako hráči se mi víc líbí, když vlastně můžu s někým 

komunikovat, i když to není takový to, že bys potřebovala rychle přerušit toho PJe, ale bavíte 

se mezi sebou a kujete nějaký plány, nebo se můžete rozdělit na dvě půlky a jedna mezitím 

řeší, co bude dělat, zatímco druhá řeší něco s PJem. To se mi zase líbí na hraní naživo, to 

online nejde, protože tam jsi na jednom serveru a pokud vyloženě neodejdeš na jiný hlasový 

kanál, ale to bys zase neslyšela, co říká ten PJ, takže takhle. To se mi líbí ze strany PJe, ale 

nelíbí se mi to ze strany hráče. 

A to je tedy i to, co považuješ nejlepší na hraní naživo? 



Na hraní naživo je nejlepší, jak jsme pohromadě, tak vidíš tu gestikulaci. Ten člověk se 

vyjadřuje i takovým neverbálním způsobem, což občas je o hodně zábavnější než povídání 

si jako takový.  

Takže na hraní naživo to je možnost toho zážitku, možnosti rozšíření komunikace a to, 

že jste spolu?  

Jo.  

Oproti tomu mi, prosím, řekni jednu věc, která je podle tebe nejhorší na hraní naživo 

a na hraní online. 

Nejhorší na hraní naživo je, že se nemůžeme tak často setkávat. Ta organizace kolem toho, 

že jsme každý v jiný části republiky, takže se tak často nesetkáváme. To mi přijde asi nejhorší 

na tom našem hraní naživo, nevím, jak obecně. A na hraní online, že to není úplně ono, chybí 

tam taková ta atmosféra, kterou máš, když hraješ naživo. A stejně, jak jsem říkala, nemůžeš 

pořádně komunikovat s těma ostatníma hráčema, když mluví jeden člověk. Nemůžeš tam 

pořádně pustit hudbu, protože nevíš, jestli si ji ostatní pouští. 

V tomhle ohledu, říkáš, že se nemůžeš domlouvat s ostatníma, když PJ zrovna mluví. 

Co si myslíš o možnosti komunikovat textově v chatu vedle?  

Ono to jde, ale není to úplně ono. Když se snažím soustředit na to, že někdo mluví, nedokážu 

pořádně psát. Mám problém sledovat, když se řeší nějaká diskuse a zároveň do toho mluví 

ten PJ. Není problém odpovědět na jednu otázku, ale když je to situace, kdy jedna polovina 

skupiny dělá něco a druhá čeká, až přijde na řadu a bude něco dělat, a vymýšlíš to naživo, 

tak se s nima můžeš domluvit a začít plánovat. Když plánují něco složitějšího, tak já mám 

problém psát a zároveň poslouchat, co ta druhá skupinka dělá.  

Setkala jsi se s nějakými problémy s technologií? Jak naživo, tak online, i když o tomhle 

jsi už taky částečně mluvila hlavně při hraní online.  

Určitě se nám párkrát stalo, že jsme se navzájem neslyšeli v rámci hry právě kvůli tomu, že 

byl nějaký problém na někoho straně, buďto, že byl problém s internetem, nebo to bylo 

přetížení, že nás tam bylo třeba deset, a k tomu ještě bot. Takže se musel odpojit, sice tomu 

dodává atmosféru, ale když to prostě nefunguje každýmu stejně, a navíc kvůli tomu 

vypadává ten hovor, tak je lepší to odpojit. Párkrát se nám stalo, že to padalo, většinou 

problémy s tou komunikací. Nebo, že někdo není tak často na Discordu a my na něj nemáme 



jinej kontakt a když se potřebujeme domluvit, kdy budeme hrát, tak chybí souhlas jednoho 

člověka a ten jeden člověk není k zastižení.  

A třeba webkamera, problémy s internetem, s tím jsi se tolik nesetkala? 

Občas se nám stává, když si zapnete ty webkamery, že se nám to seká. Takže my s 

webkamerama moc nehrajeme.  

A internet jinak v pohodě?  

Jo, většinou je problém u jednoho člověka, že má slabší internet, že se mu to občas seká, 

nebo ho není slyšet. Ale jinak to většinou nějakým způsobem jde. 

A když hrajete naživo a využíváte technologie, tak je to většinou v pohodě? Tam jsi se 

s problémy nesetkala?  

Když funguje internet, tak většinou v pohodě. Možná jednou, když jsme zakládali postavy, 

tak spadl internet, D&D Beyond, protože tam zrovna byla nějaká oprava. Ale jinak se nám 

snad naživo nestalo, že by něco nefungovalo.  

Když potřebuješ najít nějaký informace, nějakou konkrétní informaci a věděla bys 

třeba i, kde ji najít, dohledala by sis ji radši na internetu, nebo by sis to radši našla ve 

fyzických příručkách? 

Já nemám ty příručky, takže já to nemůžu úplně posoudit. Mám radši knížky naživo než na 

internetu, takže kdybych tu možnost měla, tak bych většinu věcí vyhledávala přímo v tý 

knížce. Na druhou stranu, když je to nějaká konkrétní informace jako třeba, kolik stojí kopí, 

tak to radši rychle vyhledám na internetu, protože je to prostě rychlejší.  

Když si vezmeš tyhle dvě hlavní dimence, které D&D má, materiální stránka věci 

versus nějaká digitalizace a technologie. Patří sem mapy, házení kostky, character 

sheety, všechno. Co ty sama preferuješ, jaký podle tebe mají vztah?  

Záleží na tom, když už tu mapu fyzicky máš, když hraješ naživo, tak rozhodně je lepší, když 

máš tu fyzickou mapu, protože jednak je to lepší pocit, zadruhý, když to máš na počítači, tak 

aspoň nemusíš překlikávat mezi různejma složkama, záložkama a podobně. Ale co se týče 

tvorby, tak já zase neumím pořádně kreslit, takže pro mě je problém nakreslit mapu sama od 

sebe, takže spíš používám tyhle generátory. Na druhou stranu kostky – vždycky je lepší 

pocit, když si tou kostkou hodíš, a taky máš jistotu, že to není nějakou chybou generátoru. 

Lepší pro ten princip náhody je, když si tou kostkou hodíš, takže je lepší ji mít naživo než 



na internetu. A co se týče třeba tvorby postav, když hraješ se složitějšími pravidly, tak je 

rozhodně jednodušší to dělat přes internet v něčem, co ti tu postavu pomůže vytvořit než to 

dohledávat. Na druhou stranu, když začneš něčím jednodušším, třeba tím Monster Hearts, 

kde máš vlastně daný pravidla, tak nemusíš téměř nic vyhledávat, tak je v pohodě to vytvořit 

normálně na kus papíru.  

Tos mi trochu zhodnotila tyhle aspekty hry, ale obecně, když si vezmeš to fyzický hraní, 

kde máš miniatury, mapu, reálný kostky, vytisknutý character sheet versus možnost 

využívání technologií, digitalizace, pouštění hudby, online character sheety. Už jsi mi 

řekla, co preferuješ, ale jaký si myslíš, že spolu mají vztah? 

Je rozhodně lepší mít víc možností než jich mít míň právě u těch tvorb map, protože některý 

jsou placený, některý jsou zdarma. Samozřejmě jsou horší než ty placený, ale je super mít 

tu možnost. A taky, když ti třeba nějaká nevyhovuje, tak můžeš využít jinej způsob. Stejně 

tak u házení kostku, když někdo nemá kostkou, tak je dobrý, že existuje ten bot, kde si můžou 

hodit přes internet. A co se týče různých pravidel, je super, že toho existuje víc, protože 

takhle máš šanci si vybrat. Na druhou stranu, když existuje víc výkladů jedněch pravidel, tak 

je občas problém najít tu správnou informaci. 

Chápu správně, že to materiálno je furt důležitý, na druhou stranu technologie hodně 

věcí usnadňují a v případě, že něco chybí, tak je dokážou nahradit?  

Jo. Rozhodně je fajn, že ten internet takovým způsobem funguje, že tam vlastně máš víc 

možností, protože víc lidí může tvořit a zaznamenávat, jakým způsobem by vylepšili to hraní 

než tu možnost nemít.  

Podle tebe internet nabízí i nějaký nový možnosti? 

Ano.  

Jaký třeba?  

Třeba ohledně pravidel tím, že spousta lidí sdílí, jakým způsobem by upravili pravidla, aby 

jim to fungovalo líp, aby to šlo použít na oneshot, nemuselo se to složitě vysvětlovat, tak 

máš, že si můžeš vybrat, že nemusíš hrát podle oficiálních pravidel, ale můžeš podle 

nějakýho homebrew, který někdo vymyslel, a nemusíš to vymýšlet sám. Na druhou stranu si 

to můžeš upravit a potom to sdílet a tím pádem pomůžeš spoustě dalších lidí. 

Umíš si představit, že bys měla hrát úplně bez technologií?  



Jo, ale záleží. Jestli hraješ Dungeons & Dragons 5. edici, tak rozhodně tu technologii, nebo 

minimálně nějaký vytisklý knížky potřebuješ. Když hraješ nějaký Dračí doupě, nebo 

Dungeons & Dragons, který ale není podle oficiálních pravidel, děláš třeba nějaký oneshot, 

tak k tomu vlastně vůbec žádný věci nepotřebuješ, jenom kousek papíru. A možná kostky.  

To bylo poslední, na co jsem se chtěla zeptat. Je ještě něco, co bys ráda doplnila? 

Děti, neberte drogy, hrajte dračák. Je to lepší závislost.  

Tak ti mockrát děkuji za rozhovor.  

  



26.1.2021 

Discord  

Honza, 23 let, technik konstrukce a designu  

Jak dlouho vlastně D&D hraješ a jak jsi se k němu vůbec dostal?  

Já jsem se k němu dostal strašně dávno, ale nikdy jsem ho nehrál. Úplně náhodně jsem se 

dostal na jeden internetovej webkomiks, jmenuje se to Order of the Stick, je to právě 

webkomiks o hraní D&Dčka. Původně to byly jenom takové metavtipy ohledně toho, jak 

divně změnily pravidla, a takový věci, a pak to pokračuje takovým dlouhým příběhem. A to 

bylo moje takový první setkání s D&Dčkem, na to jsem narazil úplně náhodně. Je to možná 

i dvanáct let zpátky. To jsem jako žral a chtěl jsem to vždycky hrát, ale neměl jsem moc s 

kým.  

A na vysoký škole tam pak byl jeden kluk, kterej hrál D&Dčko a pozval mě do hry, bylo to 

takový hodně pofidérní, nikdo neznal pravidla, ale byla to zábava. To bylo časově tak 2017, 

2018. Někdy tak. Tejden před Silvestrem mezi 2017 a 2018, přesně. Tam jsme hráli, byla to 

taková hra, že jsme fakt šli a dva dny jsme skoro v kuse hráli. Spali jsme jenom tři čtyři 

hodiny a pak se zase vzbudili a hráli. To bylo moje první setkání s D&Dčkem a potom to 

probíhalo, že jsem chtěl pokračovat dál s touhle skupinou, ale jak ne úplně se to chytalo, 

úplně jsme nerozuměli těm pravidlům, tak ta hra nedávala smysl moc. Lidi byli takoví 

nespokojení, že některý věci nefungovaly, některý fungovaly. Byl jsem nervózní, když jsem 

šel do tý hry, tak jsem si načetl všechna ta pravidla předem, a tak padlo na mě být DMko. 

Tu hru, co jsem takhle rozjel, jsem DMkoval snad dva roky, myslím, nebo aspoň rok a půl. 

Pak se to tak nějak rozpadlo ve prospěch jejich kampaní.  

Takže jsi se k tomu dostal přes někoho a k DMkování tak, že bylo potřeba, aby někdo 

DMkoval?  

Jo, přesně.  

Ještě před samotným hraním před těmi třemi čtyřmi roky, znal jsi ten komiks. Měl jsi 

o D&D nějaké očekávání? Jaký sis myslel, že to bude? 

Já bych řekl, že jsem měl, nevím úplně, jak to líp popsat, ale myslím, že díky tomu, jak jsem 

četl ten komiks, tak bych řekl, že jsem měl docela realistický očekávání, co se bude dít a jak 

to bude fungovat. Zároveň jsem očekával, že to bude trošku jako kombinace počítačový hry 



a nějaký stolní hry, plus jsem očekával nějakej příběh, kterej bude zajímavej, něco luštit, 

něco zjišťovat. A myslím si, že docela to bylo to, co jsem dostal.  

Tím jsme probrali, jak jsi se ke hře dostal, a nějaké tvé počátky. Teď už se budeme 

věnovat přímo tvému současnému hraní. Co bys řekl, že tě na té hře baví?  

Já bych řekl, že mě tak nějak baví všechny aspekty tý hry. Neumím si úplně říct, tohle je ta 

jedna věc, co mě baví.  

Klidně se o nich rozpovídej, to není problém. 

Jasně. Nějakej základní aspekt – nějakej role-play, což mě baví, vymyslet si postavu, která 

se rozhoduje a přemejšlí jinak než já. To mi přijde zajímavý, to mě baví, že si udělám 

postavu, která chápe věci jinak a prožívám ty rozdíly a nacházím nějaký logický, co z toho 

potom vyjde, protože hodím do toho nějakej imput. Třeba tyhle tři čtyři věci jsou radikálně 

jiný, než to chápu já, od toho se odpíchnu a domyslím celou tu postavu. A pak po nějakejch 

třech čtyřech hrách najednou zjistím, že ta postava je úplně něco jinýho, než jsem na začátku 

očekával, ale je to vlastně celý řízený tím začátkem, jak jsem to vymyslel.  

Plus zároveň mě baví i ten boj v tom D&D, baví mě ty mechaniky, baví mě se nějak snažit 

kreativně využívat ty schopnosti, co člověk dostane ke hře. Ale zároveň, co bych řekl, že mě 

baví hodně, je řešit takový nebojový problémy, kde třeba vyšetřujeme nějakej případ, někdo 

někoho zabil a musíme zjistit, kdo to byl. Takovej ten kreativní problem-solving, nevím. 

Možná to, že je ta hra taková výzva? 

Rozhodně bych řekl, že pro mě je výzva. Vím, že jsou lidi, kteří jdou do hry s tím, že si 

udělaj postavu, která z nějakýho důvodu má problémy řešit věci. To mě by nebavilo, řekl 

bych, že m záleží na tom, abych se nemusel omezovat přesně v tady těch věcech tou hrou. 

Rozhodně věřím, že je to nějaká výzva.  

Takže nějakej role-play, tvorba postavy, trochu i ta výzva, případně kreativita. Dál by 

mě zajímalo, řekl bys, že tě ta hra baví třeba i kvůli nějakému společenskému, 

skupinovému aspektu? 

Rozhodně. To mi přijde takový obecný, že většinu času, teď začnu trochu filozofovat, lidstvo 

hledá nějakou výmluvu pro to, aby spolu trávilo čas. A pro mě je to D&Dčko. Jsou lidi, co 

spolu jdou koukat na fotbal, co dělaj karaoke, pro mě je to D&Dčko. Baví mě, jak ten aspekt 

toho D&Dčka jako takovýho tak to, že to dělám s lidma, který mám rád.  



Může být podle tebe hraní D&D i nějaká forma oddechu, relaxu? Máš to tak ty sám?  

Jak kdy bych řekl. Myslím si, že samozřejmě je to forma relaxu, ale jsou hry, po kterejch je 

člověk unavenější, než kdyby byl v práci. Takový hry, kdy prostě nemůžeme přestat a už 

jsou 3 ráno, teďka je blbá chvíle přestat a druhej den chceme hrát taky. Pak člověk je úplně 

zničenej. Dorazí domů a padne do postele. Takže nevím, jestli potom můžu úplně říct, že je 

to relax. Ale rozhodně bych řekl, že je to odpočinek, protože člověk si odpočine od toho, co 

zažívá běžně a dělá něco jiného. Takovej prostě ten eskapismus.  

V další otázce jsem se tě právě na eskapismus chtěla zeptat, na což už jsi mi odpověděl. 

Popsal jsi mi, co tě na hraní baví a jaké aspekty jsou pro tebe důležité. Řekl bys, že ti 

hraní hry vyloženě něco dává nebo přináší?  

Rozhodně. Hraním jsem se naučil líp komunikovat a pracovat s lidma, protože prostě jsem 

do tý doby, než jsem začal hrát D&Dčko, tak jsem byl docela takovej zalezlej doma, hrál 

jsem hry, ale neměl jsem takovejhle jakoby konstantní sociální život. A teďka najednou tím, 

že člověk potřebuje, ať už je to v přímo tý hře, komunikovat s lidma, plánovat ty věci, 

uvědomit si, co by ostatní lidi naštvalo a vyvarovat se toho a takový. A takováhle věc, díky 

tomu D&Dčku, věřím, že je to v mém životě rutina a najednou mě to v takových věcech 

posunulo mnohem dál. Když bych to řekl, já jsem takovej hodně zastánce toho, že si myslím, 

že všechny meaningless věci, co lidi dělaj v D&Dčku za svoje postavy, tak podle mě to 

vždycky něco vypovídá o tý osobě. A přijde mi, že se z toho člověk může, když o tom 

přemýšlí, dozvědět hromadu důležitejch a zajímavejch věcí. Ať už o těch lidech konkrétně 

nebo obecně jako o tom, jak přemýšlej lidi.  

Napadá tě nějakej příklad? 

Hm, přemýšlím o nějakým dobrým příkladě. Třeba takový ty obranný mechanismy, když 

člověk vidí, že někdo udělal něco, čeho lituje, a přesto to nějakým způsobem brání, tak to 

mi přijde, že jsem se hodně naučil, jak fungujou a přemejšlej lidi během D&Dčka, protože 

se během D&Dčka nebojej chovat tak, jak by se chtěli chovat. A vlastně pro mě je to takovej 

trošku playground, je to bezpečnej prostor, ve kterým se lidi chovaj tak, jak by se chtěli 

chovat, podle mě. A na tom se dá podle mě hodně věcí zjistit.  

Na to trochu navážu. Hraní tě tedy naučilo lepší komunikaci, socializace a tak. 

Ovlivnilo tě hraní D&D, teď mimo hru samotnou, i v každodenním životě?  



Asi bych řekl, že jo. Přijde mi, takovou věc, co dělám, když je něco, čeho se bojím, nebo 

nechce se mi dělat, tak to tak disocializuju, jako kdyby to byla součást tý hry, a ne reálný 

život. A díky tomu se mi to dělá líp. Okay, teďka řeším problém v D&Dčku, není to o tom, 

že potřebuju vykomunikovat něco s kolegou, kterej je problematickej. A přemýšlím, takhle 

bych to udělal, kdyby to bylo NPCčko, a přijde mi, že pak mám v takových věcech lepší 

výsledky, že si do toho neprojektuju ten stres, kterej bych si do toho projektoval předtím. 

Takže nějaká ta společenská komunikace, práce v týmu a tak? 

Přesně.  

Říkal jsi, že DMkuješ a jak jsi se k němu dostal. Když DMkuješ, tak co za tím stojí, 

krom toho, že to tehdy bylo potřeba? 

Z pohledu DMka bych řekl, že mě na tom hodně baví vymýšlet nějaký unikátní situace, který 

lidi neočekávaj‘. Vím, že třeba, teď jsem vymyslel tenhle encounter, kterej hráči nečekali, 

ale přitom mi přijde, že dává smysl, že tam bude, tak jsem rád, že jsem vymyslel něco 

novýho. Přijde mi to zajímavý pak vidět, jak lidi něco takovýho konfrontujou. To je to, co 

mě na tom baví. Já bych taky řekl, že docela hodně rád, asi bych chtěl říct, že i dobře, 

homebrewuju věci, betatestuju si věci, když jsem DMko, ve hře. Ale zase tohle bych měl 

brát hodně s rezervou, protože teď mám jednu hodně vedlejší kampaň, co se hraje třeba 

jednou za dva měsíce, když zrovna není nikdo jinej, ale nějakou větší věc jsem neDMkoval 

už tak rok a půl určitě.  

Když už zmiňuješ nějaký ten homebrew, myslíš si, třeba i pro tebe osobně, má D&D i 

nějaký kreativní potenciál, využití kreativity?  

Určitě, mně přijde, že to je strašně velká součást toho, protože tím způsobem, jak lidem jejich 

postavy a jejich hra jsou blízké, tak minimálně v naší discordový skupině vzniká hromada 

obrázků. Vím, že třeba jeden kluk, tak hraje barda, a vyloženě si na to píše písničky. Nevím 

úplně, jestli bych řekl, že to co dělám já, nazýval nějaká extra kreativita, protože pro mě je 

to spíš jiná odnož nějaký tvorby. Nevím úplně, jak to popsat. Ale určitě jo. 

Teď můžeme přejít vyloženě k dalšímu tématu, což je vlastní tvorba. To je rozdělené 

na homebrew a nějaký fanouškovský obsah. Jako první se budeme bavit o homebrew, 

věřím, že k tomu budeš mít určitě co říct. Do homebrew zařazuju i tvorbu vlastního 

světa. 

To podle mě rozhodně.  



Beru to jako práci s hrou celou, se settingem, herní mechanismy, pravidla, rasy, classy, 

předměty, classy. Jakej homebrew obsah tvoříš ty? Tvoříš třeba i nějaký svůj svět? 

Svět bych neřekl, že teď seriózně tvořím. V pozadí mysli se mi tak jako vyvíjí nějaká 

myšlenka, ale nevím, je to rok zpátky, nikdy jsem z toho nic nenapsal. Jenom když někde na 

něco narazím, tak si říkám: Hm, jak by to pasovalo do mýho světa... Já jsem blbej na 

vytváření jmen, nemám nic pojmenovanýho v tom, takže nemůžu říct, jak se ten svět 

jmenuje. Jenom to jsou nějaký myšlenky, nevím, jestli bych to úplně mohl zařadit do toho, 

že tvořím svět. Ale je to nejblíž k tomu, z toho, co dělám.  

A když pominu ten svět, tak vyloženě jakou homebrew tvorbu třeba tvoříš?  

Hodně bych řekl, že se soustředím na nějaký ty player options, ať už to jsou classy, spelly, 

itemy, rasy. Řekl bych, že hodně velká část toho, co dělám, tak spíš, než vytvářím něco úplně 

novýho, tak vezmu věci, co už v tom D&Dčku jsou, a přijde mi, že nefungujou, jak bylo 

očekávaný nebo jak by měly fungovat, a upravuju je. Třeba rasa genasi mi vadilo, jak je 

vymyšlená, že je to takový zvláštní. Řadí se mezi ty horší možnosti, co si člověk může 

vybrat, což je škoda, a tak jsem vymyslel nějakou svoji vlastní verzi, která staví hodně na 

těch původních mechanikách, ale re-balancuju nějaký ty věci, aby všechny ty možnosti byly 

k něčemu.  

Dobře. Teď jsi mi popsal, jakou homebrew tvorbu tvoříš. Zkusil bys mi, prosím, trochu 

přiblížit samotný způsob té tvorby? Jak taková myšlenka vznikne – tohle by bylo 

zajímavý nebo tohle je nevybalancovaný? A když už tedy myšlenku máš, jak přesně 

funguje proces tvorby? Využíváš k tomu i technologie nějakým způsobem, jako D&D 

Beyond má nějaký homebrew creator?  

Vím, co myslíš. Já to všechno dělám většinou v Google Docu, protože se to za a) dá snadno 

šířit a vždycky jdu a otravuju všechny lidi, hele, co si o tom myslíš, nemyslíš si, že je to 

silný, nebo slabý nebo že to nebude fungovat tak, jak by mělo? A v tom hodně funguje ten 

Google Doc, že můžu lidem dát i práva na upravování, když jim věřím, že mi to nesmažou, 

a tak.  

Co je jedna věc, co používám, nevím úplně, jestli to do toho zapadá, je taková stránka 

AnyDice, která vždycky kalkuluje průměry nějakejch kostek. Třeba řeknu: O. K., tahle věc 

bude dávat poškození 6d12. Tam mi to vyhodí průměr a graf nějakejch pravděpodobností a 

většinou to porovnávám proti už existujícím věcem, aby to bylo tak nějak v mezích. To je 



věc, co hodně používám. Jinak asi nic dalšího specifickýho nepoužívám. Vím, že na tvoření 

světa jsou nějaký weby, služby, ale nikdy jsem úplně neviděl, že bych to využil, nebo to pro 

mě k něčemu bylo. Takže tyhle věci jsem nikdy nezkoušel.  

A když tedy vyloženě vznikne nějaká myšlenka na homebrew tvorbu, stranou od těchto 

porovnávání a Google Docu, kde si to poznamenáváš, vyloženě jak to probíhá? Tebe 

něco napadne a jenom si to porovnáváš a snažíš se to vybalancovat?  

Já bych řekl, že moc netvořím věci zničehonic. Prakticky vždycky mi přišlo, že když jsem 

vytvářel věci, tak to bylo, že první věc, co jsem homebrewoval bylo, že moji hráči měli 

nějakou představu o postavě, ale do toho nezapadaly žádný věci, co byli oficiální, tak jsme 

to vymysleli. Nebo třeba právě něco bych si chtěl já zahrát, ale přijde mi, že se pak budu 

cejtit, že ty schopnosti nedělají to, co by měly. A s předmětama je to většinou, že mě napadne 

nějaká myšlenka a vyložím to.  

A většinou bych řekl, že napřed mě napadne takovej ten, je to těžký popsat, takovej ten feel, 

co bych od toho chtěl, nebo spíš, co si myslím, že by to mělo umět. Třeba si řeknu: O. K., 

genasi by měly být ovlivněný elementama. Jsou to podle mě magický bytosti a měly by mít 

takový schopnosti, kouzla a ty, co tam jsou, nereflektujou, co si myslím, že by měly být 

schopný dělat, tak to vymyslím jinak. Nebo třeba ohledně předmětů jsem měl, že jsem měl 

nějakej specifickej moment, co jsem chtěl udělat, a přišlo mi, že potřebuju nějakej 

„MacGuffin“, kterej bude dávat smysl, aby se staly věci, tak se staly proto, že tady existuje 

item, který dělá věci, který normální herní mechaniky nedělaj.  

Popsal jsi mi, co tvoříš a jak tvoříš. Moje další otázka tě tedy asi nepřekvapí – proč to 

tvoříš? Teď je to myšleno, ať tebe samotnýho jako hráče/DMko, ale i samotnou hru. V 

čem vidíš ten přínos?  

Aspoň v tom, co dělám já, tak bych hlavně řekl, že se snažím řešit možnosti, co jsou v pasti, 

že jsou ve hře možnosti, který hráči nabízí, ale když si ji vybere, tak zjistí, že to vlastně 

nedělá, co očekával, nebo že to je věc, kterou využije jen jednou za pět her. Což mi přijde, 

že pak už je skoro zbytečný, aby to měl. Mně jde hlavně o to, aby se lidi u tý hry bavili a 

nezjistili, O. K., nepřečetl jsem si to dobře nebo nepochopil jsem přesně, co to mělo dělat, 

protože to nebylo napsaný správně. A teďka tady sedím u stolu a zjistil jsem, že jsem 

investoval do nějaký věci, která nedělá to, co jsem od toho chtěl. To je asi hlavní věc, 

primárně je to pro nějakej požitek hráčů. Řekl bych, že jsem nikdy nevytvořil něco, pro co 

jsem neviděl nějakej market. Někdo chtěl takovou schopnost, tak vymyslím, jak ji napsat, 



aby dávala smysl, buď to bude forma spellu, nebo to nahradí nějakou stávající schopnost tý 

classy.  

Chápu tedy dobře, že homebrew tvoříš hlavně proto, aby ten skill, schopnost, postava 

byla lepší, vybalancovanější, aby se s ní líp hrálo, a zároveň, aby se třeba i otevřely 

nějaký možnosti? Že jsi říkal, že někdo si chce zahrát nějakou postavu, schopnost. 

Nejsem si teď úplně jistá, jestli jsem to pochopila správně.  

Jo, chápeš to dobře.  

Takže myslíš, že homebrew, ne nutně v tvém případě, ale je možný využít třeba i pro 

nějaký jiný settingy?  

Asi mi trochu vysvětli svoji otázku víc. 

Když třeba někdo chce hrát ne nutně klasický fantasy, ale třeba young adult 

detektivku, sci-fi nebo takhle? Může i k tomuhle být homebrew využito? 

Chápu už, co myslíš. Upřímně si myslím, že ne. Viděl jsem pár takových pokusů, co se tady 

mezi náma děly, a přišlo mi, že vždycky to dopadlo špatně. Podle mě má každej systém 

nějakej smysl, je nastavenej ten základní framework tý hry, a když se z toho pokusí někdo 

dělat něco, co to původně není, tak mi přijde, že to nebude prostě fungovat úplně tak, jak by 

mělo. Přesně pokud chce hrát sci-fi, tak mu doporučím jinej systém, spíš než aby se snažil 

předělat ten stávající na to. Přijde mi, že je to dobrý k nějakýmu rozšiřování možností, ale 

takovej ten core tý hry by podle mě měl zůstat stejnej, protože to nikdy nedospělo k něčemu, 

co by bylo dobrý, aspoň co jsem já viděl.  

Ale obecně je to dobrá možnost třeba si zahrát fantasy rasu, která v samotným D&D 

není? 

Rozhodně. 

Ještě by mě zajímalo, když si vezmeš homebrew tvorbu a nějaké oficiální herní 

materiály, čemu ty sám dáváš přednost? Ať už jako hráč, nebo jako DM.  

Já bych řekl, že mám rád to, když to napíšu já, ale upřímně defaultně nedůvěřuju vůbec 

nikomu jinýmu, co to dělá. Rád si o tady těch věcech přečtu na internetu, ale co jsem viděl, 

většinou to dopadne tak jako, nechci říct špatně, ale přijde mi, že ty lidi většinou nemají 

takovej přehled v těch mechanikách, jako bych měl já. Takže nevím, jestli je to úplně dobře. 

Ale to je upřímně věc, kterou dělají i oficiální zdroje. Ale většinou bych řekl, že oficiální 



zdroj je záruka, až na pár výjimek toho, že to bude zajímavá dobrá hra, kde nebude extra 

vyčnívat jeden hráč nad jiným. Že je to taková základní baseline a potom, když se něco 

novýho objeví, tak se to vždycky snažím hodnotit individuálně. Kdybych to měl říct obecně, 

tak většina věcí se mi nelíbí. 

Teď myslíš na těch oficiálních? 

Ne, jako homebrew. Homebrew, co většinou najdu obecně, většinou se mi nelíbí, jak to 

udělaj’. Přijde mi, že nemaj’ úplně ten scope toho, jak vlastně budou ty věci, co vymyslej’, 

pak fungovat v praxi. Řeknou si: Tohle by bylo hustý! Ale už nepřemejšlej, že to tím pádem 

nahradí schopnost někoho úplně jinýho jenom tak mimochodem, zatímco pro něj je to hlavní 

feature toho, co si vybral. Takže vlastně to podle mě pokazí hru ostatním, když přijde nějaká 

OP homebrew věc do hry. 

Jasně. Mě spíše zajímalo, když si vezmeš nějakou svou osobní hru, svůj homebrew 

versus oficiální herní mechaniky, tak jak si stojí proti sobě. Máš rád obojí?  

Já se snažím moc nehrát věci, co jsem vymyslel, protože mi to přijde trošku jako podvod. 

Kdybych si tam vymyslel něco, co by nebylo fér, tak se bojím, že bych se cejtil, nevím, jestli 

podvádím, ale že by ty věci měly být vymyšlený někým jiným než tím hráčem samotným. 

Protože mi přijde, že by měl bejt jinej člověk, co to tvoří než ten, co to přímo hraje.  

Jasně, ale vzhledem k tomu, jak jsi říkal, že homebrew ostatních se ti většinou nelíbí…  

Jo, já většinou hraju oficiální věci.  

Takže tedy homebrew rád tvoříš, ale když hraješ sám někde jinde, tak ty oficiální věci 

u tebe vedou?  

Jo, rozhodně.  

Ještě by mě zajímala k homebrew poslední věc. Když něco sám vytvoříš, sdílíš to třeba 

nějakým způsobem? Myšleno mezi přáteli, ale třeba i někde na internetu?  

Ze začátku jsem měl takový snahy, ale přijde mi, že co bych asi chtěl udělat příště, tak je: a) 

půlka těch věcí, co dělám já, tak nějakým způsobem čerpají z jinejch zdrojů, takže mi přijde, 

že to není úplně publikovatelný na internetu. Jakože nějaký copyright práva a cejtil bych se 

blbě, že vykrádám někoho jinýho. A většinou, když už někde něco sdílím online, tak je to 

spíš: „Hele, vymyslel jsem tohle. Máte někdo nějakej feedback, nějakou kritiku?“ 



Pohrával jsem si dlouhou dobu s myšlenkou, že bych zkusil něco vydat na DMs Guild a že 

bych na tom mohl i něco vydělat. Neočekávám, že to bude nějakej bestseller, jenom bych si 

chtěl zkusit, jestli jsou ty věci k něčemu, nebo jestli to je jenom nějaký můj subjektivní názor. 

To bych někdy chtěl zkusit, ale problém je: a) věci, co vymýšlím, jsou většinou z něčeho 

převzatý, b) nechce se mi s tím dělat. Mám rád, když to udělám od Google Docu a nemusím 

s tím už nic dělat. Takhle je potřeba mít nějakej grafickej design, obrázky k tomu, mít to 

přehledně. A taky si myslím, že nepíšu ty věci úplně nejideálnějším způsobem ze 

spisovatelský stránky. Píšu to anglicky a nemyslím si, že umím tak dobře anglicky. Asi 

někdy bych to rád zkusil, zapojil bych do toho nějakým přátele, kteří tady ty moje slabiny 

by byli schopný nějakým způsobem doplnit. Ale zatím jsem nikdy nevymyslel něco, u čeho 

bych byl jako: Jo, tohle by měli chtít cizí lidi... 

Jak jsi teď přesně myslel otázku toho copyrightu, že je to převzaté? 

Třeba když mám nějakej dokument kouzel, který jsem vymyslel, nebo některý jsem 

vymyslel a některý jsem vzal z předchozích edic, nějakým způsobem jsem je upravil tak, jak 

by mohly fungovat v týhle edici. Ve finále už to není úplně to samý. Nebo viděl jsem někde 

na internetu homebrew a říkal jsem si, to se mi líbí, ale má to tady tu věc, která by mi vadila, 

tak jsem to předělal tak, aby mi to nevadilo. A přesně tyhle věci podle mě nejsou 

publikovatelný. 

Jasný, že se někdy i pro ten svůj homebrew „inspiruješ“, něco podobného je dobrý, ale 

někdo by to mohl vidět a není to úplně tvůj nápad. 

Jo, rozhodně.  

Tím jsi mi prakticky odpověděl i na to, jak se díváš na otázku sdílení homebrew.  

Neřekl bych, že je to bez výjimek. Koupil jsem nějaký knížky, co napsaly „třetí strany“, 

řekněme. Jsou věci, který jsou dobrý. Ale takový, na co člověk jen tak narazí na internetu, 

tak většinou stojí za prd, podle mě. Třeba zase vymýšlím novou kampaň a pár lidí 

přemejšlelo o nějakejch homebrew možnostech, tak jsme tam probírali jednu knížku a 

řekněme tak 30 % je v pohodě, ale 70 % mi přijde, že by aspoň pro mě osobně kazily hru.  

Napadá tě ještě něco na téma homebrew?  

Asi dobrý podle mě. Co si třeba myslím ohledně homebrew, tak aspoň pro mě je osobně 

důležitý homebrew v současný době proto, že si myslím, že jsou v tý reálný hře nějaký, 

řekněme, chyby, který by se daly opravit, ale z nějakejch ekonomickejch důvodu si nemůžou 



Wizards of the Coast dovolit vydat novou edici. Nebo třeba, nevím, líbilo by se mi, kdyby 

vyšla nějaká 5,5 edice, která by šla a opravila pár věcí, který v tý hře jsou takový 

problematický části. Třeba vím, že viditelnost je zvláštně napsaná, že jakej je rozdíl mezi 

tím, že je někdo schovanej a neviditelnej, a že má někdo total cover a že má někdo heavily 

obscured nebo lightly obscured a tyhle věci. Je hromada výrazů, který mechanicky 

znamenaj’ to samý a, já si myslím, že by neměly, že by mezi nima měl bejt nějakej rozdíl 

nebo aspoň být jasně popsáno, co to dělá. Tohle podle mě řeší homebrew. Ale kdyby tyhle 

věci byly opravený, tak si myslím, že by pro mě homebrew nemělo moc smysl. 

Každopádně to je zajímavej point, že u tebe ten homebrew vlastně hodně opravuje v 

chyby v originálních materiálech. Ještě k homebrew: Říkal jsi, že tvůj svět tvoříš někde 

na pozadí tvojí hlavy a jednou možná něco. Tvoříš si třeba i pro hru vlastní mapy?  

Musím říct, že ne. Mám zhruba nějakou představu o mapě tohohle světa, ale většinou, když 

jsem DMkoval věci, tak jsem si vytvářel na to mapy, ale není to mapa světa, je to mapa 

nějaký tý jednotlivý lokace. Nevím, jestli to úplně zapadá do tady těch věcí.  

To je asi otázka až na později. Teď už se můžeme od homebrew odpoutat a přejít k 

tomu fanouškovskému obsahu. Sem patří práce s postavami, příběhem, kampaněmi. 

Patří sem především asi povídky, obrázky, ale řekla bych, že třeba i nějaký memes, co 

některý lidi tvořej, cosplaye a podobně. Tvoříš ty sám nějaký takový obsah?  

Určitě dělám memy, dřív více než teďka, přijde mi, že to tak nějak vyšumělo. Mně upřímně 

přijde, že jsem viděl všechny memy, co byly, a nemám nějaký fresh myšlenky, nápady na to 

vymyslet něco novýho. Přemýšlel jsem jeden čas, že bych zkoušel psát něco, ale nevím, asi 

by se to mohlo řídit nějakým D&D, ale ne konkrétně nějakou D&D hrou. Spíš se mi bude 

líbit setting a v něm to napíšu, to si umím představit. Četl jsem pár knížek, vím, že specificky 

Eberron, to je jeden setting, tak autor zároveň šel a vydal sérii novel, ty jsem četl, ty mě 

bavily. Něco podobnýho si umím představit, že bych zkusil, ale je to zase taková ta věc – 

někdy v budoucnu, žádný konkrétní plány.  

Tak v tvém případě se budu věnovat asi především memům. Co stojí za tím, že je 

tvoříš?  

Napadne mě nějakej vtipnej moment, nebo stane se něco vtipnýho ve hře a přijde mi, že se 

to dá nejefektivněji vyjádřit nějakým memem. Než abych vytvářel nějakej… kdybych to 



dělal jenom v textu, tak to nevyjádří tu věc, kterou chci vyjádřit, jako vyjádří tadyto vizuální 

médium.  

Je to možná snadno pochopitelný třeba i pro to, abyste si tu situaci pamatovali? Nebo 

spíš nějaká zábava? 

Takhle jsem o tom nikdy nepřemejšlel. Většinou to je něco, co vytvořím, někam nasdílím a 

zapomenu, že to existuje. Ale fakt je, že by se to dalo brát i, že to je vlastně si člověk ukládá 

nějaký ty vzpomínky, na který si pak může zase vzpomenout. To asi jo.  

Říkal jsi, že to sdílíš. Hádám, že asi v rámci skupiny, toho vašeho serveru?  

Jo, ale i do širšího okolí. Facebook, Reddit.  

A v tom případě za tím stojí co? Taky nějaká touha někoho pobavit, podělit se o to?  

Jo, přesně. U některých je problém, že dávají smysl jenom tady naší skupině, lidem, který 

ví, co je to za postavy a tak. Ale některý věci si myslím, že ocení i nějaká široká veřejnost, 

řekněme.  

Zase se tě zeptám na způsob tvorby, případné využití technologií? Je pravda, že na 

některý odpovědi tohle úplně nenašroubuješ, nejjednodušší to je u kreslení a psaní, to 

buďto člověk dělá digitálně, nebo v ruce. Ale zkus se nad tím, prosím, trochu zamyslet.  

Řekl bych, že ze začátku jsem tyhle věci vytvářel v takových základních věcech. Když to 

bylo něco jednoduchý, tak Malování, ale používal jsem třeba i Gimp, když jsem potřeboval 

ořezat nějaký obrázky a tak, ale nic víc specifickýho asi nenajdu.  

Když ne tak moc ty sám, vytváří lidi kolem tebe nějaký fanouškovský obsah? Případně 

proč?  

Jo, určitě. Máme tady aspoň dvě holky, co malujou hodně obrázky z her a tak. Nevím, přijde 

mi, že je to taková ta věc, jak je ta hra taková intimní, řekněme, že je to něco, co člověk 

přímo zažil, tak je to taková ta dobrá inspirace. Než že by člověk jenom maloval nějaký cizí 

postavy nebo něco, co si vymyslel, ale nemá to žádný propojení se zkušeností. Byla nějaká 

studie, že právě tyhle role-playový hry tak se v mozku ukládají do stejnýho centra, jako by 

se ukládaly reálný zážitky, takže člověk s tím má intimnější vztah, řekněme než s nějakou 

věcí, kterou udělal jenom pro ten obrázek, ale že to je postava ze hry, se kterou tráví ty 4 

hodiny za 14 dní, řekněme. Tak už je to na jiný úrovni. 



Vidíš ten důvod i v tom, že to nějakým způsobem rozšiřuje tu práci s postavou, 

příběhem a podobně?  

Já bych řekl, že je to naopak. D&Dčko mi přijde, že usnadňuje to artění těm lidem než 

naopak. Že právě je to taková ta věc, o který přemejšlej hodně, takže mají přesnou představu 

toho, jak chtějí, aby to vypadalo, jak by se ta postava tvářila a tak, což mi přijde, že není věc, 

kterou člověk vymyslí jen tak u něčeho, co ho až tak nezajímá. A tohle je věc, která lidi 

zajímá hodně.  

Trošku jako zdroj inspirace.  

Inspirace je to slovo, co jsem chtěl použít, a nemohl jsem si ho vybavit.  

Další otázka se týká miniatur. Máš ty sám nějakou?  

Rozhodně, upřímně já bych řekl, že vlastním většinu figurek, se kterejma se tady hraje, nebo 

aspoň velkou dobu to byla pravda, teďka ne, protože spolubydlící si pořídil 3D tiskárnu. 

Najednou bych řekl, že jich vytisknul víc on. Už v začátku jsme je vždycky používali a rád 

jsem si je kupoval. Nějaký oficiální, řekněme, nebo už vytvořený někde v obchodech, ale 

poslední dobou hodně je tiskneme a tak. 

V souvislosti s tím by mě zajímalo: Kromě toho, že jich máš hodně, jak vnímáš jejich 

využití? K čemu si myslíš, že takový miniatury jsou dobrý?  

Jedna taková věc mi přijde, že to člověka vtáhne víc do děje, když si uvědomí třeba poměr 

velikostí nějakýho monstra oproti jeho postavě. Plus je to mnohem lepší znázornění, je to 

mnohem jasnější, když vidí na mapě stojí tyhle figurky, tyhle tady. Přijde mi, že pak jsou 

situace, kdy si člověk není schopen vybavit, jak vlastně ta hra probíhá, protože to nemá 

položený před sebou. A takhle to před sebou položený má, takže je to jasně poznat. 

Takže nějaký feel tý hry a zároveň lepší orientace?  

Jo, přesně. 

Dál bych se zajímala o využití technologií v souvislosti s miniaturami. Tam se tedy 

využívá nějaká ta 3D tiskárna na tisk?  

Jo, rozhodně. Aspoň teda já, co nejvíc používám, přesně tisknu. Slyšel jsem, že nějaký lidi 

si je sochaj z nějakejch materiálů, ale to mně přijde šílený, protože bych měl jenom takový 

divný stick figures. Jakoby nějaká ta kvalita výsledku versus námaha, to je pro mě jasná 

volba, protože člověk podle mě nemusí vůbec nic k tomu umět. Umět pustit tiskárnu si 



nemyslím, že je nějakým způsobem těžký, Mně přijde, že to není skoro skill, kterej aby se 

dal řešit, že to někdo potřebuje. Mně přijde, že to dává takovou dostupnost lidem. Třeba chci 

nějakou specifickou věc, která se nedá koupit, ale dá se vytisknout. Jsou tady generátory 

jako Hero Forge, kde si člověk může vytvořit vlastní postavu, a vytisknout si ji, což prostě 

člověk nekoupí figurku, co by vypadala přesně tak, jak si představuje svoji postavu.  

Tak jo. Teď se budeme věnovat třetí části rozhovoru, což je role technologií a médií v 

hraní D&D. Nejdřív se budeme bavit vyloženě o hraní online. Mohl bys mi, prosím, na 

začátek přiblížit, jak probíhá hraní online? Můžeš si to představit tak, že jsem hráčka, 

co hraje jenom naživo, a hrozně mě to zajímá. Takže co k tomu využíváš, co nesmí 

chybět a tak?  

Podle mě jediný, co člověk skutečně potřebuje k hraní online, tak je mít nějakej mikrofon, 

sluchátka a komunikační software. Ani to asi není pravidlo, vím, že jsou lidi, který hrají 

vyloženě textově. Nemůžu to vylučovat, teoreticky se dá hrát i fakt jenom textově, ale mně 

to přijde…  

Jasně, hele, já úplně textový dračáky do toho nezahrnuju. Jo, vím, že některý lidi to 

mají jako doplněk, třeba textově to dělají, když si řeknou: „Hele, musíme končit, tak si 

to dopíšeme textově.“ Ale primárně beru, že u toho voláš, používáš Roll20 a takhle.  

Jasně. Primárně je to o nějakým komunikačním softwaru a hardwaru, potom se používají 

nějaký tabletopy, což je podle mě dobrý a důležitý, ale vím, že se to dá dělat i bez nich, že 

třeba DMko může to mít vytvořený u sebe v nějakým programu a jenom sdílí obrazovku, 

což si myslím, že může fungovat. Plus zároveň, co je k tomu důležitý, že člověk potřebuje 

ty mapy, místo figurek tokeny a tyhle věci potřebuje v nějaký tý virtuální formě, to je taky 

práce navíc. Sám jsem vlastně jednu tu věc, co teďka DMkuju, tak jsem DMkoval původně 

online během korony, teďka jsme se všichni koronou nakazili, takže už se můžeme stýkat, 

ale vlastně jsem začínal tím.  

A skoro mě až překvapilo, kolik práce bylo připravovat si tu hru předem. Oproti tabletopu, 

tak jsem byl schopnej jenom mít nějakou myšlenku a fixou namalovat na mapu pár čar a už 

to bylo, zatímco tady člověk potřebuje být připravenej na všechny ty možnosti, pokud možno 

mít přesně připravený i v tom tabletop softwaru nějaký svoje monstra nebo NPCčka, protože 

všechno to počítá potom za něj. A to mi přijde, že je důležitý jakoby využívat, protože když 

už tady ta možnost je, tak si myslím, že by to měli lidi používat tuhle automatizaci některých 

částí, protože ta hra, bych řekl, že je hodně zhoršená komunikace díky tomu, že je to online 



a ne naživo, tak je potřeba podle mě odstranit jakoukoliv překážku nebo možná spíš 

zpomalení, který by bránilo tý hře.  

Tím jsi mi přiblížil, jak to probíhá online. Když ty konkrétně hraješ online, co 

konkrétně používáš? Myšleno už konkrétní software, virtuální tabletop a tak. 

Hráli jsme na Roll20, komunikovali jsme přes Discord a dělal jsem mapy v Dungeon Fog, 

to jsem si dokonce platil ten software. Dungeon Fog jsem používal, ten bych řekl, že byl 

hodně dobrej, ale furt by mohli zapracovat na nějaké přehlednosti. 

Proč konkrétně Discord a Roll20, co je na nich dobrého?  

Discord, asi bych za to nemohl dát ruku do ohně, ale přijde mi, že kvalitou nějaký tý 

komunikace, přenosu, a tak je asi nejdál. Potom Roll20, bych řekl, že používáme hlavně 

kvůli tomu, že je zadarmo. Slyšel jsem dobrý argumenty pro hromadu jinejch virutálních 

tabletopů, ale všechny jsou za peníze, takže proto Roll20. A Dungeon Fog asi proto, že jsem 

viděl na netu obrázky těch map a z Dungeon Fogu se mi líbily nejvíc. 

I když hraješ online, ať už jako hráč nebo DM, kde máš možnost mít ten character 

sheet, házení a podobně. Používáš i tak něco hmotného u sebe, třeba máš vytisknutý 

character sheet, hodíš si reálně kostkou, nebo když DMkuješ, máš u sebe reálný 

poznámky? Nebo se spoléháš na ten online? 

Já jsem hodně pro to, abych to měl všechno online, nebo alespoň v počítači. Ale co třeba 

dělám, že vždycky mám u sebe nějakej blok nebo list papíru, na kterej si píšu nějaký 

poznámky, čmárám tam nějaký informace, který si myslím, že do budoucna jako DMko 

budu potřebovat, který jsem třeba improvizoval, nebo třeba životy během boje a tak.  

Takže nějakou organizaci si píšeš ručně?  

Jo.  

Dál by mě zajímalo, i když hraješ online, snažíš se mít nějakou D&D atmosféru, nebo 

si nějakou udělat? Nebo si prostě sedneš k počítači a jdeš hrát? 

Za mě asi fakt sednu k počítači a jdu hrát, žádný věci okolo toho.  

Když hraješ online, využíváš webkamery?  



Nepoužívali jsme a bylo to primárně asi kvůli tomu, že většina z nás webkamery neměla, 

řekl bych. Druhak si myslím, že by vlastně překážely ty webkamery na tý obrazovce, ve 

který je otevřenej ten virtuální tabletop.  

Když se zamyslíš obecně nad hraním online, možná trochu i versus hraní naživo. Řekl 

bys, že to má nějaké výhody a nevýhody, případně jaký? Co je na tom dobrýho – a co 

zase ne? 

Přijde mi, že aspoň pro mě to má hlavně nevýhody, řekl bych, že z části je to tou sociálností 

toho hraní naživo, že se lidi sejdou, dají si spolu jídlo během tý hry, popovídají si i o věcech 

okolo, což mi přijde, že nejde udělat u hraní online, protože všichni jsme v jednom hovoru, 

takže se nemůže někdo jen tak bavit o něčem jiným, protože by do toho kecal všem. Plus 

bych řekl, že přesně nějakým způsobem ta komunikace probíhá hůř, že ne vždycky člověk 

rozumí, lidi si skáčou do řeči. Taky bych řekl, že tím, že se lidi sejdou, tak jsou líp izolovaný 

od nějakejch rušivejch vlivů, vím, dokud jsem ještě bydlel s rodiči, tak mi tam během hry 

přijdou, a to není věc, co člověk chce, což je problém toho hraní online.  

Možná bych řekl, co je výhoda, by byla nějaká ta kontrolovatelnost té hry DMkem, že v tom 

Roll20 má DM přístup ke všem character sheetům, zatímco u normální hry má character 

sheet hráč a DMko si ho musí půjčit. Ne že by nemělo k němu přístup, ale nemůže se do něj 

tajně podívat oproti hráčům.  

Vidíš na hraní online ještě nějakou výhodu nebo nevýhodu? 

Samozřejmě je tu ta věc, že to je mnohem dostupnější. Zatímco najít si ten čas se sejít, tak 

není nic úplně jednoduchýho, podle mě, tak hrát online může prakticky kdokoliv, kdo má 

počítač. Mám třeba kamaráda, kterej hraje hodně online s cizíma lidma, to by prostě nešlo 

udělat, tím pádem může hrát třikrát tejdně, to by nebylo možný, kdyby musel hrát ty hry 

naživo.  

Vnímáš třeba, zmiňoval jsi i předtím, nevýhodu i v nějaký přípravě na tu hru? Něco 

takového jsi myslím říkal.  

No, přijde mi, aspoň jak my hrajem, tak je ta hra naživo víc uzpůsobená pro nějakou tu 

improvizaci. Řeknu: je ve vesnici 7 baráků, a vím, že se v tý vesnici někde stane boj, tak si 

představím ty baráky, jak budou zhruba vypadat, a nemusím je všechny malovat. A potom 

až skutečně přijde na ten boj, tak namaluju jenom ten barák, kterej je relevantní. Zatímco 



tohle, kdybych dělal online, tak by mi to trvalo strašně dlouho a nevypadalo by to dobře. 

Takže si to musím připravit předem a zabírá to čas.  

Teď se dostaneme k hraní naživo. Jinak hraní naživo, hraní offline, face to face, je to 

to samý. Na začátek tě poprosím, jestli bys mi popsal hraní naživo. Zase jsem hráč, 

kterej hraje jenom online, a zajímá mě, jak to probíhá. Co potřebuješ, co nesmí chybět 

a podobně?  

Úplně začínající hráč v podstatě potřebuje jenom tužku a character sheet. Jsou potřeba 

kostky, ale řekl bych, že každej člověk, aspoň se kterýma se já setkám a kterej hraje 

D&Dčko, tak má aspoň jeden set navíc, kterej může půjčit. Takže kostky vlastně nejsou 

potřeba, ale všichni je máme, já mám dokonce teďka, řekl bych, 20 setů. Bylo to takový, že, 

hmmm, tyhle kostky na Aliexpressu vypadají hezky, a najednou mám plnou krabičku 20 

setů kostek.  

Pak jsou samozřejmě podle mě potřeba knížky, ale to spíše pro DMko než pro hráče, myslím 

že hráči nepotřebují knížky, že hráči k nim nepotřebují takovej přístup, takže buďto si je 

můžou půjčit, nebo si ty věci můžou najít online, což teďka v poslední době… Vím, že když 

jsem začínal, tak bylo těžký hledat tyhle věci online. Řekl bych, že je to takový pirátění, ale 

hromada internetovejch stránek, když člověk chce zjistit, jak funguje tenhle spell, tak ho 

hodí do Googlu a první odkaz tak je ten spell. Stejně tak classy, rasy a takový vlastnosti.  

Pak co hodně používáme, používáme elektroniku v tom. Já třeba minimálně tahám 

kalkulačku, co jsem nosil do školy, protože když jedou nějaký větší čísla, tak mi přijde že je 

to rychlejší a nechci zdržovat hru. Plus, co jsem se asi nezmínil, používáme nějakou 

tematickou hudbu k tý hře. Vytvářel jsem si třeba playlisty podle nějaký situace, ve který 

zrovna ta hra bude, teďka je tohle, tak přepnu na playlist, kterej se tady k tomu vztahuje a 

nějakým způsobem vyzařuje ty pocity, co bych od tý hry chtěl. Většinou jsme to řešili 

Bluetooth reproduktorem a mobilem, tehdy jsme ještě hráli v herně, kde jsme neměli přístup 

k internetu, bylo to vlastně na kolejích vysoký školy. Teďka když hrajeme v bytech, tak 

máme počítače. Většinou u každý hry aspoň jeden počítač je zapnutej. A jinak asi všechno.  

Tím jsi mi pěkně odpověděl i na další otázku – používání technologií u hraní naživo. 

To jsi mi teda asi řekl, hlavně repráčky, počítač, nějaký dohledávání informací. Když 

hraješ naživo, tiskneš si třeba mapy?  



Mapy jsem nikdy netisknul, jednou jsem se o to pokoušel, ale dopadlo to na prd. Našel jsem 

si perfektní mapu na internetu, myslím, že na DMs guild, ale řekl bych, že nebyla 

uzpůsobena tomu tisknutí, takže se mi nedařilo sladit ten grid na tý vytisklý mapě s těma 

figurkama. Ten grid má být jeden palec a já jsem to tisknul furt moc malý a nebyl jsem 

schopnej to nějakým způsobem vyškálovat správně.  

Popsal jsi mi tedy technologie, který při hraní naživo používáš. Mohl bys mi trochu říct 

proč, v čem jsou technologie užitečný, co to hře přináší? 

S hou hudbou už jsem se vlastně zmínil, co si myslím, že to přináší. Naladí vždycky lidi na 

ty správný pocity, na tu emoci, co bych chtěl, aby ta hra dávala. Zbytek je od toho nějakýho 

urychlení hry, protože, co aspoň já vnímám, tak ta část, co je hra, a část, co je nějakej 

bookkeeping, kterej je k tý hře nutnej, ale zabírá čas, kterej není zábava. Takže nějaká 

minimalizace toho bookkeepingu je asi ta nejdůležitější věc, kvůli který používám nějakým 

způsobem technologie. 

Bookkeeping znamená co, prosím tě?  

Ať už je to v combatu počítání HPček, zaznamenávání, co hráči udělali. Prostě tyhle věci 

okolo toho. Nebo přesně jsou lidi, co si character sheety naživo dělají virtuální, takže 

vždycky můžou sdílet DMku, zadruhý je neztratěj’ a nepoškoděj’, můžou ho využívat pořád, 

jenom přepisujou věci. Zatímco když je to tužka a papír, časem se vydrou ty gumovaný části 

a nevypadá to dobře, což je taky přínos.  

Ještě ke hraní naživo, řekl bys, že důležitý nějakým způsobem je i to místo, kde se 

hraje? Teď není myšleno setting, ale přímo místo, kde se ti lidi sejdou.  

Určitě, asi jo. Je důležitý mít to místo vybavený, ať už jsou to židle, na kterých se dá sedět 

delší dobu. Neumím si představit, že bych hrál D&Dčko na plastovejch zahradních židlích 

třeba. Plus je podle mě prakticky nutnost mít nějakej internet, dá se to dohánět nějakejma 

datama, ale prostě ten free přístup k internetu je podle mě důležitej. Plus samozřejmě je 

potřeba, aby tam bylo teplo, světlo. Nevím úplně, co říct. 

Já jsem se ptala, že třeba jsou lidi, co se sejdou v čajovně a řeknou si: O. K., jdeme 

hrát. I když kolem jsou lidi. A pak jsou lidi, že fakt hrajou jenom na bytě, jenom na 

chatě, protože je to takový jejich místo a mají tam jistotu, že mají klid, pohodičku, 

soukromí. Zajímalo by mě to spíš z tohohle hlediska, promiň, asi jsem to měla trošku 

specifikovat. 



V pohodě. Jo, v čajovnách jsem párkrát hrál, ale musím říct, že potřebuju na to D&Dčko 

takový to soukromí. Neumím si představit, že bych role-playoval nějaký dramatický 

momenty v čajovně, styděl bych se před nějakýma cizíma lidma. Plus, co jsem aspoň já hrál 

v čajovně, přesně to nebylo úplně ideální. Za a) nemohli jsme si tam pouštět hudbu, na stole 

nebylo dost místa a takový věci.  

Vnímáš u hraní naživo zase nějaký výhody a nevýhody? Není to nutně myšleno jenom 

ta hra samotná, ale zase i třeba organizace, shánění lidí a tak. 

Asi shánět ty lidi dohromady je vždycky těžší, aby si lidi udělali čas večer po práci po škole 

nebo o víkendu, tak jedna věc, ale aby si sehnali čas na to, že se budou někam přesouvat a 

pak třeba přespávat tam, protože fakt až na nějaký výjimky, tak vždycky hrajeme dlouho do 

noci, buďto přespat nebo vymýšlet nějakou dopravu zpátky, jsou vždycky problémy. Asi je 

to spíš ohledně nějaký logistiky a organizace. Jinak všechny ostatní věci bych řekl, že jsou 

výhodnější pro hraní naživo. 

Jako třeba? 

Přímo ta hra – člověk, když vidí lidem do obličeje a má je tam u stolu, vím, že máme hráče, 

kteří jsou hodně expresivní nějakým výrazem nebo gestikulací, což prostě nejde udělat dobře 

online. Do toho se prostě nerušej v nějakým tom hovoru lidi, protože naživo tyhle věci 

funguje líp, protože i ten hovor na Discordu má nějakej minimální delay, to už prostě není 

ideální.  

Takže nevýhoda nějaká ta organizace, logistika a výhoda samotnej ten herní zážitek. 

Jako malou vsuvku se tě zeptám, zda do tvého hraní nějakým způsobem zasáhl 

koronavirus a to všechno, co je s ním spojené, případně jak?  

Rozhodně do toho mýho nějakýho zážitku zasáhl hodně, protože před koronou jsme byli 

docela zmlsaný tím, že jsme hráli jenom naživo. A najednou to nebylo ideální. Všechny hry, 

co jsme hráli, byly naživo, v tý době jsem experimentoval jeden čas s nějakým hraním online, 

ale ne úplně to dopadlo. A právě během korony vlastně všechno přešlo na online a bylo vidět, 

některý hry se pozastavily a nehrály, některý hry se hrály, ale nebyly, řekl bych, tak dobrý, 

jako by byly naživo. Řekl bych, že nás to hodně poznamenalo.  

Další téma je téma online komunity, respektive dračákový komunity na internetu. 

Zapojovat se můžeš nějak aktivněji, třeba jak jsi zmiňoval postovat ty homebrew věci, 

nějaká diskusní fóra, komentovat, ale pak jsou i ty pasivnější věci, že třeba sleduješ 



memy, videa, podcasty. Z tohohle hlediska zapojuješ se nějak i ty? Určitě tam patří i 

zmíněná DMs Guild.  

Já si myslím, že se zapojuju hodně, ať už přesně nějaký fóra, můžeme říct Facebook, nebo 

Discord, ale i třeba YouTube. Tam bych řekl, že je velká D&D komunita. Sledoval jsem 

nějaký livestreamy D&Dčka. Sleduju nějaký oficiální zdroje informací od Wizards of the 

Coast, poslouchám jejich podcast a tak. Asi bych řekl, že jsem hodně pasivní v tomhle, spíš 

konzumuju, než vytvářím. Občas se zapojím do nějaký diskuse nebo tak, ale většinou mi 

přijde, že něco, s čím bych já mohl přispět, tak už přispěl někdo přede mnou. Většinou v 

diskusích zmiňuju nějakej svůj názor až v momentě, kdy mi fakt přijde, že tam ta pozice 

nebyla zastoupena, což většinou je.  

A co třeba v tom DMs Guild, tam se nějak zapojuješ?  

Tam zatím jenom konzumuju, koupil jsem pár nějakých produktů, rád si to tam prohlížím, 

co lidi vytvářej. DMs Guild je vlastně takovej webovej obchod/burza nějakejch vlastních 

materiálů, takže některý jsou za peníze, některý jsou zadarmo. Většinou si prohlížím hlavně 

ty, co jsou zadarmo. Když jsem o něčem přesvědčenej, že to pro mě má nějakou hodnotu, 

tak jsem ochotnej za to zaplatit. Většinou je to jeden až pět dolarů, nekupuju tam věci na 

nějaký úrovni knížek. To mi přijde přemrštěný, fakt mám radši fyzický knížky, než abych si 

je kupoval online.  

Tím jsi mi popsal, jak se zapojuješ ty sám. Když vezmu stranou jak – zajímal by mě 

dál nějaký hlavní důvod toho proč. Jaký je účel toho, že konzumuješ? Například nějaká 

zábava, nebo jestli se takhle třeba „vzděláváš“?  

Asi všechno. Z části bych řekl, že je to takový nahrazování tý hry, že prostě ne vždycky je 

šance zahrát si, ale kouknout se na video o D&Dčku jde prakticky vždycky. Takže třeba já 

si s tím krátím čas v práci, jsou chvíle, kdy dělám manuální věci, u kterejch nemusím 

přemejšlet, a u toho si pustím nějakej podcast a poslouchám to. Zčásti to je zaplňování 

nějakýho toho absťáku po tý hře. Přijde mi, že když se odloží hra, chtěli bysme dál hrát nebo 

aspoň nějak připomínat si tyhle věci, takže přesně kouknout se na nějaký video je způsob, 

jak tenhle „itch“ „scratchnout“. 

Takovej dračák 24/7?  

V podstatě. 

Takže jestli tomu dobře rozumím, je to nějaký rozšíření toho koníčku. 



Jo, určitě.  

Právě, mám lidi, kteří hrají, a o tyhle věci okolo se moc nezajímají. A pak mám lidi, 

kteří se naopak zajímají – a tyhle věci konzumujou jako rozšíření toho zájmu.  

Určitě. Řekl bych, že většina mých koníčků, a tak nějak souvisí s D&Dčkem.  

Takže tvé zapojení kombinuje zábavu a zájem samotnej. Řekl bys, že je tam i nějaký 

ten vzdělávací nebo informační faktor? 

Jo, určitě. Přesně vyjde nová knížka, tak se podívám, jak to hodnotí nějaký moji oblíbení 

youtubeři, nebo kouknu se na nějaký fóra, co si o tom lidi myslej tam. Nebo většinu zpráv o 

nějakejch novinkách, co by měly vyjít, tak se dozvídám odsud. Plus si myslím, že docela se 

tímhle informuju i o tom, jak dělat správně nějaký homebrew, co dělám. Že se kouknu, jak 

to dělaj jiný lidi na internetu, jak o tom přemejšlej a nějak s tím pracuju.  

Když to D&D máš i jako takovej koníček, zajímáš se třeba i o nějaké D&D produkty? 

Viz že máš 20 setů kostek, napadá mě i věci, co jsou s D&D a jeho tematikou spojený.  

Jasně, chápu, merch. Mám tak tři možná čtyři trička. A jinak z nějakejch věcí, co se netýkaj’ 

přímo hry, tak bych řekl, že mám dvě trička, nemám asi nic jinýho extra. Jinak všechno 

ostatní, co si ohledně D&Dčka pořizuju, nějakým způsobem souvisí přímo se hrou, ať už 

jsou to figurky, knížky, DM screeny, mapy, přesně kostky a tak.  

Další otázka zase souvisí s tvým vlastním hraním. Když jsi někdy hrál, ať už naživo, 

nebo online, šířil jsi někdy svoje vlastní hraní D&D? Teď to není myšleno, že bys dělal 

stream nebo podcast, aby tě mohli poslouchat cizí lidé. Jde spíše o to využití technologií, 

že to zprostředkuješ někomu, kdo je třeba kamarád a nemůže zrovna hrát, tak může 

aspoň poslouchat. 

Jo, to jsme dělali. Vím, že poprvý, co to bylo, tak asi druhá kampaň, ve který jsem byl hráč, 

tak jsme měli mít nějakej velkej finální boj a byla jedna hráčka, která nehrála v týhle 

kampani, ale byla právě investovaná, a tak jsme jí to streamovali přes Discord.  

A jakej byl důvod toho zprostředkovávání?  

Zajímalo ji to, řekl bych, že je to o tom, že je součástí nějaký tý naší komunity a nechtěli 

jsme ji z toho vynechávat, když se chtěla zapojit.  

Prostě to samotný zprostředkování?  



Ano.  

To je k tématu online komunity všechno. Teď se budeme bavit o D&D related 

aplikacích a webových stránkách, sem patří třeba aplikace do mobilu, co 

zprostředkovávají character sheety, hody kostkou, ale třeba i Wikidot s informacemi 

a podobně. Budu se pak ptát konkrétněji v některých oblastech, ale pro začátek 

používáš ty sám některý?  

Jdu si otevřít mobil. Takže co všechno mám za aplikace. Mám tady 5th edition spellbook, 

Random name generator, Dragon+ aplikaci.  

Co je to Dragon+?  

Dragon+ je takovej internetovej časopis, co vydávají Wizards of the Coast a tahle aplikace 

umožňuje přístup k tomu to číst.  

Jasně, povídej dál. 

Pak tady, nevím, jestli to tam patří, ale mám nějaký knížky v pdfkách, tak tady mám čtečku 

na pdfka. Pak tady je taková série různých aplikací, mám bestiář, seznam character options, 

itemy, nějakej generátor. Mám třeba Dice Roller appku, kterou moc nepoužívám, ale kdyby 

náhodou, tak ji mám. Pak D&D Beyond mám stahlý appky a používal jsem. Neřekl bych, že 

D&D Beyond používám tak aktivně, doufal jsem, že to budu moct používat hlavně na 

mobilních zařízeních, ale nemyslím si, že to mají zatím optimalizovaný na to, aby to bylo 

lepší než character sheet. Dělal jsem s tím experimenty, ale přišel mi ten interface tak jako 

na prd, že člověk má character sheet, ale některý věci může editovat jenom na internetový 

stránce, a ne vlastně v aplikaci. Ta hlavní jejich appka slouží hlavně ke čtení knížek, což je 

věc, kterou dělám naživo, ne většinou z appky. To jsou aplikace, co mám v mobilu.  

Pak online, co používám, tak je určitě AnyDice, je tam Wikidot, nevím, jestli úplně má cenu 

to zmiňovat, ale The Trove je místo, kde se sdílejí všechny napirátěný D&D produkty, 

Roll20. Asi nic speciálního. Byla ještě jedna stránka, kterou jsem používal dřív, ale už 

nepoužívám, tak bylo Homebrewery, což byla stránka na editaci homebrew tvorby, že člověk 

tam nahodí text, obrázky a vypadávají z toho stránky, který vypadají, jako kdyby byly v 

nějakým D&D produktu. To je věc, co jsem třeba používal. Přesně má to tam předpřipravený 

statblocky, který člověk jenom vyplní, a nemusí se vypisovat úplně se vším. A jinak si 

vystačím, jediný, co požívám, ještě nějaký Google Dokumenty.  

Proč tyhle stránky využíváš? V čem vidíš nějaké jejich výhody, nebo nevýhody?  



Asi nejvíc je to kvůli tomu, že je to přehlednější. Hledat si nějaký schopnosti nebo kouzla 

nebo informace o tom světě v aplikaci je jednodušší, kde můžu vyhledávat, než abych to 

všechno hledal v knížkách, což asi většina těch věcí je o nějaký přehlednosti, co používám. 

Plus je tady Homebrewery na to, aby ty věci, co vymyslím, tehdy jsem všechno tisknul, aby 

se mi líbilo, jak to vypadá, až to vytisknu, přehledný a splňovalo to takový ty normy, který 

splňujou ty oficiální věci. Takže když člověk řekne, hledám armor class, tak bude na tom 

samým místě jako v plnohodnotným produktu a tak. Přemýšlím, ještě něco jsem zmiňoval, 

co jsem nezahrnul tady do těch důvodů? 

Teď nevím, možná nějaká rychlost, přístupnost? 

No, asi jo. Ale to je v podstatě ten první bod.  

Okay. Máš nějaké technologie, které využíváš přímo pro samotnou hru? Ať už jako 

hráč, nebo DMko. Třeba generátory map, informací, nebo Wikidot. I když na to už jsi 

mi taky částečně odpověděl, tak jestli tam třeba nejsou ještě ty generátory. A mám tady 

i tu poznámku, že se tě mám zeptat na mapy, asi když jsi je vytvářel v tom Dungeon 

Fog, tak jsi k tomu taky používal ty technologie.  

Přímo při hře, co jsem se snažil používat, asi ne úplně úspěšně, tak jsou takový „Tabletop 

Audio” třeba. Je to stránka, myslím si, že mají už i aplikaci, ale dřív nebyla. Ta funguje na 

tom, že mají různý zvuky, nevím, spustí se past, zmáčknu spuštění pasti a udělá se zvuk tý 

pasti. Doplňuje pro mě požitek z tý hry, dělám tam nějakou tu zvukovou kulisu, plus tam 

mají různý playlisty nějakejch různejch specifickejch zvuků. Třeba teď jsem to otevřel a je 

tady příklad training grounds, tak bude zvuk nějakýho tréninkovýho boje, nebo throne room, 

člověk to pustí a automaticky to dává nějakou zvukovou kulisu, kterou by k tomu chtěl. To 

jsem se snažil používat, ale přišlo mi, že to bojuje o nějakou moji pozornost během toho 

D&Dčka a radši nebudu mít tady ten zvuk udělanej tak dobře, ale abych se víc věnoval tý 

hře.  

Ještě něco dalšího?  

Asi by se dalo říct, že jsem používal ten D&D Beyond, používal jsem jejich character sheet, 

ale s tím jsem nebyl úplně spokojenej. Co jsou určitě výhody, našel jsem tenhle magickej 

item, ten je oficiální, a můžu si ho tam rovnou přetáhnout a hned mám všechno vypsaný, což 

je velká výhoda podle mě. Ale problém je, pak když jsem dostal předmět, kterej nebyl 



oficiální, tak jsem strávil 10 minut vytvářením toho itemu v D&D Beyond, abych si ho 

potom teprve mohl přidat. A furt to nesplňovalo to, co jsem od toho chtěl.  

Takže to je taková ta věc, že papír snese úplně všechno. Když potřebuju napsat rychle, našel 

jsem tohle, napíšu tři slova a mám to tam všechno napsaný, zatímco tady fungovaly dobře 

ty předpřipravený věci, ale jakmile jsem se od těch předpřipravenejch věcí oddálil, tak byl 

problém.  

Myslím si, že ty ostatní jsi zmínil. Používáš třeba nějaký generátory? Map, pastí, ale 

jsou i generátory situací.  

To jsem většinou nepotřeboval. Jednou jsem použil generátor, ale to nebyla aplikace, to je 

vyloženě v Dungeon Master’s Guide na konci takovej seznam tabulek, kde člověk háže 

kostkama a generuje náhodně dungeon. To se mi líbilo, fungovalo to dobře a zajímavě. I 

když ne, používal jsem Donjon, to je největší, nebo aspoň já jsem o tom slyšel nejvíc, 

stránka, kde jsou právě generátory map a tak. Nemyslím si, že je to dobrý na nějaký využití 

okamžitě, protože to, co z toho vypadne, podle mě potřebuje nějakou práci a úpravy. Tvoří 

to náhodný místnosti a já jsem s tím pracoval, že jsem si řekl: O. K., tady se mi místnost 

nehodí, tak si ji smažu, nebo to rozdělím na dvě. Podle toho, co jsem od toho dungeonu chtěl, 

aby dělal. Ale je to dobré jako začátek, vždycky si něco vygenerovat, protože potom si může 

člověk říct: Proč je ta místnost takováhle? Protože původně sloužila jako, nevím, jídelna. A 

už domejšlím ty věci, nad kterejma bych se jinak nezamyslel.  

Uvědomil jsem si, že jsem používal nějaký name generátory, ať už je Fantasy name generator 

nebo ta moje aplikace. O Fantasy name generatoru jsem slyšel, že je to obrovská stránka, 

kde jakejkoliv oficiální setting tak má nějaký jména. A slyšel jsem, že to všechno vytváří 

jedna ženská. To je šílený.  

Ale co ještě používám, toho jsem velkej fanda, je Kobold Fight Club. To jsem zapomněl 

zmínit při nějaký přípravě, což je nástroj na nějaký vytváření a balancování encounterů. 

Hodně se tvrdí a je to pravda, že ten challenge rating systém není úplně stoprocentní a 

domyšlenej, ale myslím si, že tu svoji úlohu to plní. Až na nějaký výjimky.  

Pro doplnění, když jsi tvořil ty svoje mapy, ne teda světa, ale nějaké lokace. Na to jsi 

používal Dungeon Fog? 

Dokud jsem DMkoval naživo, tak jsem si všechno maloval do čtverečkovanýho sešitu. Zase 

je to taková ta věc, že papír snese všechno, než abych hledal, chci tady obrázek stolu v dílně, 



tak člověk by musel jít a prohledávat v Dungeon Fogu, kde je správnej stůl v dílně. A teďka 

tam bude špatnej typ dílny nebo něco takovýho, tady si prostě namaluju tři, čtyři čárky, 

potom to podobným způsobem překreslím do hry. A je to mnohem jednodušší podle mě, než 

abych to generoval někde online. Tyhle věci jsem vždycky všechno dělal na papír.  

Teď se budeme bavit o využití technologií pro tvorbu postavy, sem patří třeba ten 

automatický character sheet. Zmiňoval jsi random name generator, nějaké generátory 

a tak. Používáš ještě něco dalšího?  

Nevím, jestli to úplně souvisí, ale asi by se dal zmínit ten Hero Forge. Vždycky, když si 

vymýšlím postavu, tak si v tom tak jako hraju a utvářím si, jak by vlastně měla vypadat.  

Jo, určitě to tam taky spadá. 

I když nevyužiju ten Hero Forge k takovýmu finálnímu využití, že bych si pořídil ten model 

a vytisknul si ho, tak si aspoň tam tu postavu vytvořím, abych měl přehled, jak si představuju, 

že vypadá a vymyslím, co bude mít u sebe, co bude mít na sobě, a tak jako víc si utvořím 

svoji myšlenku toho.  

Teď už se budeme věnovat poslednímu úseky, což jsou rozdíly mezi onlinem a offlinem. 

Kdybys měl vypíchnout jednu věc, kterou považuješ za nejlepší na hraní na živo a 

jednu na hraní online, co by to bylo? 

Určitě bych řekl, že online je to ta dostupnost. Když si někdo chce zahrát, tak najde hru 

online. Nevím, jak moc česky, ale když umí člověk anglicky, tak vždycky najde podle mě 

hru, kde by si mohl zahrát. Zase naživo si myslím, že ta atmosféra toho přátelství, socializace 

s lidma je věc, kterou člověk nemůže nahradit ničím jiným, nemůže to nahradit tím onlinem. 

A když oproti tomu vezmu naopak jednu nejhorší věc, která je na hraní online a na 

hraní naživo, co by to bylo?  

Určitě na hraní online tak nejhorší jsou nějaký ty problémy a chyby technologie. Najednou 

někomu začne vypadávat mikrofon. Vím, že když začala korona, tak jsme šli hrát online a 

zrovna bylo období, kdy Roll20 padalo, protože všichni z korony šli hrát online. Třeba dvě 

hodiny Roll20 nefungovalo, což se naživo prostě neděje. Nebo někomu šumí mikrofon a 

tyhle věci. To bych řekl, že je hlavní problém toho onlinu.  

A naživo to určitě bude ta dostupnost. Člověk musí znát většinou ty lidi předem. Hrál jsem 

asi ve dvou hrách, který jsem našel online, ale jinak vždycky jsme hrál s lidma, který jsem 



už znal předtím, což si myslím, že může bejt pro někoho docela hranice nebo zábrana k 

tomu, aby mohl prostě hrát. Člověk potřebuje ty lidi znát, mít je v nějaký dojezdový 

vzdálenosti. Máme tady lidi, co jezdí hrát daleko, ale třeba já bych toho schopnej nebyl. 

Takže to je asi největší problém naživo.  

No, tím mi už trochu odpovídáš i na moji otázku, a to, jestli někdy nastaly problémy s 

technologií, které to hraní D&D nějakým způsobem zastavily, nebo třeba 

znepříjemnily. Ať naživo, tak online.  

Určitě. Co vím, že se stalo, tak že jedno DMko si smazalo poznámky. Pak přišlo na hru a 

zjistilo, že má dokument jenom s nadpisem. Měla to bejt hra naživo, a ve finále jsme se 

docela bavili, ale vím, že tohle byla velká překážka, která nám ne asi zabránila hrát, ale určitě 

nás omezila. Plus samozřejmě ten online má takových problémů mnohem víc, ať už je to, že 

někomu šumí mikrofon, nebo že vypadávají servery, že má nějaký rušivý elementy ve svým 

okolí, který normálně, když se sejdeme naživo, nejsou. To je asi všechno.  

Když si vezmeš nějaký informační zdroj, třeba nějakej Wikidot nebo i D&D Beyond 

na internetu nebo v mobilu versus tomu bys měl tu oficiální příručku, třeba i vedle 

sebe. Co preferuješ jako zdroj informací, případně proč?  

Já mám fakt rád ty knížky. Když jsem DMkoval, tak jsem přes půlku města tahal třeba 5 

knížek, protože jsem chtěl mít po ruce knížky a nehledat to v mobilu. Ale teďka, když ty 

věci, řekl bych, co jsou v knížkách, tak znám dost dobře, tak si myslím, že většinu těch věcí 

mám v paměti dost na to, abych je využil, anebo vím, kde v appce je najít snáz. Jde o to co.  

Takže záleží, ale obecně s těma knížkama pracuješ prostě rád? 

Jo.  

Když si vezmeš tyhle dvě dimenze, který obecně hraní D&D má, jedna z nich je ta 

materiální, fyzická stránka věci, který existujou v reálným světě, versus nějaká ta 

technologie, digitalizace. Teď se to netýká konkrétní věci, ale může to být samotný 

hraní, házení kostkou, možnost character sheetů, map a podobně. Když si vezmeš tyhle 

dvě dimenze, co ty sám preferuješ? Jak si třeba podle tebe vedle sebe stojí?  

Myslíš online versus offline? 

Trochu tak. Není to myšleno teď jenom samotný hraní, ale ty věci, že hraješ naživo, 

házíš si reálnou kostkou, máš pravou mapu, máš krásnou figurku versus, že můžeš hrát 



online, že můžeš mít všechny věci digitalizovaný, technologie ti umožňujou pouštět 

hudbu a podobně. Snad se to dá pochopit.  

Jo, už asi chápu.  

Třeba to líp pochopíš na příkladu – jsou lidi, který jsou hodně protechnický, mají třeba 

i rádi ty fyzický komponenty, ale mně hrozně šetří čas a práci, že to všechno mám v 

mobilu, v počítači, šetřím papír a tak, pak jsou lidi, kteří jsou pravý opak, takový 

„papírový“, character sheet jenom na papíře, kdyby mohli, tak by reproduktory 

někam zamkli. Tak jak to máš v tomhle ohledu ty?  

Já bych řekl, že mám rád jako mix. Vidím klady u obojího a snažím se používat to, co mi 

nejlíp sedne z obou těch vesmírů. Řekl bych, že zatím až na nějaký výjimky ty technologie 

nepřekonaly podle mě ten požitek z hraní toho „un-plugged“ D&Dčka, dalo by se říct. 

Papírovej character sheet a kostky mi přijde, že zatím nic nepřekonalo, ale mít tu možnost si 

najít nějaký věci bokem, nebo evidovat si je někde bokem v aplikaci mi nepřijde špatný. 

Nejsem úplně, že bych se tomu bránil.  

Když jsem DMkoval, aspoň ze začátku jsem měl všechny věci napsaný v sešitě anebo jsem 

si je napsal na počítači a pak jsem si je vytisknul, aby ležely přede mnou a nemusel jsem 

scrollovat v počítači. Asi bych řekl, že i kvůli tomu, že mi přijde, že v počítači je takových 

věcí, že mi to přijde distracting, aspoň pro mě. Máme třeba DMko, které zásadně DMkuje u 

počítače, že má svůj počítač na stole, stolní počítač a všichni jsme u něj a normálně hrajeme 

s papírovejma character sheetama a tak, ale on má všechno v počítači. Nemá žádnej 

takovejhle papírovej zdroj k ničemu, co dělá. Ale to není úplně asi věc, co bych chtěl dělat 

já. Neřekl bych, že to pro mě má úplně sentimentální hodnotu, ale přijde mi to asi 

nejschůdnější způsob, jak dělat tyhle věci, že to mám napsaný a můžu je podporovat 

nějakejma online zdrojema nebo elektronickejma zdrojema, ale ten základ je pro mě vždycky 

papírovej.  

Takže pokud to chápu dobře v kostce, preferuješ to materiální, ale uznáváš, že ty 

technologie to můžou zlepšit, mají nějakej podpůrnej charakter v tomhle? 

Jo, snažím se je využívat aktivně, ale zatím si myslím… myslím si, že časem se stane, že 

budou lepší, že časem vzniknou aplikace a tady ty přístupový věci, který budou lepší než hra 

naživo. Třeba myslím si, že možnost by třeba mohla bejt, jak je teďka Baldur’s Gate 3 hra, 

tak jsem slyšel o tom, že bude nějakej způsob, jak to používat jako virtuální tabletop. A 



myslím si, že v momentě, kdyby to takhle fungovalo, tak bude skoro lepší DMkovat s tím, 

protože bude ten svět mnohem pestřejší, než když to bude mít člověk na mapě a ty 

mechaniky budou fungovat dost dobře na to, aby to nějakým způsobem nahradilo tyhle věci.  

Na to mi trochu odpovídáš i na to, jakej by spolu mohly mít tyhle dvě dimenze vztah. 

Každopádně kdybys měl možnost hrát úplně bez technologií, bez zdrojů informací, bez 

automatický tvorby character sheetu, šel bys do toho?  

Nevadilo by mi to, rozhodně to pro mě není překážka. Někdo mě pozve do hry, kde by se 

striktně řeklo, že telefony jsou zavřený a nikdo ho nemůže používat, tak by mi to nevadilo. 

Ale myslím si, že to má nějakej přínos, že přístup k těm technologiím je u tý hry.  

Napadá tě ještě něco k tématu toho, jak můžou být technologie pro D&D užitečný? 

Nebo už jsi mi řekl všechno, co tě napadá?  

Jedna věc, nevím, jestli to souvisí, ale řekl bych, že jsem trošku zklamanej, že se nesnášej’ 

do tohohle marketu zapojit přímo Wizards of the Coast, ale že to přenechávaj’ všem 

vedlejším firmám. Protože si myslím, že kdyby do toho někdo napumpoval peníze a udělal 

nějakej pořádnej projekt, tak si myslím, že by za a) to byl prostor, který by se dal využít 

mnohem líp, a za b) by to potřebovalo ještě nějakou práci, kterou tyhle menší společnosti 

nedávaj. Přijde mi, že D&D Beyond, přestože spolupracuje s Wizards of the Coast, tak není 

oficiální přímo součástí, ale je to vedlejší firma, která si u nich pronajímá nějaký možnosti. 

A kvůli tomu si myslím že nejsou tak dobrý, jako by mohly bejt, kdyby byly přímo 

propojený.  

Rozumím. To byla moje poslední otázka. Není ještě něco, co bys rád doplnil k 

čemukoliv, o čem jsme se bavili?  

Asi není, co bych doplnil. 

Tak je za mě k rozhovoru všechno. Děkuji za rozhovor.  

 

 

 

 

7.1.2021  

Skype  



Kirael, 31 let, vyučený kuchař s maturitou  

Začala bych vůbec tím, jak jsi se k hraní D&D dostal. 

K hraní D&D jsem se samozřejmě dostal přes Dračí doupě, protože Dračí doupě je česká 

verze D&Dčka, která u nás byla mnohem dřív, než D&D přišlo. Úplně poprvé v životě jsem 

ho hrál v Německu, když mě bylo nějakých 10 nebo 11 let na dětském táboře. Potkal jsem 

tam kluky, co hráli, a přidal jsem se k nim. Nehráli jsme tu hru tak, jak se má hrát. Neměli 

jsme kostky, neměli jsme pravidla, jenom se vyprávěl příběh, házeli jsme tenkrát mincí. A 

takhle to všechno začalo. Pak když jsem se vrátil z tábora, tak jsem začal hledat, co jsme to 

vlastně hráli a dostal jsem se k Dračímu doupěti a pak už to šlo samo. 

Jak dlouho zhruba vyloženě D&D hraješ? 

Čistě D&D? Jako tu americkou verzi? 

Ano. 

Tak tahle verze přišla až mnohem později. Ta přišla až, když mi bylo 17. Je mi 31, takže je 

to krásných 14 let. To začalo poprvé, když jsme jeli za kamarádem na chatu, protože jsme 

hráli Dračí doupě na internátě. Hráli jsme ho hodně, pak mě právě pozval ke kamarádům na 

chatu a oni hráli D&D, takže jsem poprvé v životě zkoušel, jak se hraje D&D.  

Měl jsi tu zkušenost s Dračím doupětem, ale než jsi vyloženě začal s D&D, mohl bys mi 

popsat, cos od toho očekával?  

Takhle ono D&Dčko oproti Dračímu doupěti není zas taková změna. Ta hra je fakt hodně 

podobná, hází se jinak kostkou a dělají se jinak věci, ve finále jenom jiné povolání, jiná 

kouzla, ale ta hra je víceméně stejná. Takže tam žádné velké očekávání nebylo. Co si 

pamatuju, co byl takový větší problém, bylo to, že v té době bylo všechno komplet anglicky, 

tam vlastně česká verze neexistovala. Já nevím, jestli existuje dodnes, popravdě. Takže tam 

byl docela problém, co se týče jazykové bariéry, že jsem moc nevěděl, co jak funguje, jak se 

co dělá a tak dále. Ale jelikož tou dobou jsem byl relativně zkušený hráč toho českého 

systému, tak pro mě to byly jenom jiné kostky, jiná čísla, žádná velká změna v podstatě 

neproběhla.  

Oficiální česká verze D&D neexistuje, existujou fanouškovský překlady, myslím.  

Já už jsem se o nějakých pět let později naučil anglicky, takže už jsem ji nehledal.  



Zkus se zamyslet, co tě na hraní D&D baví nejvíc? Myšleno ne v porovnání s Dračím 

doupětem, ale přímo na hraní. 

Vysloveně na té hře jako takové. Pro mě ta hra, to úplně první, na co si vzpomenu, kdykoliv 

se hraje takováhle hra, je stůl a pět lidí u stolu, kdy ty lidi se navzájem na sebe soustředí, a 

jsme tam. K tomu patří pivo, samozřejmě. To znamená, sednem si kolem stolu, otevřem si 

pivo a je nějaká sranda, je nějaká zábava, je něco, co děláme spolu. Nekouká se do mobilu, 

nekouká se do počítačů a člověk je reálně mezi lidma, což je super. To byla první věc, která 

vždycky, když se šlo hrát, tak na tohleto já se těším nejvíc.  

Pak určitě to rozvíjení fantazie hraje velkou roli, podpora nějaké tvorby, protože já hrozně 

rád něco tvořím, vždycky se říká, že kdo netvoří je netvor. A Dračí doupě a celkově tadyhlety 

D&Dčka vytvoří nějaký podklad, nějakou šablonu a ti lidi, co tam jsou, podle toho můžou 

kreslit. Ať už je to to, že si vytváří postavy, že se lépe učí hrát, teď myslím divadelně, ať už 

je to třeba o tom, že se může psát, příběhy, píšou se samozřejmě jakoby příběhy do hry, 

můžou se psát příběhy kolem toho. Dává to obrovskou paletu věcí, grafika, kreslení, mapy, 

co člověk prostě může dělat, co může vyrábět a co může tvořit a na co jsou třeba ostatní hráči 

zvědaví a zajímá je to. A to je hrozně super, ta možnost, že člověk si prostě může něco tvořit.  

Takže v základu je pro tebe hodně důležitej i nějakej ten „společenskej“ aspekt hry? 

Určitě, ten sociální kontakt, nebo ten sociální aspekt je, si myslím, alfa, omega. To je hrozně 

důležitá část. Ta tvorba bych řekl, že jde hned v závěsu, ne-li vedle. A pak samozřejmě 

spousta maličkostí, třeba máme teďka v družině kluka, který když s náma začal před třemi 

lety hrát, tak nebyl asociál, ale nerad mluvil před velkým davem lidí, nedokázal tak dobře 

reagovat a tak dále. On je manažer, takže to docela potřeboval. A teďka, hodně si to chválí, 

třeba posledního půl roku chválí, že mu to posunulo tu jeho komfortní zónu, kdy on je teďka 

schopný mluvit před 50 lidmi a vést tým nějakým způsobem a hodně sám vděčí Dračímu 

doupěti, nebo jako by D&Dčku za to, že se naučil lépe komunikovat s lidma třeba. A to je 

jenom jedna z věcí, těch možností je hrozně moc. Já se třeba naučil anglicky jenom kvůli 

tomu, že jsme hráli D&Dčko v angličtině komplet, za asi rok a půl jsem to tam měl.  

Právě dál jsi mi řekl, co tě na tom baví. Dál by mě zajímalo, co ti to vyloženě přináší?  

Já jsem teda asociál oproti mému kamarádovi. Já nějakej lockdown nebo něco vůbec 

nepoznávám. Já jsem doma furt a to, že právě hrajeme občas a jdeme ven, že mě to vytáhne 

někam, kde já chci jít, to je pro mě asi hodně důležité. Protože já nerad chodím do hospody, 



o diskotékách ani nemluvím, tam bych měl panický záchvat asi hned. Takže mě vůbec někdo 

vytáhne ven, že někam chci jít a že se tam těším, prostě že si sednem s kamarády ke stolu a 

hrajem, je asi to, co mi to dává nejvíc.  

Tam už bych se asi pak opakoval, protože samozřejmě ta tvorba na to navazuje. Já jsem 

strávil hodně času psaním, vyšly mi dvě knížky, které jsou ještě stále někde v 

knihkupectvích, občas na ně narážím, které vlastně taky popisují to, co my jsme hráli v 

Dračím doupěti. A samozřejmě na to taky navazuje ten youtubový projekt a tak dále, ta 

tvorba se na to nabaluje, to mě na tom baví, že se kolem toho dá hrozně moc tvořit a hrozně 

moc dělat. 

Zmínil jsi, že tvému kamarádovi hraní D&D pomohlo naučit se pracovat v týmu, 

zlepšilo mu to komunikační schopnosti. Ovlivnilo to nějak i tebe v takovým 

každodenním životě?  

Myslím si, že docela určitě, když jsem si vlastně našel takovou první vážnější družinu, tak 

všichni ti kluci byli třeba o pět, šest let starší než já a já jsem tam nastoupil takovým 

nesmělým, moc jsem nevěděl, na každém prvním problému jsem se hned díval doleva, 

doprava, co mám dělat. A ta hra dokáže lidi naučit to, že si prostě musí poradit. Hodně 

podporuje nějakou improvizaci, nebo celkově řešení problémů, pracování v týmu, spolehnutí 

se jeden na druhého a tak dále a myslím si, že to mě určitě nějakým způsobem pomohlo a 

změnilo. Pamatuju si chvíli, kdy jsem poprvé v životě, asi po třech letech, co jsem tam hrál, 

nebyl ten, koho oni zachraňovali, ale zachránil jsem život jinému členovi. A jak jsem na to 

byl pyšný, že jsem něco vymyslel a že jsem si sám poradil. A vím, a to mi mi bylo 14 nebo 

něco, a vím že tyhlety věci mě pak do života hodně... vzhledem k tomu, že si to stále 

pamatuju, tak to znamená, že jsem si ty zkušenosti tam nějak uložil a nechal.  

Zajímalo by mě, co si myslíš o tom, že D&D může být bráno i jako forma oddechu? 

Máš to tak? 

Určitě. Ono záleží, těch příběhů, nebo druhů příběhu je hrozně moc. Každá družina, nebo 

každý vypravěč to má prostě tak. Některým vyhovuje prostě si sednout, otevřít pivo a mít 

srandu, běhat po vesnici, zapalovat stodoly. Někteří naopak chtějí mít složitější příběhy a 

třeba smutné, nebo naopak nějaké tragické, hádací a podobně, kde si ten člověk na toho 

druhého zařve, kde se třeba pohádáme, kde se prožije něco, co ty lidi rozbrečí. Já jsem zažil 

kolik hráčů, co normálně brečelo u stolu, že ten příběh byl silný, zajímavý a vžili se do toho.  



Takže někdo si chce prožít věci, které v normálním světě neprožívá tak často, třeba se tím i 

trošku připraví, až to reálně přijde, těžko říct. A samozřejmě někteří z toho mají složitý 

matematický příklad, když hrajou a jenom počítají, co kde je jaké číslo lepší. Takže těch 

možností, jakým způsobem člověk hraje a co si z toho odnese, je fakt mraky. Někdo fakt 

hraje jenom pro zábavu, někdo to hraje, aby se zlepšoval v něčem, těch možností může být 

hrozně moc, myslím si. Ale tam teda platí to, že neexistuje špatný způsob, jak tu hru hrát. 

Pokud se pět lidí sejde u stolu a všichni se u toho dobře baví, tak je úplně jedno, co je jejich 

cíl, nebo jakým způsobem se baví. Hlavně, že se baví.  

Ještě v souvislosti s hráčskou motivací, vím, že i DMkuješ. Jak jsi se k tomu vůbec 

dostal a proč děláš DM?  

Jak jsem říkal, našel jsem si tu skupinu starších kluků, s nima jsem hrál tři nebo čtyři roky a 

pak to nějak vyšlo, že jsem jel na internát jakoby na střední školu. A tam jsem čtyři roky 

vlastně byl na intru a chtěl jsem hrát zase s někým. Našel jsem tam jednoho člověka, který 

tu hru hrál, a ještě jednoho později, nějaké lidi jsem musel zaučit, „hele, pojďme si zahrát, 

je to bomba, bude vás to bavit“, ale já nemůžu přijmout nového člověka, který tu hru nezná, 

a říct mu: „A budeš vypravěč.“ To prostě nejde no. Takže abych kolem sebe dokázal vytvořit 

tu novou bublinu lidí, kteří se zapojí, tak nezbývá než být vypravěč, aby to mohlo pokračovat 

nějakým způsobem. Dva lidi jsem poznal, co už to znali trošku, ale nehráli aktivně, jenom 

věděli, o co jde. Vím, že tam bylo cca za ty čtyři roky jestli 11  nebo 14 lidí, kteří se za ty 

čtyři roky nějak přidali, že aktivně hráli alespoň déle než půl roku. Podařilo se vytvořit 

takovou fakt pěknou komunitu tam a do dneška jsme s těma lidma v kontaktu.  

DMko tedy děláš dodnes?  

Dělám, to, co jsem začal na tom internátě, jsme hráli 13 let, ten příběh. Skončil 2014 nebo 

15, myslím, možná dřív už, teď si nejsem jistý. Skončilo to smrtí a ten příběh byl super, 

zakončil se, bylo po všem, byla to pecka. A teď mám malou skupinu, kde se střídáme, 

hrajeme oneshoty, že hrajeme večer, jednou si zavyprávím, jednou si zahraju. A na YouTubu 

se taky střídáme, jednou si zavyprávím, jednou si zahraju. 

Když pominu, že nastala situace, že jsi to DMko dělat „musel“, jinak by sis nezahrál. 

Co tě na tom jakoby baví?  

No, to DMkování přímo. Je tam nějaká tvorba příběhu, kdy to jde podle toho, jak si to DM 

připraví. Ono typů DMek je hrozně moc, já mám i nějaké facebookové skupiny o dračáku a 



vím, že se tam hádají lidi o tom, jak být správně DM, co je lepší a tak dále. Těch odpovědí 

by taky mohlo být hodně. Ale mně osobně baví, že jsou tam ty lidi, co kvůli tomu přijdou, 

že si chcou zahrát. Když ty lidi přijdou více než dvakrát, třikrát, tak to znamená, že se jim 

líbí, jakým způsobem ta hra směřuje, nebo jakým způsobem se hraje. A je super, když člověk 

může něco vytvářet, třeba trošičku jako, že do toho nemusím oficiálně tlačit a bičovat se, 

jako to je třeba, když se píše knížka, nebo dělá film. Ale jen tak v klidu v práci mě napadne 

pěkný příběh a mám někoho, komu ten příběh mohu přednést a kdo si ho užije. Ale nemusím 

se zároveň nějak tlačit do knížky, nemusím řešit obálku, sazbu, opravy a tadytyhle věci. 

Prostě jednoduše u piva si zahrát něco, co jsem si sám vymyslel, a je tam někdo, koho to 

baví, což je hrozně zajímavé, zvláštní a příjemné. 

Takže taková kombinace toho uměleckého potenciálu, co to D&D má, a zároveň trochu 

interaktivita s těmi hráči. 

Přesně tak, vlastně jsme zase u bodu jedna, sociální a tvořící, no.  

Dobře, teď tohle téma můžeme opustit a přesunout se k dalšímu, což je vlastní obsah. 

Tuhle část rozdělíme na homebrew tvorbu a fanouškovský obsah, začneme tím 

homebrew. Homebrew je vyloženě práce s těmi oficiálními herními mechanikami, nebo 

obecně herní mechaniky, svět, rasy, magický předměty a tak. Zařadila bych sem určitě 

i vlastní světy, mapy, protože to není fanouškovská tvorba. Tvoříš ty sám nějaký 

homebrew obsah, případně máš vlastní svět, nebo DMkuješ jenom oficiální svět?  

Právě naopak já jsem nikdy neDMkoval v oficiálním světě, neznám ho, neznám ani český 

Asterion, neznám ani ten D&Dčkový. Co se týče homebrew věcí, homebrew věci by měly 

být to, co lidi si sami upravují, mění a vymýšlí a navazují si to na ten oficiální materiál. To 

znamená, pokud my máme ve družině elfa, trpaslíka a člověka a někdo mi řekne: „Hele, já 

chci být potůčkový dráček, nebo víla.“ A není to v pravidlech, tak vlastně ve chvíli, kdy my 

to vytvoříme, tak vytváříme homebrew. „Hele, budeš víla a budeš mít to, to a to.“ Jsem rád, 

že jsem to pochopil dobře.  

Jo, přesně tak.  

Určitě vytváříme, máme toho mraky. Samozřejmě za prvé herní svět, herní svět byl můj, co 

jsem si dělal na střední, ten mě bavil moc vytvářet ať už je to náboženství, měny, mapy a 

všechno. K tomu asi patří i různá povolání a rasy, každá družina si něco vytvoří, to tak prostě 

je. To jinak ani nejde. Já ty pravidla fakt beru jako šablonu, podle který si má každý kreslit, 



a ne se tím omezovat. Když ty pravidla budou mantinel, který vás omezí, tak je to trošku 

škoda. Ono to má svůj důvod, protože to někdo testoval, někdo to počítal, a když do toho 

člověk začne hrabat, tak to nebude vyvážené, nebude to třeba dávat vždycky smysl. Na 

druhou stranu hrajeme to my, je nás 5, nás to baví a mě je jedno, jestli je to vyvážené, jestli 

kouzelník je silnější než válečník, protože pracujeme spolu, hrajeme spolu a důležitý je 

příběh. Příběh je na prvním místě a všechno potom, ať už jsou to hody, ať už jsou to čísla, 

ať už jsou to životy, všechno je to na druhé koleji. První kolej je vždycky příběh za nás. 

Tím jsi mi trošku přiblížil, že prakticky vytváříš všechno v homebrew. Co za tím stojí, 

proč ho vytváříš? 

Ne vždycky se mi třeba líbí, co ti lidi přede mnou připraví. Třeba D&Dčko je zrovna setting, 

který má hodně high magic setting, má hodně magie tam. A můj svět, který my jsme vlastně 

založili na střední škole, vychází z toho, že je tam té magie hodně málo. Je to trošičku alá 

Pán prstenů, kdy na světě je čarodějů šest, nebo sedm. Já teďka vím asi o čtyrech, jeden 

zmizel a někde bych ještě dohledal jednoho, a to je všechno. Prostě víc jich není. A ve chvíli, 

kdy začneme hrát a družina mi řekne, „my chceme být čarodějové dva“, tak řeknu: „Hele, 

prostě nemůžete, já nechci, aby v tom světě bylo tolik čarodějů.“ 

To znamená v mém světě se hraje bez Warlocka, bez čaroděje, hraje se tam bez Sorcerera, 

všechny tadyty magický povolání maj’ ban. Jestli chcete hrát válečníky, oukej, ale podívejte 

se, tady si můžete vybrat nějakou cestu, kde se pak už útočí magií nebo něco, tu si 

nevyberete. A tímhle způsobem si to můžu osekávat a upravovat, aby to sedělo do toho 

daného světa. Pokud já jsem 14 let si chystal svět a pak jsem přešel na D&D, tak nechci, aby 

mi to D&D můj svět celý změnilo, že jo. A takových situací je spousta, třeba rasy. Všechny 

ty rasy v D&Dčku maj’ ban v podstatě, já mám jenom lidi, trpaslíky, elfy, ale každý žije 

jinde. A při představě, že bude chodit po mojem království družina, kde bude jeden trpaslík, 

jeden elf, jeden člověk a, nedej bože, nějaký půl drak, půl člověk, co tam D&Dčko má, tak 

to by prostě nešlo. Inkvizice by běžela hned do lesa pro dřevo.  

Takže z toho důvodu homebrewčka fungujou, protože, myslím si, že každý vypravěč si 

prostě upravuje věci podle sebe a podle svého světa. Bylo by to aji asi smutné, kdyby celá 

planeta hrála jeden stejný svět, v úplně stejném settingu. Někdo třeba má rád steampunk, jak 

teďka sleduju třeba ty Krotitele draků, a ti si tam přidávají různé pušky, výbušniny, zepeliny, 

takové ty vzducholodě a tohleto všechno, a to taky v těch pravidlech není. A oni si to chcou 

zahrát, no, tak si to musí vytvořit.  



To by byl takovej hlavní důvod pro homebrew tvorbu. Kdybys měl nějak zhodnotit, co 

to přináší, že to používáš, jak samotný hře, tak tobě, jako tvůrci?  

Je tam ta jedinečnost v první řadě, můžeme si zahrát, co chceme, a ne to, co nám připravili 

ti, co vytvořili pravidla. Pokud já chci hrát trpaslíka, co má pušku, jako hráč třeba, „hele, 

viděl jsem to ve Warcraftu, tak chci běhat s puškou“, tak mu nechci říct: „Hele, nejde to, 

tady na to nejsou čísla a já nevím, co mám dělat. Prostě mu řeknu oukej, tvoje puška má 7, 

4, 2.“ A jedem. Pokud se mi to hodí do světa. Takže je tu určitá volnost, to přináší určitě, že 

si může každý dělat, co chce.  

Je to určitá jedinečnost. Naše družina prostě zahrála, co vím, že nikdo jiný nezahrál, protože 

jsme si to sami vytvořili, máme nějakou naši vlastní vzpomínku. Je to zase ten pocit 

kreativity, člověk si může vytvářet něco a je tam zase takové to překvapení, že třeba to, s 

čím přijdu, ti hráči už neviděli jinde, že nehráli s jiným vypravěčem, že už to jednou 

neprožili. Že to, co tam spolu prožijem nebo zahrajem, je jedinečné nějakým způsobem, 

protože já třeba nemám rád, když s kýmkoliv hraju a, nevím, postavím tam vlkodlaka. A 

nějaký hráč naproti stolu řekne: „O. K., vlkodlak, životaschopnost deset, to je 10k6, takže 

může mít 42 až 62 životů, útočí 1k10.“ A bude to vědět. Co je to za hru? To by mě vytočilo. 

Já chci, když se tam objeví, aby z toho byli vystrašení, aby nevěděli, co čekat a aby netušili, 

když vlkodlak při prvním útoku skočí a někoho sekne za 20, aby nevěděli, jestli dobře hodil, 

nebo jestli je fakt tak silný. Aby to prostě hráli ten příběh, a ne aby to cheatovali tím, že to 

znají.  

Přiznám, to mě nenapadlo, že homebrew je dobrej způsob, jak se tomuhle vyhnout. Na 

jednu stranu si myslím, že by měli hráči rozlišovat to, co ví oni, a co ví postavy.  

Ano, ta role-play je důležitá, ale někdy je fakt super i ty hráče šokovat, překvapit. Jedna věc 

je, když hrajou a jsou překvapený, a druhá věc je, když jsou opravdu překvapený. 

Přibliž mi, prosím, jak vyloženě tvoříš? Třeba předmět, rasu a tak?  

Já dost „na pankáče“, když se tvoří předměty, rasy a tyhle věci, protože to jsou věci, které 

mi nepřijdou až tak důležité. Pro mě, když se třeba tvoří svět, ta je to složitější. Tam je třeba 

nad tím opravdu myslet a je třeba super, když člověk může i ty hráče přizvat k tomu průběhu 

toho tvoření nějakým způsobem. To znamená, pokud my tvoříme svět, domluvili jsme se, 

„hele, pojďme si zahrát nový svět, vytvoříme ho spolu“, tak ho nějakým způsobem hrajem 



a ti hráči mají možnost do toho nějak mluvit, říct, „hele já bych třeba chtěl, aby tady bylo 

něco“, a tak mimo hru samozřejmě se dá něco připravit.  

A i přímo ve hře jsou různý praktiky, techniky, jak přímo hráč si může něco navytvářet v 

tom světě. Já dám třeba příklad, Dračí doupě 2 přišlo s možností, že každý hráč má trochu 

jako PJ pravomoce, projevuje se to v několika bodech. A jeden z nejdůležitějších je ten, že 

třeba hráč může říct něco, konkrétní příklad: chceme získat nějakou informaci od krčmáře a 

nedaří se, nepovedlo se a hráč může říct něco jako: „Hele já jsem tady byl v tomhle městě 

třeba dva roky zpátky a vím, že za rohem, když člověk vyjde ven a obejde krčmu, tak jsou 

tam dveře od kuchyně a často se tam objevuje kuchařka, která kouří a odpočívá. Takže já se 

tam půjdu podívat a uvidím, jestli ji potkám.“ On tohleto nadhodí. Stejně jako: „Jdu v lese, 

jsem zraněný, já si pamatuju, že tu kdysi měl druid chatu a já vím, kde je, tak se tam půjdu 

podívat.“ 

Není to definitivní, je to návrh a vypravěč se toho může uchopit a může říct: „Hele, nevadí 

mi to, ať tam je, přišel jsi tam, je tam.“ Anebo může říct: „Teď se mi to nehodí, takže přišel 

jsi tam a chata je vypálená, nebo ta krčmářka tam zrovna není.“ Hráč má možnost ten svět 

trošičku ovlivnit a vymyslet, ale zároveň je tam ten kontrolní mechanismus, že nemůžeš říct, 

„já ho vidím“, ale že: „Já pamatuju si, že tam býval a jdu se podívat, jestli ho neuvidím.“ 

Takže tohle je třeba mechanismus, který funguje při tvorbě světa, že se vytváří společně. 

A co se týče homebrewček jako by rasy a tak dále tak to je to samé. Pokud někdo přijde a 

řekne mi, „já chci hrát novou rasu“, tak mu řeknu: „O. K., co si pod tím představuješ, jak by 

sis to chtěl zahrát?“ A společnými silami to nějak jako uděláme. Ta rasa se nemůže jen tak 

objevit, najednou jsem tady a jsem ent nebo něco, musí odněkaď pocházet, musí to mít 

smysl, kde zasadit, aby to celé nějak hrálo dohromady, a pak proč ne. A co se týče nějakých 

čísel, jestli má +2 do obratnosti, nebo inteligence, to je mi úplně jedno. Mně osobně jsou 

tyhlety věci úplně fuk.  

Rozumím, hlavní je prostě ten příběh.  

Já jsem teďka dokonce hrál s klukem super kampaň. To je taky na YouTubu, je to už 4. série 

a on celou hru odehrál, aniž by měl tu postavu v deníku. On vůbec nic neměl. On měl prázdný 

deník a kreslil si smajlíky, kdykoliv mu někdo řekl, „odečti si dva životy“, tak on si tam 

udělal smajlíka nebo něco a ten příběh krásně fungoval. On má smysl pro dramatičnost, 

věděl, kdy zhruba by mu měla dojít mana, kdy zhruba by mu došly životy a vůbec neřešil, 

jestli má +2, +3, +5. Vždyť je to úplně jedno ve finále. 



Jasně. Ještě by mě zajímalo pro tu homebrew tvorbu, jestli nějakým způsobem 

využíváš technologie.  

Určitě jsou programy na tvorbu map, které fungují peckovně. Je tu nějaký Inkarnate, který 

funguje ve freečku, teď už chci si ho i zaplatit, protože má spoustu pěkných věcí. Určitě je 

plný internet věcí, kde se člověk může inspirovat, často jsem chodíval na Dračí doupě.cz, 

kde mají lidé rozepsané příběhy, nebo postavy, nějaké bestie. Kolikrát se stačí jenom podívat 

na nějaké jméno bestie a člověkovi už to vnukne příběh na celý večer. Samozřejmě YouTube 

je plný inspirace a hodně to pomáhá.  

Pak jsou určitě věci na tvorbu atmosféry, ať už je to různá hudba, speciální program 

Syrinscape, který může vypravěč ovládat v mobilu a je tam všechno. Vejdete do krčmy, 

čudlík, a najednou vcházíme do krčmy, ozývá se zvuky korbelů a tak dále. Je prázdná krčma, 

jenom posunu prstem a zreguluje to dav lidí, je jich tam míň. Je veselá, pohnu prstem, 

najednou krčma je veselá. Tyhlecty věci skvěle fungujou a je to taky onlinovka. Byl jsem 

vždycky proti, chtěl jsem hrát jenom se svíčkama, papírem a tužkou, ale tyhlencty věci 

hrozně pomáhaj’, jsou super. 

K tomuhle se ještě dostaneme, teď jsem se ptala právě přímo na technologie využívané 

přímo k homebrew tvorbě. Takže programy na tvorbu map a internet pro inspiraci a 

podobně. Třeba na D&D Beyond je nějaký creator, který pomáhá v homebrew tvorbě. 

Třeba něco takového nepoužíváš?  

To nepoužívám. Znám tadyty programy. Jo, co používám hodně je generátor jmen, to je 

nejdůležitější součást mého života, protože nad tím hrozně trpím, vymyslet nějaké jméno. 

Jsou generátory, že člověk si vybere, chci elfa, chci elfku, chci trpaslíka. A tak si to tam 

nasází, zmáčkne, vygeneruje mu to 20 jmen, vybere si nějaké a jedem. To je super.  

Kdybych se tě tedy měla zeptat homebrew versus oficiální tvorba, asi je to u tebe docela 

jasný.  

Tam je to jasný, no. Ta oficiální tvorba má něco do sebe, já třeba to teďka sleduju, protože 

jsem taky člen Dračí hlídky, v tom týmu, co teďka vychází ta nová česká hra. A vím, že 

spousta těch lidí jsou nováci, začátečníci, co začínají hrát, a pro ně ty oficiální pravidla nebo 

celkově všechno oficiální, co tam je, je super. Oni chtějí připravené příběhy dopředu, chtějí 

připravené mapy dopředu, chtějí prostě spoustu těhle věcí. Za prvé je to možná i tím, že ti 

lidi jsou teďka starší, už jim není patnáct, aby si tyhle věci chystali ve škole, zatímco se nudí, 



a už si chcou zahrát v sobotu večer s chlapama. Tak co, tak si to všechno stáhnu, za hodinku 

to mám ready, jenom si to přečtu a hrajem. Takže spousta lidí to asi taky preferuje, já proti 

tomu nic nemám, ale za mě osobně to homebrewčko je prostě lepší.  

Sdílel jsi někdy svoji homebrew tvorbu, distribuoval jsi ji? Obecně i co jsi o tom myslíš, 

docela hodně lidí se třeba na Redditu dělí o své homebrew práce. 

Určitě, tak o tom to celé je. Tohle se mi na tom hrozně líbí, že ta komunita žije a navzájem 

si předává různé věci. Já na to Dračídoupě.cz chodím třeba si brát bestie, chodím si brát 

zajímavé nápady i na povolání, když se mi něco zalíbí. Takže jsem jenom za, aby se tyhle 

věci dělaly, podporuju to. Třeba to je jeden z důvodů, proč jsem kdysi založil „Dračí doupě“ 

na Facebooku. Mám tam dvě jakoby skupiny větší, každá má přes 1000 lidí a oni si tam 

navzájem tyhle věci různě vyměňujou, radí si a vznikaj’ tam nové vazby, kamarádství a tak, 

což je paráda.  

Já sám za sebe, jak už jsem říkal, teda dvě knížky mám venku, není to přímo jako by o 

Dračím doupěti, je to příběh, který jsme ani neodehráli Je to jenom příběh z našeho světa, 

ale je tam jasně cítit, že je to dračák. (smích) Na to jsem si dával pozor. Mám na YouTubu 

nějaké tutoriály o nějakých základech, co by měl třeba vypravěč vědět, než začne hrát. Ale 

fakt úplně basic, nesnažím se tlačit svůj názor jako jediný správný. A je to spíš teda o té 

tvorbě než přímo o tom, že bych někomu dával hotové povolání, hotové příběhy a tak dále. 

I když to teďka taky budeme dělat, budeme dávat naše příběhy na internet, no.  

Můžeme přejít k fanouškovskému obsahu. Ten rozdíl je především v tom, že 

fanouškovský obsah nesouvisí s oficiálními herními mechanikami. Jako fanouškovský 

obsah jsou hlavně vnímány práce s konkrétními postavami, konkrétní kampaní, 

příběhem a takhle. Už máš něco svýho a nějak to rozvíjíš, třeba mimo samotnou 

kampaň. Asi taková nejčastější tvorba jsou nějaký povídky, některý lidi mají dvacet 

stránek backstory svojí postavy, obrázky svých postav, situací ve hře a podobně. Spadá 

sem ale hrozně moc jinejch věcí. Ty sám nějaký tvoříš, už jsi zmínil, že máš dvě knížky, 

klidně mi můžeš říct i něco k nim.  

Ty knížky třeba, tak ty vznikly v tom světě, kde jsme hráli 14 let ten jeden příběh. Já jsem 

nechtěl popisovat to, co ta družina dělala, ale ty věci kolem. Tak jak hraju já, cokoliv se v 

mém světě stane a kdokoliv něco udělá, tak já, pokud začnu hrát zítra s jinou družinou, tak 

oni potkají to, co tam zanechala ta stará družina. A pokud zítra mi vypálí nějakou vesnici a 



já za rok budu hrát zase s jinou družinou, tak ta vesnice je vypálená. Pokračuje to furt dál. 

Nic se nerestartuje, nic se nevrací. 

Jedna dějová linka.  

Přesně tak. A ty knížky do toho tímhle způsobem zapadají, že ta družina šla doleva a tam 

něco zažila a ta knížka šla doprava a třeba se někde propletli, jenom decentně, ale je to 

vlastně furt jedno a to samé. Z toho důvodu mě ty knížky hrozně bavily, protože to ucelovalo 

tu jednu linku a třeba dovysvětlovávalo nějaké věci, které jsem chtěl dovysvětlit mojím 

hráčům. A nevěděl jsem tenkrát, že to reálně půjde do obchodů. To jsem jako netušil. To pak 

přišlo nějak později. Já neříkám, ono to taky ve finále nikdo nečte, ale vím, že třeba těch 

knih se 300 prodalo a vůbec netuším komu. Nemám nejmenší představu, kdo to koupil.  

Ještě něco dalšího, kromě těch knížek? 

Kromě těch knížek samozřejmě je to teda ten YouTube, ale asi jinak ne. Hodně fakt toho 

času na ten YouTube tlačím, ať už jsou to ty vypravěčské tipy anebo je to, co děláme s tím, 

že hrajeme na kamery a snažíme se nějakým způsobem tlačit tady tohlecto naše sezení. Ale 

jinak vysloveně, že bych vyráběl modely, mapy nebo tak. Já mám obě ruce levé na tyhle 

věci. Já jsem spíš na práci přes hlavu.  

Ještě chvilku zůstaneme u těch knížek. Když jsi to psal, co za tím bylo? Měl jsi třeba 

nějakou touhu rozšířit svět, příběh?  

V první řadě to byla touha rozšířit ten svět a taky, to už jsem vlastně říkal na začátku, že mě 

napadl nějaký pěkný příběh a ti lidi kolem mě na něj byli zvědaví a bavilo je to. Takže jsem 

byl rád, když oni to četli. Já jsem to rozepsal nejdřív jen tak decentně na střední ještě, občas 

jsem to tam foukl. Ona si toho všimla češtinářka jednou, protože mě chytla, jak si píšu do 

sešitu, a sebrala mi to. A potom o dva dny později přišla s tím, že to celé dočetla a jestli chci, 

že si na mě udělá čas po vyučování dvakrát do týdne a že to spolu projdem a opraví mi to 

stylisticky a naučí mě, jako by jak lépe skládat věty, slova, aby to bylo čtivé. A ona opravdu 

mě asi dva nebo tři měsíce chodila zadarmo učit stylistiku a psaní, což musím říct, že je 

docela masakr. Ono to nesouvisí s tématem, ale já se snažím to vyzdvihnout, kde to jde, 

protože mi to přijde hrozně zajímavé, že se fakt takhle obětovala.  

Pak vlastně jsem odjel do Švýcarska a byl jsem tři roky ve Švýcarsku sám. Neměl jsem s 

kým hrát, vůbec, a hrozně mi to chybělo. Z toho důvodu, že jsem měl absenci toho světa a 

celkově té hry, tak jsem se hodně ponořil do těch knížek a věnoval se jim často a hodně, 



protože mě to aspoň trošku vracelo do toho času té staré slávy Dračího doupěte, kdy jsme 

hrávali každý den.  

A když jsi ještě psal a nebyl ještě v tom Švýcarsku, ale v rámci toho svého okruhu 

hráčů. Sdílel jsi to s nimi? 

Jo, jenom s těma asi čtyřma lidma jsem si to sdílel.  

A v současných skupinách, kde hraje, netvoří ještě někdo další fanouškovský obsah?  

Znám kluky, kteří dělají terény. Vytváří nějaké terény, vytvoří třeba celý ostrov, komplet. Je 

to model, je krásný a oni tam těma figurkama si prochází, když hrají, jsou to prostě 

vypravěči, kteří, když ví, že bude bitva v lese, tak vytvoří ten les na desku 2x2 metry a 

vymodelují si ty stromy, vymodelují si každý kámen, každé stéblo trávy a připraví si velkou 

bitevní mapu. Nádherné to je a to jsou desítky hodin práce. Znám kluky, co třeba vyrobili 

takovéhle modely na podzemí, které se dají různě upravovat a tak dále. Sami si to 

naprogramovali, vytiskli si to v 3D tiskárně, nabarvili a různě si skládají podzemí podle toho 

vždycky, jak je příběh zavede. Tyhlecty terény jsou hodně časté a znám lidi, kteří se tomu 

věnují fakt jako moc.  

To je zajímavé, přiznám se, že tohle jsem ještě neslyšela v souvislosti s českým 

prostředím. 

Je to bomba, vypadá to fakt úžasně.  

Jo, taky jsem viděla obrázky na internetu, ale nevěděla jsem, že se to dělá i u nás.  

Jo, mám teda kontakty asi na dva lidi, kteří to dělají v Čechách nejvíc teď, takže klidně můžu 

poskytnout. Potom samozřejmě barvení figurek je hodně velký úlet, který dělá hodně lidí, 

že si sami tisknou figurky, nebo kupujou a barví si je těma malejma štětečkama. Prostě x 

hodin na každou figurku, aby to bylo úžasné.  

Mezi ty fanouškovské praktiky obecně patří i cosplay. Ty sám, nebo lidi v tvém okolí, 

setkal jsi se s tím někdy? Neměl jsi touhu ztvárnit svůj charakter?  

Moje profilovka mluví za vše. Já teďka jedu v neděli na hrad Lipnice, kde za náma přijede 

fotograf, který dělá larpové fotky a celá naše youtubová skupina se bude fotit na hradě. Bude 

to krásné, doufám. Chystáme to už asi tři týdny, máme na to storyboardy, máme na to 

připravované přesně scény, co chceme nafotit. Takže určitě jo, fotíme sebe, svoje postavy, 

které hrajeme poslední tři roky. Máme na to kostýmy, koupili jsme, objednaly se nějaké nové 



kostýmy, včera jsme byli v Drakárii, kde nám půjčili zbraně na to focení za nějakou reklamu. 

Takže určitě ano, tyhlecty cosplaye jo, plus máme teď ještě grafika, kterej nám dělal naše 

postavy a ztvárnil nám je jako kostky. Vždycky je to kostka s rukama, s nohama, v kápi, s 

holí a podobně. Je to moc pěkné, hrozně mě tohle baví a líbí se mi to. Určitě tadyctu touhu 

mám a máme ji všichni v naší skupině. Já nejsem žádný velký cosplayer, nikdy jsem nebyl, 

ale tohle si rád udělám, rád si to nafotím a rád s tím pak budu machrovat na netu, no. (smích)  

Co stojí za tím, že jsi se rozhodl postavu takhle ztvárnit? Kromě tedy machrování na 

netu.  

Ono je to tři roky zpátky už, co za tu postavu hraju. Hlavně mě hrozně baví to, že my máme 

malou skupinu diváků, ale řekněme hodně oddanou. Oni nám píšou a zajímají se, máme 

nějaký náš Discord, kde spolu si povídáme a tak dále. A ti lidi tím, jak mají o něho zájem, o 

tu moji postavu, o toho Kiraela, tak to víc tomu podsouvá to, že je reálná nějakým způsobem. 

Kdyby to bylo jenom v mojí hlavě a v hlavě tří lidí, tak ji mám taky rád, ale asi by mě to 

nedonutilo se jít fotit někde na hrad kvůli tomu. Ale tím, že vím, že třeba dalších 600 lidí na 

to kouká a že se ptají na jeho historii a že se zajímají o to, co se stalo a jestli přišel o ruku 

nebo něco, tak prostě to trošičku víc působí, jako že je reálná a že to stojí za to.  

Když vezmu tu fanouškovskou tvorbu, když jsi třeba psal, nebo ten kostým. Využíváš 

třeba při tom nějakým způsobem technologie? Vím, že je to taková trochu složitější 

otázka, na kterou se odpovídá nejlíp, když třeba někdo kreslí, ale zkus se nad tím 

zamyslet. 

Tak určitě komunikace. Ten Facebook je na tohle prostě úžasný, sháním fotografa, 

Facebook. Hodil jsem do to LARPu, sehnal. Budeme to šířit, zase Facebook. Stejně tak, co 

se týče psaní, mám nějakou alfu, někoho, kdo to čte, zase všechno jede přes Facebook. 

Nějaká komunikace přes to, ale jinak, i když třeba sháním obálku, zase hledám lidi, všechno 

přes internet. Tohle není něco, co si člověk udělá doma, no. Od sazby, přes všechno, prostě 

všechno se řeší přes internet. Ale myslím si, že víc z toho asi nevymačkám, no.  

V pohodě. Teď budeme chvíli mluvit o miniaturách. Máš sám nějakou, používáš ji 

případně? 

Já mám draky. Mám jich, teďka koukám, 11 a ty sbírám jako dlouhodobě. Mám různé 

miniatury draků, mám ocelové, nějaké železné, kovové, mám i nějaké plasťáky, to mám jako 

na ozdobu. Od tý doby, co hraju Dračí doupě, všude kde vidím draka, tak ho kupuju, když 



je pěkný. A pak mám nějaké základní figurky, těch mám třeba 30, nějaký basic. Mám 

družinu a mám skřety, myslím, že jsou z Dračího doupěte, takové ty úplně základní. A 

používáme je při hře. Když se zrovna nehraje, tak jsou na poličce a jsou krásně vystavení do 

nějaké bitevní scény, která mě zrovna bavila.  

Jak vnímáš využití miniatur, kromě toho, že dělají, když se právě nehraje, krásnou 

ozdobu a součást tvé sbírky? V čem je to jiné, když jsou figurky na hrací ploše, třeba i 

ta konkrétně tvoje? 

V první řadě je to přehlednější. A šetří to čas. Obejde se kolo nějaké bojové a lidi jsou 

zmatení: „Hele, kde stojím a jak to mám daleko k němu, a počkej, on je za mnou?“ A tyhlecty 

zmatení, který se pak ve hře dějou, zpomalují ten boj, a jakmile se boj zpomalí, hráči jsou 

otrávení a hra upadá. To znamená, figurky na stole jasně říkají: „Stojíš tady, kolem tebe jsou 

tihle a tohle se děje.“ Člověk to vidí, sleduje a nemusí se znova ptát, nezpomaluje hru. Takže 

ta přehlednost, a to zrychlení si myslím, že je znát. To je jeden z důvodů, proč to používám 

já. 

Kromě té vizualizace a pro lepší představivost. Řekl bys, že je to jiný i v tom, když je 

tam vyloženě figurka tý tvý postavy?  

Asi jo, záleží asi, koho se zeptáš. My máme třeba ve skupině kluka, který vysloveně vždycky 

říká, že nechce ty modely a nechce ty věci, protože si to chce představit sám, a že ve chvíli, 

kdy my mu vnutíme něco, tak vlastně ho okrádáme o tu možnost, že si to může představit 

tak, jak by chtěl on. Já tomu rozumím trošičku, protože my jsme spolu hráli v době, kdy ještě 

figurky tady ani moc nebyly. Ale na druhou stranu jsou zase lidi, kteří nám vytýkají, že si to 

nedovedou představit, takže je to asi hodně „tricky“ otázka. Deset lidí, deset názorů asi tady 

v tom. Myslím si, že někomu to v každém případě pomůže si představovat, někomu to zase 

může vadit. 

Ještě v souvislosti s miniaturami – dají se v jejich případě využít i technologie? Viz 

třeba ta 3D tiskárna, jak jsi zmiňoval už.  

Určitě, tak ta 3D tiskárna to je velký pomocník. Na internetu je třeba Hero Forge, to funguje 

tím způsobem, že člověk si tam v online editoru vytvoří postavu, zabere mu to 5 minut a za 

7 eur si ji stáhne do počítače a jenom ji přešla do tiskárny a za hodinku ji má vytištěnou. A 

je přesně tak, jak si ji představuje, má ruku, tam, kde má mít, takovou zbraň, co má mít. 

Úplně fakt tip ťop přesně. Já jsem si vytvářel svoji postavu asi týden zpátky a úplně přesně 



všechno tak, jak jsem chtěl, bez jediné tečky jinak, fakt super. Stejně tak 3D tiskárny tisknou 

ty terény, tisknou různé domy, záleží, jak moc se do toho člověk chce ponořit. Ale tohle je 

na dračák velký pomocník ta 3D tiskárna, když někdo vyloženě používá. Já třeba 

nepoužívám, ale mám kamaráda, který tím hodně žije.  

Tohle téma opustíme a můžeme přejít vyloženě k hraní D&D a tématu technologií. 

Jako první se budeme věnovat hraní online. Na úvod tě poprosím, jestli bys mi mohl 

trošku hraní online popsat, co nesmí chybět, co se používá a podobně. Pro zjednodušení 

si to představ tak, že jsem hráč, který hraje jenom naživo, a hrozně mě zajímá, jak to 

online vlastně probíhá. 

Já jsem hrál online několikrát. Hrál jsem v době, kdy ještě nebyly webkamery a tyhlety věci 

tak časté. Takže jsme hrávali textové Dračí doupě nebo D&D, vypadalo to tak, že vypravěč 

vždycky něco napsal, člověk, jak se vrátil domů z práce, viděl tam 5 nových příspěvků, 

každý napsal, co dělá, tak taky napsal, co dělá, a zase odešel. A takhle se hrálo třeba rok a 

odehrálo se hodinu sezení. Byla to hlína k tomu člověk nepotřebuje vlastně nic, bylo to 

jenom o představivosti a tvoření příběhu.  

Teď je hodně populární Roll20 a různé Discordy a Skypy, kde lidi hrajou spolu. Taky jsem 

teda hrál na Roll20, tam člověk nemusí si přinést vůbec nic, je tam úplně všechno. Ten 

program to má vychytané, vypravěč si jenom dopředu něco připraví, mapy, bestie a hráč má 

osobní deník uložený online. Má tam kostky, má tam úplně všechno. Takže člověk jenom 

sedí u myši a kliká, k20, hod, k4, hod. A ono se to všechno už sčítá. Je tam třeba hod na 

obratnost, kliknu, nemusím nic vědět, nic řešit, ten systém to všechno vypočítá a řekne mi, 

že na obratnost jsem hodil tolik, protože tenhle postih, tenhle bonus a tak dále. Takže ty hry 

jsou hodně lehké, ale zase to trošku postrádá ten smysl té hry pro mě. Ten sociální kontakt a 

tak dále.  

Když se budeme bavit, tak bych se zaměřila na hru přes Skype, Discord a tak. Textový 

dračák necháme stranou. Hrajete přes Roll20, telefonujete i přes něco? 

My jsme telefonovali, myslím, přes Discord vždycky. I kamery jsme používali jeden čas, 

protože mi to přijde lepší, a je to z toho důvodu, že lidi jsou na počítači hodně roztěkaní a 

neudrží tu pozornost tak, jako ji udrží u stolu. Navíc, když na ně nekouká kamera, která 

trošičku je kontroluje, tak jsou na Facebooku za dvě minuty a na té hře je to pak hrozně znát.  

Byl nějakej extra důvod, proč právě Discord? 



Asi ne. Já Discord používám víc, používám ho na různý věci, Discord má úžasné schopnosti, 

ale to se asi do tohohle rozhovoru úplně nehodí.  

Když hraješ online, snažíš se i tak mít nějakou trošku atmosféru pro tu hru? Nebo si 

zkrátka sedneš k počítači a jdeš hrát? 

To je dobrá otázka, protože já jsem tohle řešil tři týdny zpátky. Měli jsme hosta a bylo to 

online, bylo to pro lidi, že tenkrát přišlo se dívat asi 60 lidí a chtěl jsem právě atmosféru a 

říkal jsem klukům, že udělám horor. A všichni mi říkali: „Nemůžeš udělat horor přes 

internet, nejde to.“ Protože ta atmosféra je prostě jiná. Udělat horor normálně lidem, super, 

sejdeme se na chatě, já zapálím svíčky, zhasneme světla a hrajeme ve tmě, prská krb a bude 

takový horor, že to svět neviděl. Ale ve chvíli, kdy každý sedí doma v obýváku, čumí do 

monitoru, a ještě překlikává na Facebook, tak to je nesmysl, to se fakt nedá udělat.  

Dá se to teda udělat, povedlo se to, ale je to jenom ve chvíli, kdy i hráči musí chtít do toho 

jít a musí se bavit u toho a musí tam být jasně ten cíl. Hele, pojďme si zahrát a pojďme 

vytvořit co nejlepší atmosféru a položit se do toho. Ale přijde mi, že je to mnohem těžší, 

opravdu je to mnohem, mnohem těžší přes kamery a přes internet. Bez kamery vůbec si 

myslím, že je to nesmysl, a jako by ten hlasový chat samotný že by nestačil. I s kamerama 

mi to přišlo velice náročné. 

Můžeš mi trochu přiblížit, jak jsi tu atmosféru vytvořil?  

Tvorba atmosféry ve hře je hodně podobná jak u stolu, tak online. Je to o tom připravit to 

okolí trošičku tak moc, jak člověk může a jak se mu chce. Svíčky, trošku šero pomáhá. Tichá 

hudba taky funguje, dá se udělat jak na Discordu, tak i naživo. To už trošku tu atmosféru 

rozkreslí. A pak už je na vypravěči, aby nějakým způsobem pracoval s hlasem, mluvím 

pomaleji, mluvím víc potichu a ten příběh se snažím tlačit tak, že ty vtipné scény spíš rychleji 

přecházím a rychleji uzavírám, zatímco víc se věnuji těm složitějším, náročnějším. A hlavně 

buduju atmosféru tím, že graduju. Začínáme pomalu, postupně přidáváme.  

Jsou nějaké tipy, jak vést horor. Já jsem se chvíli před tím díval přímo na youtubera, který 

tohle vysvětloval, a jsou tam nějaké body, základní tři věci, jak vést příběh, který má mít 

atmosféru, třeba útěk odněkud, horor. Spousta věcí, ale třeba ta práce s hlasem u vypravěče 

je hrozně důležitá, protože vypravěč je ten, kdo mluví nejvíc, a tak, jak on to vede a směřuje, 

tak je velká šance, že se hráči přidají. Není to záruka, je to možnost.  



Jaké vidíš výhody a nevýhody v hraní D&D online? Jako nevýhodu už jsi uvedl 

problém s udržením pozornosti a vytvoření atmosféry. Napadá tě ještě něco?  

Hraní u stolu má trošičku ten feeling papíru, kostky, tužky. Když si člověk fakt hodí tou 

kostkou. To, že na sebe všichni navzájem vidíme, mně to mnohem víc baví. D&D online 

zase dokáže rychle ty hody sečíst, v tabulkách to připravit, že člověk stráví méně času 

počítáním a hledáním, to je velká výhoda minimálně pro začínající hráče. I když offline mám 

taky aplikaci v mobilu, která mi vytvoří postavu do minuty a všechno mám ready a nemusím 

nic hledat. A samozřejmě, co si budeme povídat, v situaci, co jsme teď, spousta lidí 

vyhledává a hodně se hraje, když se nemůže moc chodit ven. Je tam ta velká výhoda toho, 

pokud mám skupinu, se kterou rád hraju, tak mě nezastaví to, že jeden je v Brně, jeden je v 

Praze a jeden je v Ostravě, ale prostě si spolu můžeme každý večer zahrát, protože to jde. Je 

to velký pomocník. Já to nevyhledávám a upřímně mi až trošičku vadí to hraní online, ale 

vidím, že to má své kupce. Rozumím tomu.  

Když ty sám hraješ online a využíváš Roll20, kde máš prakticky všechno. Ať už hraješ, 

nebo DMkuješ, využíváš i tak nějakým způsobem něco „materiálního“? Třeba si házíš 

kostkou naživo, máš ručně dělané poznámky a tak? 

Ano, já když hraju online jako hráč i jako vypravěč, tak mám všechno v ruce. Přinesu si 

vždycky dvě kostky, přinesu si papír a přinesu si tužku a opravdu to hraju takhle. Protože 

jsem asi v tomhle oldschool, ale prostě mě to baví víc.  

Teď se podobně budeme bavit i o hraní naživo. Mimochodem hraní naživo můžu 

označovat i jako hraní offline, nebo face-to-face, ale označuje to to samé. Popiš mi 

trochu, jak hraní naživo probíhá, prosím, podobně jako předtím. Můžeš si zase 

představit, že hraju jenom online a hrozně mě zajímá, jak probíhá ta živá zkušenost. 

Zase každý trošičku jinak, znám typy hráčů, kdy jeden přijde, z jedné kapsy vytáhne jednu 

kostku, z druhé kapsy loví druhou kostku, někde má zmačkaný deník, ten vyhodí na stůl a 

hrajem. A znám hráči, kteří přijdou, mají ty krásné desky, otevřou si to, mají to rozepsané 

nádherně, mají to ve třech sešitech, mají kartičky na kouzla, přinesou si modely a tak dále. 

Co je asi nejdůležitější, tak člověk, který tam přijde, musí přijít s tím, že to hrát chce a bavit 

se u toho. A víceméně, kdo si co přinese, až takovou roli nehraje. Kostky, každý musí mít 

svoji kostku, to si myslím, že je basic. Papír a tužka opět. Ale jakým způsobem, to už jsou 

takové doplňky, jsou to takové jakoby vylepšováky. Někdo třeba používá dice tower, to mi 

vůbec hlava nebere. 



To je to, jak do toho dáš kostku a ono to hodí za tebe?  

No, to bych se moh’ naštvat akorát. Takže lidi mají fakt různé věci, jak si tu hru jako by 

vylepšit, aby z toho měli větší zážitek. Přinesou si vlastní figurku svojí postavy, domácí, 

namalovanou. Třeba kamarád nosí krásnou takovou podložku, kterou rozbalí, dá se na ni 

kreslit fixem. Roztáhne to přes celý stůl, má to hexy, my si na to dáme ty figurky a on tam 

fixem nakreslí stromy, cokoliv a hrajem. Takže jsou tam věci, co fakt krásně vylepší hru, ale 

basic, co nesmí chybět, kamarádi, to je základ, bez jiných lidí si člověk nezahraje, kostky, 

tužka, dobrá nálada a pivo.  

Když hrajete naživo, kde hrajete? Je docela zajímavej bod, že i to samotné místo, kde 

se hraje, může být důležitý. 

Tohle je něco, co se u mě hodně mění s věkem. Za mlada jsme chodili hrát do sklepa, říkali 

jsme tomu krypta. byla to nějaká sušárna, tam jsme měli pingpongový stůl a chodilo se hrát 

do sklepa, dlouho. Potom, když už nám bylo 20 a výš, tak jsme třeba chodili hrát do hospod, 

do různých salónků nebo do čajoven, kde jsme hrávali a u toho jsme si dali nějaký čaj, vodní 

dýmku, cokoliv. A teďka kolem té třicítky už to spíš funguje tak, že hráváme u někoho doma 

většinou. Někdy to střídáme, nemáme vysloveně nějaké místo, kde bysme hrávali. A co je 

za mě úplně nejoblíbenější verze hraní, kterou si nejvíc vynachvaluju, je chata. Tohle je 

něco, co já mám hrozně rád, děláme to teďka dvakrát, třikrát do roka, prostě objednám 

libovolnou chatu. Ono to taky stojí prd, zaplatí se tři tisíce na celý víkend, přijede nás šest, 

takže každý zaplatí čtyři stovky, a jsme celý víkend na chatě. A jsme tam, že: „Teď jsme 

přijeli a teď si jdeme zahrát.“ To mě třeba baví mnohem víc než: „Pojďme hrát každý čtvrtek 

večer.“ Naopak pojďme si jednou za dva měsíce udělat víkend a pojďme si zahrát celý 

víkend.  

Tak to docela zní, že i to místo je docela důležitý.  

Určitě. Co se týče atmosféry, tak ta chata je úplně jiná než třeba čajovna nebo cokoliv. Každé 

to místo je jiné. V čajovně se člověk nepohádá, nezařve si. V hospodě zas, když chodí lidi 

čumět, tak je to nepříjemné, člověk se do toho tak nevloží, Pokud si chci fakt zahrát, hrajeme 

nějaký vážný role-play, ta hra už je pro nás důležitá, tak asi chceme mít svůj klid. Chceme 

hrát někde, kde nikdo nechodí ideálně. A taky podle toho, jaký typ chceme hrát asi. 

Ty technologie jsou využívány i při hraní naživo, například pro hudbu. Které 

technologie se používají při hraní naživo?  



Setkal jsem se ve svém životě za hráče – tablety a mobily, kdy používají deníky v chytrých 

telefonech a tabletech. Viděl jsem teda i kostky, že někdo měl v mobilu, což zase mě vytáčí. 

Znám vypravěče, který má velký monitor na stole připravený a do toho přes svůj tablet posílá 

věci, když hrajeme, chce nám ukázat fotku, mapu, něco zoomnout. Je to připravené u toho 

stolu, je to vysloveně monitor na dračák a on tam z tabletu posílá. Tam hrajeme sci-fi takže 

mě to třeba neruší. Takže i tohlecto funguje.  

Hudba samozřejmě, bedničky, to vždycky vídám. Už se skoro nehraje bez hudby, málokde. 

Viděl jsem teda, že třeba 4 lidi jsou naživo a jeden člověk je v tabletu z Brna někde připojený, 

to už jsem taky viděl několikrát. Plus samozřejmě ty telefony a tohle všechno hrozně slouží, 

když člověk hraje D&Dčka, jsou složitá a kolikrát člověk neví, tak to rychleji vyhledá v tom 

telefonu, než že tam má i ty pravidla, a ne jenom deníky. Pak samozřejmě jsou extrémy, kdy 

někdo má plochý monitor položený a na tom má bitevní mapu a na tom táhnou figurkama. 

Taky jsem to viděl, je to extrém, ale funguje to. Teoreticky ještě pecka je projektor, týpek 

měl projektor na stropě a projektoval na stůl bitevní mapu. To byla jízda.  

Když ty sám hraješ, tiskneš mapy, nebo je máš radši digitálně?  

Já jsem je dělal digitálně, záleží co. Jakmile dělám jenom nějakou malou mapu, jdeme do 

malé vesničky a příběh bude tam, tak si ji nakreslím růčo, žádné velké umění to není. Když 

dělám světovou mapu, tak tam používám tu aplikaci Inkarnate, který funguje skvěle. Tam 

fakt i jouda, který vůbec neumí kreslit, jako jsem já, dokáže udělat něco, co vypadá pěkně, 

mají to vychytané. A teď se na mě směje tiskárna vedle od stolu, co mi včera přišla, a musím 

říct, že jsem si ji taky objednal víceméně hlavně kvůli dračáku. To jsou takové nejčastější 

věci, kdy potřebuju něco tisknout, ať už jsou to deníky, nějaké mapy a fintičky, karty na 

kouzla a tak. Takže oboje v podstatě.  

Kdyby ses měl zamyslet nad použitím technologií i při hraní naživo. K čemu bys řekl, 

že jsou užitečné? 

Když to vezmu z toho hlediska, že třeba jsem teď člen té Dračí hlídky, jak jsem říkal, tak 

tam se do těch technologií jde z toho důvodu, že věří, že to přiláká více mladých lidí. To je 

takový zajímavý pohled na to. Ti mladí už dneska, aniž by tam nesvítila aspoň jedna 

obrazovka, tak v tom asi nevidí takovou příležitost si něco užít. Takže si myslím, že ta doba 

je taková a dneska už holt všude musí něco svítit. A co se týče hry samotné, tak asi fakt to 

ušetření toho času, toho hledání, toho počítání. Lidi už jsou líní, takže si to tímhle ušetří a 

věnují se více příběhu.  



Zkus, prosím, zhodnotit výhody a nevýhody hraní naživo.  

Za mě má hraní naživo jenom výhody, řekl bych, drtivé. Ať už je tam ten sociální kontakt, 

konečně někoho uvidím a nečumím do monitoru. Ta atmosféra je jiná, ten hráč se do toho 

více položí, i vypravěč. Vidím tam ty lidi, jsou z toho nadšení, hrajeme spolu, ta atmosféra 

je lepší. Jakmile na sebe koukáme přes nějaké kamery, není to ono, ta atmosféra hrozně 

upadá. 

Má to takovou větší autenticitu, možná?  

Určitě. Ty kamery to tak jako od-osobní.  

Vnímáš u hraní naživo nějakou nevýhodu? Klidně třeba z hlediska organizace, ne 

nutně jenom hraní. 

Organizace samozřejmě, to je velká nevýhoda a s tím se setkávám často. Čtu různě na svých 

stránkách, že si na to lidi stěžují. Domluvit 5 lidí, kdy má každý jiné šichty, nebo bydlí na 

různých místech ještě, tak to je tragédie. To je něco, co to hraní online má obrovskou výhodu. 

Mám svoje kamarády, jeden žije v Německu, jeden žije v Anglii a stejně si spolu zahrajem, 

to je nářez.  

Ovlivnila tvoje hraní D&D nějakým způsobem i koronavirová pandemie?  

Ovlivnila. Je to ten důvod, proč jsem vůbec začal hrát online. To bylo v únoru, nebo březnu, 

nebo kdy to začalo. To bylo poprvé, co jsem hrál online. Já jsem online nikdy hrát nechtěl, 

všem jsem říkal, že to prostě nechci, že mě to nebaví, není to pro mě vůbec hraní. Hraní je 

prostě pivo a stůl. Ve chvíli, kdy mi řekli, budeme spolu hrát online, tak jinak to nejde, tak 

jo. Tak jsem teda hrál. Odpadly nám naše normální sezení, odpadly nám hodně. Většina 

skupin se teď neschází, čtu to dnes a denně na mých skupinách, lidi si stěžujou, že už půl 

roku nehráli, nebo že hráli naposledy v létě. Že se nechcou scházet 6 lidí dohromady a tak. 

Bohužel je to tak.  

Myslím, že k dalšímu tématu budeš mít hodně co říct. Jedná se zapojení do dračákový 

online komunity. Něco už jsi k tomu řekl, teď se tomu můžeme věnovat podrobněji. 

Někdo se zapojuje aktivněji, píše na diskusní fóra, něco tvoří. Někdo zase pasivněji, 

jenom sleduje videa, poslouchá podcasty, lajkuje memy. Jak se ty sám do online 

komunity zapojuješ? Nemusí to být nutně na českém poli. Podle toho, co už jsi mi říkal, 

to vypadá, že budeš spíš aktivnější.  



Já si myslím, že aktivnější jsem teda asi určitě, na českém poli teda. Ten důvod, proč jsem 

začal být na tom českém poli aktivní je ten, že nikdo jiný nebyl. Já, než jsem zakládal 

facebookovou skupinu „Dračí doupě - pokec“ a „Dračí doupě, DnD a další“, tak vlastně 

neexistovala žádná velká aktivní facebooková skupina o hraní na hrdiny. Nebyla. Myslím, 

že tam někde probíhaly možná Hry na hrdiny od Radka Načeradského, ale nejsem si jistý, 

jak to tenkrát bylo, možná tam bylo 200 lidí, možná to ani nebylo tou dobou, fakt si nejsem 

jistý. Ale nebylo nic, neexistovala žádná velká komunita. Bylo Torch.cz, to bylo, když mě 

bylo zhruba 13 roků, tak tam fungovala jedna komunita lidí dračáková a Dračídoupě.cz, 

myslím si, že fungovalo. Jinak o ničem nevím. Takže to byl důvod, proč jsem založil 

tadyhlety stránky, protože jsem chtěl, aby ta komunita v Čechách byla aktivní, aby se lidi 

bavili, povídali si, vyměňovali si věci.  

Pak vlastně přišla Dračí hlídka, přišel nápad „vytvoříme Dračí hlídku“. Takže jsem říkal: 

„Hele, pojďme do toho, bude to bomba.“ To bylo 2015, kdy vznikl ten nápad. Dračí hlídka 

se vydala před dvěma měsíci, myslím, a prodalo se 2,5 tisíce kusů hned za šest týdnů, takže 

si myslím, že ta komunita tam teďka vzniká a buduje se. Vznikla další skupina facebooková 

„Dračí hlídka - pokec“, myslím, nebo něco takového, kde jsem zase moderátor a tam taky 

vlastně se utváří skupina, už je tam třeba 300 lidí a je to tam, nevím, tři týdny.  

Pak samozřejmě asi tři roky zpátky jsme si řekli: „Hele známe Critical Role. Matthew 

Mercer, který natáčí sezení D&Dčka a sledujou ho miliony lidí.“ A říkám: „Hele, v Čechách 

nic takovýho není, zase, nedělá to nikdo. Pojďme být první.“ Takže jsem sehnal lidi, založili 

jsme Strangers and Dragons a natáčeli jsme se na YouTubu, jak hrajeme hru. A do roka, ani 

ne, se objevily čtyři další skupiny. Najednou za půl roku se objevili Krotitelé draků, hned po 

nich se objevilo Drakoviny, ti se pak změnili Na tahu, objevil se Mrkew a Sayuri a najednou 

je nás tady pět, i když před třema rokama nebyl ani jeden. A ta komunita funguje, lidi se 

baví, a je to vidět, že Krotitelé streamují, mají tam 250 lidí online. A ti lidi si s nimi povídají, 

baví se, jsou aktivní. Nahodíme video, máme tam 1000 zhlédnutí, ti lidi zase nám píšou, baví 

se, jsou aktivní. A to všechno se teďka váže dohromady, takže na tom Facebooku si myslím, 

že se nám to podařilo hodně rozdmýchat. Spousta lidí se přidalo, spousta lidí začalo tvořit 

tadytyhle ty věci. 

 

 



Jsou fóra nějaká, těm já se vyhýbám velkým obloukem. Tuším D20 se jmenuje stránka česká, 

kde se chodí kecat na fóra podobně a RPG fórum jsem zapomněl, že existuje, i když tma 

taky nechodím. A přijde mi, že ta komunita se trošičku rozjela, protože dřív byla, ty fóra 

byly, ale nepřesouvaly se na Facebook, na ty moderní platformy. YouTube taky neměl nic, 

český YouTube měl toho kluka jednoho Aristotelus, nebo nějak se jmenoval, hráli spolu přes 

šumící mikrofony na Skypu, a to bylo jediné, co bylo. Nic jiného tenkrát neexistovalo.  

Fórům se vyhýbáš. Zmínil jsi, že sám vyloženě děláš nějakou YouTube tvorbu, tipy pro 

DMka a podobně. Můžeš mi říct k tomu něco? 

To jsem dělal dřív, ještě před Strangery, jmenovalo se to Ostravský drak, protože jsem 

původně Ostravák, ještě je to možná trochu slyšet.  

Ani tolik ne. 

Už jsem 9 let v Čechách. A Ostravský drak, koukám po delší době, si vybudoval krásných 

1000 zhlédnutí na epizodu a jsem to jenom já, když vysvětluju na kameru úplně základní 

basic věci o tom, jak já vedu hru a na co si já dávám pozor, když se něco děje, neděje a jakým 

způsobem se tomu věnuju. Docela mi přišlo, že to ty lidi bavilo, je tam nějakých 6 epizod a 

všichni lidi zkoukli všechny, což je pozitivní. Ale jakmile začali Strangeři, tak jsem se chtěl 

věnovat jim. A hlavně já jsem s Ostravským drakem skončil z toho důvodu, že jsem přišel o 

zuby kvůli nepovedenému souboji s mečema a trvalo skoro rok, než jsem si spravil celou 

tlamu, takže jsem úplně nechtěl chodit na YouTube s vymlácenejma předníma zubama. 

Takže to je jeden z důvodů, proč jsem tenkrát skončil, jinak bych to býval ještě nějakou dobu 

dělal.  

Kromě tohohle posloucháš třeba nějaké podcasty, koukáš na videa, nebo jsi prostě tím 

aktivním členem české komunity a ten zbytek tě až tak moc nezajímá? 

Není to, že by mě ten zbytek nezajímal, ale opravdu se soustředím hlavně na českou 

komunitu, nejen, abych v ní byl aktivní já, ale spíš se snažím, aby česká komunita aktivní 

byla. To je ten hlavní impuls. Dal jsem si za úkol tu českou fantasy komunitu rozhýbat, 

rozvířit vody. Neříkám, že se to povedlo mně, nebo že všichni přišli kvůli mně, to vůbec ne, 

ale byli jsme tam mezi těma prvníma, snažili jsme se tlačit, není to trapné, pojďte taky. 

Přivedli jsme určitě ke hře spoustu nových lidí, to je jisté. A mám z toho radost, že se spousta 

lidí přidala.  



Co se týče anglické tvorby, samozřejmě Critical Role, tak ty sleduju. Nesleduju je už aktivně, 

ale sledoval jsem aktivně jeden čas. Baví mě třeba kluci, co dělali Gamers kdysi, to už je 

taky asi 10 let staré videa, možná 12, kdy oni dělali filmy. Vlastně podle nich Gerkon dělal 

český film Dračák, tak to byla kopie, ten to obšvih’ krásně podle nich. Aji ty zápletky byly 

hodně podobné. To bylo super, to mě bavilo ten anglický počin. I ten český počin dopadl 

dobře, já jsem ve trojce i hrál jednu postavu chvilinku. Ale není to poznat, hrál jsem mumii, 

takže jsem celý zafačovaný. Tohleto sleduju a kdykoliv kdokoli něco nadhodí, teď nějaký 

český Hobitín se objevil, myslím, a někdo zmínil, že se bude dělat film, a už jsem viděl 

trailer český film o dračáku, taky pěkně, taky něco s hobitama. Takže já vždycky, když něco 

vidím, tak to okamžitě sdílím na svých stránkách a snažím se to tlačit, aby každý, kdo chce 

tvořit, měl šanci to sdílet.  

A můj cíl takový, řekněme třeba pětiletý, je dostat kohokoliv z fantasy scény, protože ta 

fantasy česká scéna je takový underground, co nikdo nechce vidět, aby bylo vidět, fakt dostat 

někoho z aktivní fantasy scény ke Krausovi, nebo něco. Aby ten mainstream český viděl, že 

Dračí doupě se hraje a že to funguje, aby se o tom lidi bavili. Tak jako když přijde Joe 

Manganiello ke Conanovi do jeho talk show a baví se deset minut o Dračím doupěti, protože 

on ho hraje a je velký fanoušek. Matthew Mercer, když je pozvaný, kde na to kouká deset 

milionů lidí a je to v televizi. Tak tohlecto bych hrozně chtěl, aby se někdy stalo, že kdokoliv 

z české scény bude někde v mainstreamu, ať už je to na Seznam televizi nebo něco. Aby ten 

mainstream viděl, že to tady existuje, že to funguje a že to není jen tak, jak je to v Simpsonech 

a Teorii velkého třesku, že to hrajou lidi s obezitou, s brýlema, co žijou v garáži. Ale že 

hrajou i úplně normální lidi a že ta hra vůbec není nic, za co by se měli stydět. To je můj 

celoživotní dlouhý cíl.  

Na důvod tvého zapojení se asi ani ptát nemusím. Vypadá to, že u tebe se mísí všechny 

možný důvody v tom, že propaguješ tu komunitu, v tom, že v tom pravděpodobně vidíš 

i nějakou zábavu.  

Je to srdcovka, co si budeme povídat. A hlavně čím víc propaguju celou tu hru a tak dále, 

tím víc propaguju vlastní projekt, který třeba teďka od minulých dvou měsíců se začíná 

stávat výdělečným. Takže těch 6 nebo 7 let propagování se trošičku zúročilo v tom, že si tam 

promuju svoje projekty, svoje věci, kdy nám lidi posílají peníze za to, že je baví se na nás 

koukat, což neříkám, že je hlavní důvod, to v žádném případě. Ale je to třeba jeden z 

výsledků té celé snahy.  



Natáčíte tedy Strangers and Dragons. Můžeš mi o tom říct trochu víc? Proč to děláte? 

Jak to vzniklo, jsem vlastně říkal na začátku. To bylo v tom, že Critical Role dělá přesně to, 

co děláme my, mně se to líbilo, říkám: „V Čechách to není, pojďme to udělat.“ Já jsem se 

na to chtěl totiž dívat, díval jsem se na Critical Role, baví mě to, chci se podívat, co mají 

Češi. Projedu YouTube. Ty vole, nic. Tak právě pak vzniklo: „Pojďme to udělat.“ Tak jsem 

napsal na své stránce cizím lidem: „Je nás tady tisíc, najdou se tři lidi, co se ke mně přidají?“ 

A našli se opravdu přesně tři lidi, co se ke mně přidali. Nikdo jiný tenkrát nechtěl, jenom 

tihle tři.  

Tak jsme se dali do řeči, řekli jsme: „Seženeme dobrou kameru, pěkné místo.“ Tenkrát jsem 

měl vlastní restauraci a dole jsem měl takové pěkné místo ve sklepě, takže jsme ve sklepě 

natáčeli a pak jsme to dávali na YouTube. Začali jsme tvořit značku a hrozně nás to bavilo, 

že to není jen o tom, že zajedem, natočíme to a fláknem na YouTube, ale snažíme se to 

celkově budovat, vytváříme k tomu nové věci, nové kontakty. Teďka za hoďku mám další 

hovor, a to mám s tím pánem, co dělá hlas na TV Nova. Je to nejznámější hlas. Jmenuje se, 

myslím, Zdeněk Junák. Ten hlas má hrozně známý. Mám s ním teď debatu, bude pro nás 

namlouvat takové to „V minulých dílech jste viděli…“. Mně hrozně baví to posouvání, ten 

projekt tlačit dál, aby každá série byla profesionálnější, lepší a zajímavější než ta před ní. 

Baví mě dělat propagaci, starat se o Facebook, dělat grafiku na timeliny, celkově dohromady 

mně to hrozně baví.  

Takže trochu i ta propagace toho D&D? 

Je to všechno se vším. Je to od lásky ke hře samotné, zvětšování komunity, protože naše 

videa přivádějí nové hráče, kteří vidí, že hrajem, zajímají se, co hrajem. Třeba se nás ptají 

ve zprávách, my jim posíláme odkazy, oni si tu hru kupují. Pak nám třeba za měsíc píšou, že 

odehráli tři skvělé příběhy, že hrajou doma s dětma, že jsou nadšení, že tráví čas s rodinou a 

tak dále. Tohle všechno jde ruku v ruce. To budování komunity je za mě hrozně důležité a 

někdo to dělat musí.  

Když se zapojuješ do té komunity, je to tedy to aktivnější. Už to není, že bys třeba 

sledoval videa s tipama, recenzema a podobně?  

Ne, už tolik ne. Kdysi jsem koukal na nějaké tipy, na vypravěčské tipy koukám světové, 

protože v Čechách jsem neviděl někoho, jehož tipy by se mě nějak dotkly, že bych si řekl: 

„Jo tohle mě zajímá.“ Ono v Čechách jich fakt moc není, není skoro nikdo, kdo by to dělal. 



A nějaké recenze a tak dále, taky se tomu moc nevěnuju, protože my hrajeme teď tu Dračí 

hlídku, na tu recenzi nepotřebuju, protože jsem v týmu, co ji vyvíjel, takže přesně vím, co se 

tam děje a neděje. A když recenze, tak dělám třeba já, že jsem dělal recenzi na Dračí hlídku, 

což byl trochu „podvod“, protože dělám recenzi na něco, co vím, jaké je přesně a tak dále. 

Ale jinak ne.  

V kostce tedy pro tebe hlavní důvod toho zapojení je, že buduješ tu komunitu. 

Snažím se.  

Probereme taky D&D related aplikace a webové stránky, třeba k usnadnění hry, 

spellbooky v mobilu, že můžeš házet kostkama v mobilu. Využíváš ty sám nějaký? Patří 

sem klidně i informace.  

Aplikace ani ne, popravdě moc ne, fakt čím dál míň. Spíš bych řekl, že možná i vůbec ne. 

Tohle mě už míjí.  

Takže nepoužíváš třeba, plácnu, pro vymýšlení samotný hry nějaký generátory map, 

pastí, na vyváženost encounterů a tak? 

Vím, že to existuje, znám to. Ale ty vyváženosti enouncetrů nepoužívám, od toho mám DM 

screen, kde si můžu fixlovat v klidu. Ten generátor jména už jsem zmiňoval, bez toho ani 

ránu. Existují generátory zápletek, člověk zmáčkne „generovat“ a hodí to větu. „Družina jde 

po cestě a vidí trpaslici brečící u mrtvého medvěda.“ A co si z toho vypravěč odnese, už je 

jeho věc, Byla to hraničářka, byl to její pet, napadli ji, nebo co se stalo, byl to někdo zakletý. 

A jedem. Člověk tu trošku evokuje nějaký příběh. Dříve jsem na to koukal, teď už tyhlety 

věci nepoužívám. Možná jsem z toho i vypadl, nevím, co všechno tam je. 

Na jednu stranu to může být i tím, že máš hodně let zkušeností s tou hrou.  

Těžko říct, možná jsem zlenivěl.  

Ty aplikace mají být naopak proti lenivosti, přispívat, ale nevadí. Nepoužíváš 

technologie alespoň při tvorbě postavy? Sem už patří už zmíněný random name 

generator, ale napadá mě třeba i automatická tvorba character sheetu, vyhledávání 

obrázku a podobně. 

Na D&D Beyond myslím, že mají výrobu postav pro začátečníky v D&Dčku, který občas 

použiju, protože s těma D&Dčkovejma pravidlama nejsem až tak zběhlý, jako Dračí doupě 

a hlídka, protože ty mám najeté v hlavě. Takže když potřebuju nějakou postavu, tak kolikrát 



si pomůžu, aby mě to připomnělo, kde si můžu vzít jaký feat, kde si můžu vzít kolik kouzel. 

V online browseru to mají a mají snad 3 verze. Je tam nějaká Express, chci člověka 

válečníka, vygeneruju. Je tam nějaké „provedeme vás tím“ a člověk to klik po kliku dělá a 

ten program mu jasně říká, kde nemá na co zapomenout. Takže to určitě používám na to 

D&D, protože ho nemám tak najeté.  

Aplikace nepoužíváš až tak moc, ale kdyby ses měl zamyslet, jestli mají nějaké výhody 

nebo nevýhody, co bys řekl?  

Určitě mají výhody, mají mraky výhod. Já je nepoužívám z toho důvodu, že hraju 22 let 

nebo kolik, ale spousta lidí, co třeba začíná a nechcou se trápit celou tou knížkou, nebo neví 

přesně, jakým způsobem kde, co funguje, tak pro ně je to úplná bomba, si myslím. Urychlí, 

ulehčí a neodradí je to od té hry. To je důležité, to je nějaký marketingový tah. Že si myslím, 

že ti mladí už nemají tolik trpělivosti, možná? Je to vidět třeba i u her počítačových, co se 

vyvíjí, ta trpělivost na to se něco naučit už není taková, jaká bývala. Dneska musí být 

všechno lehčí a rychlejší.  

Už jsme skoro na konci, navážeme na to, o čem jsme se bavili. A to jsou rozdíly mezi 

hraním online a naživo. Kdybys měl vypíchnout jednu věc, kterou považuješ za nejlepší 

na hraní naživo versus jednu věc, kterou považuješ za nejlepší na hraní online, co by 

to bylo? Nemusí to být nutně protikladné věci.  

U hraní naživo asi atmosféra a u hraní online, si myslím, že to je dostupnost. Dostupnost je 

největší klíč tady toho, že může každý, může odkudkoliv, může kdykoliv relativně. A u hraní 

naživo ta největší výhoda oproti nehraní naživo je ta atmosféra, která je jiná ze všech těch 

důvodů, co už jsme zmiňovali. Soustředění a tak dále.  

Oproti tomu, kdybys měl vybrat jednu věc, která je nejhorší na hraní naživo, versus 

jednu nejhorší věc na hraní online, co by to bylo? 

Nechci úplně říkat pravý opak toho, co jsem řekl předtím. 

Klidně můžeš. 

Ale u hraní naživo samozřejmě ta dostupnost a ta možnost s těma lidma zahrát a časově to 

synchronizovat, to bývá problém. Jinak tam vidím samé výhody a je to bomba, asi jsem 

trochu zaujatý.  

A ještě nevýhodu toho hraní online?  



Za mě je to udržení pozornosti v každém případě.  

Jasně, občas to bývá problematický.  

Alt tabulátor na Facebook je hrozně blízko a kolikrát to ruka udělá úplně bez přemýšlení.  

Tohle můžeš dát i z pohledu toho, že natáčíte a streamujete – setkal jsi se někdy s 

problémy s technologií? Naživo i online.  

U onlinu často, jsou to mikrofony, že jo. Za prvé internet, to znamená, seká se to, ve chvíli, 

kdy hrajeme a někomu vypadává každé druhé slovo, škrčí mu mikrofon, není mu rozumět, 

lidi jsou otrávení, hra umírá a nějaká atmosféra vůbec neexistuje. Řeší se technické problémy 

a hra je zkažená. Takže mikrofony jsou klíčové, nejklíčovější. Jakmile je problém se 

zvukem, tak je konec. S jinými problémy, si myslím, že jsem se úplně nesetkal, jinak je to 

celkem v pohodě.  

Pak ještě krátká zajížďka, co se týče hraní online, ve chvíli, kdy někdo mluví a je nás tam 6 

a jednomu člověku vzadu někdo vysává a druhému vzadu křičí dítě a třetímu šumí mikrofon, 

tak to je konec. V tom se nedá vůbec fungovat. To je taky velká nevýhoda a taky jsme si tím 

prošli. U hraní naživo jsem nezažil, že by někomu selhala technologie takovým způsobem, 

že by to zkazilo hru. Zažil jsem situaci, kdy umírala postava a já jsem chtěl přes mobil pustit 

smutnou písničku, překlikl jsem se a ozvaly se takové veselé irské housle. Všichni se 

upřímně zasmáli, rozbilo to atmosféru v tu chvíli, ale zasmáli jsme se a je z toho pěkný 

příběh. Takže ve finále se asi nic neděje. Ale bylo to vtipné.  

Měli jste třeba nějaký problém s technikou i při streamování? 

Jo, to máme nonstop. Na tom streamování tím, že je to všechno online, tak stačí, aby tomu, 

kdo streamuje, na chvilku vypadl internet, zaseknou se všem kamery a je konec. Tohleto 

jsme zažili hodněkrát a to se bohužel stává všem, že technika selže. Při tom natáčení třeba 

to až tak není, protože tam pak probíhá postprodukce a spousta věcí se dá spravit, ale myslím 

si, že u obou dvou, ať už je to stream, nebo nahrávání na YouTube, tak je klíčový zvuk. To 

je to nejklíčovější, co musí být. Jakmile není těm lidem rozumět, tak je konec. To je jeden z 

důvodů, proč jsme si koupili všichni kvalitní mikrofony k počítačům třeba za 3,5 tisíce kus, 

aby to nešumělo, aby bylo jasně rozumět a aby to bralo.  

Další otázka se týká digitalizace versus těch fyzických pomůcek. Kdyby sis potřeboval 

najít nějakou informaci a věděl bys, kde konkrétně ji najít, a měl bys k dispozici 



nějakou fyzickou D&D příručku, hledáš radši v oficiálních materiálech, nebo radši na 

internetu, protože je to prostě rychlejší?  

Asi určitě internet. Ctrl + F. Prostě čas je čas. Ty knížky bývají velké, složité a blbě se v tom 

hledá. Takže za mě určitě internet.  

Kdyby sis měl vzít tyhle dvě dimenze hraní – hmotný materiální věci, který existujou, 

na druhý straně je digitalizace, využití technologií, techniky a podobně v různých 

ohledech. Jako házení kostkou, možnost mít character sheet, mapy a podobně. Zkus 

zhodnotit, k čemu se přikláníš, nebo jaký podle tebe k sobě mají vztah? 

Já se přikláním určitě k reálným věcem víc, je to asi i z toho důvodu, že je to pro mě trošku 

nostalgie, takže reálný deník, reálné kostky a tak dále. Ta technologie má svou hodnotu, proč 

se dělá, v každém případě a, myslím si, že třeba pro ty nově začínající hráče je to prostě 

lepší, je to jednodušší, je to rychlejší a tak dále. Ono ve finále to asi ta digitalizace převálcuje, 

dřív nebo později, ale zatím spousta těch lidí, co hraje, tak hraje dlouho. Já znám hodně málo 

lidí, co hraje třeba rok, většina těch lidí, co znám, hrála už v době, kdy nebyly počítačové 

hry a tak, nebo nebylo jich tolik. Takže myslím, že ti z nostalgie budou taky jet, tak jak jedu 

já. Ale digitalizace nás brzo převálcuje, protože je to rychlejší, přehlednější, jednodušší 

samozřejmě.  

Nějakým způsobem se tyhle dvě dimenze doplňujou, ale ta digitalizace a technologie 

postupuje dál? 

Postupuje dál, a hlavně přibývají takové pěkné věci a jednoduché věci a rychlé věci, že si 

myslím, že to nostalgii za chvíli převalí.  

Kdybys měl možnost hrát úplně bez technologií, šel bys do toho?  

Určitě, ještě tak občas i hráváme a vůbec mi to nevadí. Záleží s kým, každá skupina, každá 

družina hraje trošku jinak. Ale znám i lidi, kteří prostě nechcou, aby někdo měl deník na 

mobilu. Dokonce to čtu i na těch svojich těch, tam je jedna vypravěčka, která dělá 

moderátorku v jedné mojí skupině, a ta právě je tvrdá na tohle, že nikdo nesmí mít telefon a 

tak dále u stolu. Teďka hrajem, jestli chcete hrát, pojďte hrát, ale teďka hrajem a nebudete 

koukat na mobily, na počítače ani do tabletů, ale budete mít papír, tužku a kostku.  

To je asi vše, na co bych se tě chtěla zeptat. Pokud tě něco dalšího nenapadá, o čem 

jsme se bavili, nebo jestli sám nechceš něco doplnit?  



Já si myslím, že jsme to krásně obsáhli zleva doprava.  

Dobře, tak děkuji za rozhovor.  
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Skype  

Nox, 19 let, student vysoké školy – obor informatika  

Na úvod začneme tím, jak je to dlouho, co hraješ D&D? Jak jsi se k němu dostal? 

S D&D vysloveně mám takový složitý vztah. Asi to začalo, když jsem byl ještě docela malý. 

Tehdy jsem chodíval na skauta, bylo mi tehdy snad osm, devět let. Bylo to ještě na základní 

škole, kdy jsem si poprvé vyzkoušel Dračí doupě. Tam mě to teda docela odradilo, protože 

jsem měl špatnou skupinu, tak jsem si dal docela dlouhou pauzu. Pak jsem nějakou dobu 

hrál spíše homebrew dračáky, dostal jsem se k D&Dčku nějaký dva roky zpátky, myslím. 

Asi dva roky zpátky přímo D&D, ale jinak tam byla tahle predispozice.  

Jasně, takže jsi už předtím měl nějaké zkušenosti s hraním na hrdiny. 

Ano, ano, přesně tak.  

Mohl bys mi říct ještě trochu více k tomu, jak jsi vůbec začal hrát? 

Vysloveně D&D jsem začal hrát tak, že jsem byl součástí LARPové komunity, byl jsem tedy 

hráč na LARPové komunitě, teď jsem organizátor. Tam jsem se účastnil nějakých 

organizačních nebo poloorganizačních srazů, kam byli zváni hráči, aby jim byly sdělovány 

různé změny, aby se mohli pobavit s organizátory a pomoct s úpravami pravidel. A někdo 

tam navrhl, že by chtěl začít DMkovat kampaň, takže jsem se přihlásil s tím, že bych se rád 

přidal. A tak jsem se tedy přidal, hráli jsme tu kampaň zhruba necelý rok a tam jsem odehrál 

svoji první kampaň.  

Když máš tu zkušenost z LARPu a her na hrdiny, asi jsi věděl, jak to zhruba funguje. 

Než jsi šel hrát svou první kampaň, to D&D, co jsi od toho očekával? 

Jelikož jsem ještě nebyl úplně vycválaný z toho začátečnického rauše, kdy si člověk říká, že 

se bude cítit jako velký silný hrdina, tak jsem od toho trochu čekal to. Ale upřímně už jsem 

se začal dostávat do toho pozdějšího období hraní, do kterého se lidé většinou dostávají, kdy 

jsem od té hry očekával nějakou sounáležitost, nějakou zábavu s přáteli a nějakou zábavnou 

skupinu. A zajímavý příběh.  

To jsou tedy tvé začátky. Teď se zeptám na současné hraní, co bys řekl, že tě na tom 

baví?  



V tuhle chvíli mě na tom asi baví ta fantazie, ta možnost vytvářet vlastně postavy, ale i světy. 

Já zároveň rád DMkuju, zároveň jsem rád hráč, rád prostě něco tvořím, nějakým způsobem 

to sdílím s ostatními lidmi a zasazuju to do kontextů větší tvorby.  

Takže to je důvod, proč jsi u té hry zůstal. Zpočátku to, že očekáváš zajímavý příběh, 

a teď je to i to, že můžeš tvořit světy? 

V podstatě ano. A taky mě baví ty mechaniky, protože deskové a strategické hry mě baví. 

To bych nehrál, kdyby mě to nebavilo.  

Co ti hraní D&D přináší? 

Z hlediska přínosu mi to docela pomáhá rozvíjet schopnosti improvizace, určitě 

komunikační schopnosti a nějakým způsobem možnost a schopnost fungovat v týmu. To 

uvádím i do svých životopisů, když je zrovna potřebuju posílit. A celkově to posiluje tu 

sociální strukturu. Najednou člověk má přátele, se kterými tráví hodně času, drží si je a je 

těžké s nimi tak nějak vypadnout z kontaktu, což je docela časté, zvláště v tomhle období 

života. Takže to pomáhá držet si přátele. 

Takže tě motivuje hrát i nějaký „sociální aspekt“? 

Určitě. 

Když už jsi zmínil, že si díky D&D můžeš v životopisu uvést nějakou týmovou práci, 

řekl bys, že tě to hraní ovlivnilo nějak i v každodenním životě? 

Určitě mě to naučilo to, že vždycky se vyplatí aspoň něco zkusit, i když není 100% šance, 

že to vyjde, což je v D&Dčku docela běžné téma, protože se tam spousta věcí rozhoduje 

kostkou, a přestože si člověk může pravděpodobnost zvýšit, nikdy není úplně stoprocentní. 

Plus je tam taky… no člověka to naučí mít odhad, trochu lépe hospodařit se svým časem, se 

svými zdroji, líp číst v tabulkách.  

Někteří lidé říkají, že D&D mají tak trochu jako formu oddechu, nejen jako zábavu, 

ale nějakým způsobem si u toho i odpočinou. Jak to máš v tomhle ohledu ty? 

V podstatě, když jsem hráč, tak odpočívám vždycky. Když jsem Pán jeskyně, tak je to hodně 

náročné, snažím se hráčům udělat opravdu dobrou hru. Snažím se udělat co nejzajímavější 

svět. Je to spíš stimulující a člověk spíše do toho dává víc práce než oddechu. Je to vlastně 

jako kdyby někdo ve volném čase psal knihu. Je to náročné, ale baví ho to. Ale z hlediska 

hráče je to oddech.  



Pokud tě nenapadá další důvod, proč hraješ D&D, asi můžeme přejít k dalšímu tématu. 

Tak já si myslím, že D&Dčko má zkrátka potenciál vytvořit spoustu nových děl. Spoustu 

lidí, které znám, co hrají D&D, tak na základě toho, co odehrají, pak mají nějaké podněty k 

tomu, aby psali knihy, aby vymýšleli různé jiné umělecké věci, nebo aby kreslili. Já si 

myslím, že to má i docela dobrý umělecký dopad, takže i to je docela zajímavý důvod, i když 

ne pro mě úplně důležitý.  

Dobře. Teď se chvilku budeme bavit o homebrew tvorbě, což je tvorba, co se nějakým 

způsobem odlišuje od oficiálních materiálů, od oficiálního světa. Dají se sem zařadit 

různé věci, od herních mechanik, přes vlastní herní svět, přes rasy, předměty a tak. Už 

jsi řekl, že vedeš vlastní kampaně. Máš v nich i vlastní svět? 

Ano, já hraju výhradně ve vlastním světě. Dělám tam výhradně vlastní nepřátele a vlastní 

předměty. Jediné, co zůstává stejné, jsou povolání, nějakým způsobem pravidla pro to, co 

vlastně kdo může dělat a jak, nějaké ty základní pravidla ohledně sociálních interakcí, ale 

většinu věcí si rád přehomebrewuju, aby to sedělo na ten herní svět. Vlastně teď dělám už 

druhý svět, který si připravuju na další kampaň.  

Co stojí za tím stojí, že tvoříš vlastní světy? 

Tak je tam určitá touha realizovat něco vlastního, protože nikdy jsem úplně nebyl na 

stereotypické fantasy. Raději vytvářím vlastní světy a vlastní příběhy, které nutí hráče 

přemýšlet trošku jinak než v normálním kontextu. Místo toho, aby to byli jenom obyčejní 

dobrodruzi, kteří chodí po světě a řeší problémy, najednou mají mnohem hlubší cíle a 

myšlenky, protože je svět do toho určitým způsobem donutí. To, jak je svět postavený, hodně 

ovlivní to, jak lidé v něm hrají a chtějí hrát.  

Takže ti to přijde zajímavější než takové to „klasické“ fantasy. Chápu to tak správně? 

V podstatě, no. Řekněme, že kdybych chtěl DMkovat klasické fantasy, tak by to opravdu 

oddech byl, ale nenacházím v tom prostě tu radost.  

Říkal jsi, že jsi nejen DMko, ale také hráč. Co z pohledu hráče, máš taky raději 

homebrew tvorbu? 

Vzhledem k tomu, jak lehké je homebrew dělat, tak pokud mi nesedí žádná subclassa, nebo 

mechanická věc, nebo vysloveně i role-playová věc, tak si určitě rád něco vyhomebrewuju. 



Ono je to docela jednoduché, ve chvíli, kdy se s tím člověk naučí pracovat a když ho to baví, 

tak vyhomebrewovat něco od současné edice 5e je v řádu hodiny, dvou, aby to bylo férové.  

Dáváš tedy homebrew přednost? 

Není to úplně tak, že bych dával přednost homebrew. Spíše beru homebrew, a to oficiální na 

stejné rovině.  

Zní to tedy, že máš s tvořením homebrew už docela dost zkušeností. Jak vůbec tvoříš 

takové homebrew? Jak taková myšlenka vznikne? 

Tak nejprve prověřím, jestli ve hře neexistují už jiné podobné věci, abych nevytvářel jinak 

ochucené, ale vlastně v podstatě stejné „jídlo“. Potom se zamyslím nad tím, jestli je to vůbec 

vybalancovaná myšlenka, jestli to nesahá třeba nějakému povolání do pokročilých 

schopností, nebo jestli to nějakým způsobem někoho znevýhodňuje, nebo zvýhodňuje až 

moc. A potom se zamyslím už nad tím, jak to vlastně udělat. Porovnávám statistiky, 

porovnávám vlastně, jak to sedí s původní předlohou. Dejme tomu, chtěl bych udělat nějaký 

vlastní předmět nějakého většího významu, tak musím projet více předmětů, než když bych 

chtěl vytvořit jen předmět, který se třeba sám čistí.  

Využíváš při téhle tvorbě nějaké technologie? Jako generátory nebo programy na 

tvorbu při tvorbě vlastního světa a podobně? 

No, tak nejzákladnější technologie je asi OneNote, který používám jako zápisník, protože 

zapisovat si to všechno na papír, tak je to obrovská spotřeba. Myslím si, že už jenom zápisník 

může udělat dost. Veškeré mapy ale vytvářím pomocí internetového programu Dungeon Fog 

anebo Inkarnate, který si platí kamarád, ale nasdílel mi ho, protože jsem chudý student.  

Jak se prosím tě píše ten Dungeon Fog?  

Můžu ti to napsat nebo klidně i nadiktovat, jestli to pomůže. 

Tak mi to, prosím, nadiktuj. 

Dobrá, tak je to: D-U-N-G-E-O-N, mezera, F-O-G. 

Děkuju moc. 

Inkarnate se jinak píše I-N-K-A-R-N-A-T-E. 

Jasně, mám to poznamenané. Promiň, že jsem tě přerušila. Mohl bys mi k nim něco 

říct, jak se používají?  



V podstatě by se dalo říct, že je to něco jako program Malování, akorát že je dělaný s tím, 

že místo obyčejných štětců, tam jsou „štětce“, které mají specifické tvary a barvy. To 

znamená, že tam jsou třeba štětce s terénem. Je tam samozřejmě automaticky 

zakomponováno několik vrstev, které Malování automaticky nekomponuje. A vlastně 

člověk tam může vytvořit nějaký tvar, třeba ostrova, nebo kontinentu, nebo nějaké oblasti. 

Může tam pomocí toho štětce umístit hory, lesy a tak dále. To je teda ten Inkarnate.  

Zatímco v Dungeon Fog je to podobně, ale tam je zapracovaná automaticky mřížka, na 

kterou člověk pokládá čtverečky, které mají nějakou texturu. Případně do těch čtverečků 

vkládá nějaké ne úplně čtverečky, které jsou tedy tvarované jinak, nebo jsou to prostě větší 

objekty. Všechno to funguje na bázi štětce.  

Takže OneNote na zapisování a v podstatě tyto specializované programy na tvorbu 

map. 

V podstatě. A teda ještě vyhledávání informací. To je na D&D Beyondu. To je vlastně 

oficiální stránka D&D, kde mám k dispozici všechny knihy. To mám zase sdílené od jiného 

kamaráda, který je má koupené všechny. 

V takovém případě se hodí mít kamarády. 

Ano, je skvělé mít přátele a přes D&D se jich dá sehnat mnoho.  

Ještě v souvislosti s homebrew. Někteří lidé svůj homebrew obsah i distribuují. Tak by 

mě zajímalo, jestli svůj homebrew obsah nějakým způsobem s někým taky sdílíš? 

Já se k tomu chci určitě dostat. Zatím to sdílím jenom ve své přátelské komunitě, jestli vůbec. 

Ale už jsem se jednou pokusil na Redditu postnout nějaký seznam svých vlastních kouzel, 

která mi přišla, že v oficiální knize chyběly. Ale nemyslím si, že to mělo na komunitu nějak 

velký dopad, měl jsem z toho snad pět palců nahoru. Takže to byl první pokus, který úplně 

nevyšel. Myslím, že budu muset upravit formátování.  

Třeba to vyjde příště. Teď se budeme chvilku věnovat fanouškovskému obsahu. Od 

homebrew se liší, fanouškovský obsah by byl v souvislosti s tvými kampaněmi, s tvými 

postavami. Patří sem třeba obrázky, povídky, fanfikce, někteří lidi dělají kostýmy a 

tak. Co ty sám, tvoříš nějaký? 

Já v podstatě mám v plánu napsat nějaké povídky, ještě jsem je tedy nesepsal. Samozřejmě 

mám nějakou knihu, kterou se snažím občas psát, postupuju s ní docela pomalu zvláště kvůli 



škole. Její magický systém je inspirovaný mechanikami magického systému z D&D. A tak 

nějak si rád dělám playlisty s různými písničkami pro jednotlivé charaktery a podobné věci.  

Proč takový obsah tvoříš? 

V podstatě je to rozšíření toho pocitu tvorby, že vlastně zároveň zasadím svoji postavu do 

nějakého kontextu, v nějakém světě, který tvořím s různými lidmi. To znamená, že ten svět 

se mi úplně nepodmaňuje, není to jako když jsem autor, který má všechno pod kontrolou a 

musím vymýšlet všechny problémy. Na základě toho pak mám podněty pro to, jaké další 

problémy mohou pro ty další postavy vzniknout. Je to vlastně jednodušší forma tvorby, 

kterou můžu jednou za čas vyprodukovat pro radost a třeba to i s někým sdílet.  

A jak tedy tvoříš? Využíváš u toho nějakým způsobem technologie? Chápu, že tady 

odpovědět není tak snadné jako třeba u fanartů, obrázků, kde pak vzniká otázka, jestli 

se autoři přiklání k tradiční, nebo digitální tvorbě.  

V podstatě asi začnu těmi playlisty, tam je vcelku jasné, že to mám na internetu, na YouTubu 

si vlastně na svém vlastním účtu vytvářím soukromé playlisty. Co se týče psaní nějakých 

jednoduchých povídek, tak to mám většinou na tom OneNotu, případně si to prostě píšu do 

WordPadu na počítači, když zrovna nemám po ruce NotePad, což bylo, když jsem měl 

rozbitý mobil.  

Je fakt, že také pomocí Wordu sepisuji vlastní TTRPG systém, který tedy vytvářím ještě s 

jedním člověkem a je to tedy spíš ve stylu sci-fi. Ale je to inspirované mechanikami, takže 

to by se dalo teoreticky považovat za fanouškovskou tvorbu.  

TTRP označuje table-top, že? 

Ano, ano. 

Dobrý, jenom pro ujištění. Pro tenhle typ hry existuje tolik různých názvů, že se musím 

raději zeptat. 

Úplně v pořádku.  

Říkal jsi, že DMkuješ. Máš nějaké další příklady fanouškovské ve své skupině od svých 

hráčů?  

Moje přítelkyně ve chvíli, kdy DMkuje, ale i ve chvíli kdy DMkuju já pro ni, většinou 

produkuje během měsíce asi tak dva obrázky na téma těch postav, myslím. Nějak tolik. 



Produkuje opravdu hodně obrázků a playlistů asi dvakrát tolik než já. Jo a sepsala i pár 

povídek.  

Někteří lidi dělají třeba i cosplay. Napadlo tě někdy, že bys mohl nějakou svou postavu 

zvěčnit kostýmem? 

Tak zatím ne, ale jednou jsem hrál jednu postavu, která mi uvízla v srdci. Později jsem se 

teda s tím PJem rozešel ve špatném. Ten člověk byl… no nebyl to ideální člověk, dalo by se 

říct, že měl rysy narcistické povahy, takže později bylo horší s ním hrát. Ale ze začátku to 

bylo opravdu super a ta postava, co jsem u něj hrál, byla opravdu něco, co jsem vždycky 

chtěl cosplayovat. Ale nestalo se.  

A v tvojí skupině? Měli tví hráči nějaké kostýmy, jejich části, nebo vůbec? 

Tak asi zatím největší projev cosplaye, který jsem u D&D zažil, bylo to, že jeden hráč měl 

jako svého familiara vyvolaného malého dráčka a přinesl si plyšáčka.  

I to se rozhodně počítá. Teď se budeme chvilku bavit o miniaturách. Používáš nějaké 

při hraní? 

Většinou poslední dobou hraju přes internet, když jsem hrával naživo, tak jsme používali 

svoje kostky, protože tak nějak jsme nikdo ještě (do miniatur) nevrazil moc peněz. Přesto na 

internetové stránce Hero Forge mám vytvořeno asi 50 miniatur, které, až jednoho dne budu 

mít peníze, chci nechat vytisknout. Ale to je tedy ještě daleko. Takže zatím jediné miniatury, 

které se dají považovat za opravdové miniatury, jsou tedy ty, co používáme na internetu, což 

jsou kroužky, do kterých jsou vložené obrázky. 

Nějaké tokeny? 

Přesně tak. 

Ale chceš je tedy používat, až jednou budeš mít prostředky. 

Určitě, protože jsou moc hezké. Hlavně když se podívám na tu jednu internetovou stránku, 

nechci jí dělat reklamu, ale mají ji velmi působivě udělanou s mnoha možnostmi. 

Hero Forge nebo nějakou jinou? 

Hero Forge myslím.  



Už jsi ji právě zmínil. Jsou tedy hezké. Mají i při hraní podle tebe nějaké využití? 

Přináší to něco hráči, když může vidět svou postavičku v plné výšce nějakých 2,5 cm 

na té hrací ploše?  

Určitě to pomůže se vžitím a s tou představivostí. Přece jen ne všichni mají úplně největší 

představivost a i ti s největší představivostí ocení, když se mají o co opřít.  

A u miniatur jsou tedy využity technologie k výrobě? 

Ano, k jejich namodelování v Hero Forge a potom k tisku, 3D tiskárny. 

Můžeme přejít dál. Miniatury a fanouškovský obsah necháváme za sebou, budeme 

mluvit přímo o tvém hraní. Ať už jako hráč, tak jako DMko. Jako první bych se 

věnovala hraní online. Říkal jsi, že v poslední době hraješ poměrně často spíše online. 

Ze zvědavosti – řekl bys, že je to tím, že teďka není úplně vhodná doba na hraní naživo, 

nebo ti hraní online vyhovuje víc? 

Tak záleží, s jakou skupinou. Je pravda, že díky tomu, že můžeme hrát online, tak v tuhle 

chvíli můžeme hrát s mnohem více lidmi. Můžeme mít více skupin, více D&D. To je 

vždycky super. Já jsem rád, čím víc D&D, tím líp. Ale na druhou stranu se svojí hlavní 

skupinou, se kterou jsem hrál až do začátku naší koronakrize, tak s těmi bych chtěl hrát 

naživo a upřímně mi to chybí.  

To mě zajímalo, různí hráči k tomu mají různý přístup, zatím jsem se setkala spíše s 

tím, že hráči preferují hraní naživo. Já sama mám ráda i hraní online, ačkoliv 

uznávám, že některé aspekty toho hraní naživo tam chybí. Zůstaneme u hraní online. 

Mohl bys mi trochu popsat, jak vůbec takové hraní online probíhá? Představ si, že jsem 

hrála jenom naživo a zajímá mě, jak to funguje. 

No tak za začátkem je asi to, že se ušetří spousta peněz na různých fyzických věcech. 

Například na mapách, na jejich přikrývání a tak dále. Na různém sjíždění se, protože v tuhle 

chvíli vlastně nikdo nemusí nikam jezdit, jenom zapnou počítač. Také samozřejmě je 

mnohem méně náročné pro peněženku koupit si svačinku jenom pro sebe, protože k D&D 

prostě svačinky patří a hráči si je kupují. Jednoduše je to velká úspora peněz, co se týče v 

porovnání zrovna s tímhle.  

Jde o to, že když člověk chce začít hrát online, tak úplně první problém je, jak se vlastně 

bude komunikovat. To má spousta herních serverů pokrytých, například Roll20, který 



používám já na hraní, tak má zabudovanou možnost komunikovat přímo přes něj, ale tu já 

nevyužívám. Preferuji Discord, protože má stabilnější připojení.  

Stačí stáhnout nějakou komunikační aplikaci jako je Discord, Skype, něco podobného, 

vytvořit nějakou dlouhodobou skupinu, ve které se budou dělat skupinové hovory, a nějaké 

médium, na kterém se budou moct ukazovat obrázky. To znamená například zmíněný 

Roll20, který je dělaný vysloveně na D&D. Samozřejmě tam si člověk musí stahovat 

virtuální mapy, vytvářet virtuální tokeny. Na to se samozřejmě dají využívat další 

internetové stránky, například na tokeny se dá používat zdarma Token Stamp.  

A vlastně tím se pokryje všechno, co by se jinak pokrývalo fyzickými věcmi, jako jsou 

kostky a mapy a různé další podobné věci. Samozřejmě je tam trošku škoda toho, že si člověk 

nemůže házet kostkama, protože velká radost z toho D&D prostě pramení z toho, že člověk 

může opravdu hodit tou hrstí těch plastových kamínků, které ukazují čísílka. Takže je to o 

tom, jak si skupina důvěřuje, jestli si důvěřují natolik, že budou házet za monitorem a budou 

si věřit, anebo, že si prostě nevěří a musí klikat na kostky na internetu, které tedy používají 

generátor náhodných čísel, který je tedy méně náhodný než ty plastové kostky. Protože 

kdokoliv, kdo studuje nějakým způsobem IT nebo elektroniku, tak ví, že náhodné generátory 

čísel nejsou zdaleka tak náhodné. 

Sám tedy pro hraní online využíváš Discord na hovory a pro „virtuální stůl“ Roll20. A 

to i jako DM. 

Ano, ano, i jako DM.  

Když hraješ online, preferuješ tam mít nějakým způsobem ten „materiální 

komponent“? Jak jsi dával za příklad, že si můžeš třeba hodit kostkou...  

Upřímně, ano! Já, ať už jsem DMko, nebo hráč, tak jelikož svým hráčům věřím, tak jim 

povoluji házet si kostkami ručně, protože vím, jaká radost z toho plyne. Kdybych musel na 

ty kostky klikat, tak za prvé bych si rval vlasy kvůli tomu, jaká čísla by tam skákala, protože 

jsou docela předvídatelná, když člověk počká dvě sekundy poté, co hodí nějakým způsobem 

nějaké číslo, tak mu padne zhruba podobné. A samozřejmě taky tam do toho zapojuji trochu 

fyzičnost tím, že po hráčích chci, aby si udělali trochu atmosféru. To znamená, aby si třeba 

zhasli, aby prostě měli zatažené nebo roztažené žaluzie. I když to neříkám často, tak si o to 

občas poprosím.  



Takže i když hraješ online, máš rád ten materiální komponent a nějakým způsobem i 

tu atmosféru na hraní.  

Ano, na to se samozřejmě vztahuje i hudba, která se ale online dá produkovat stejně 

jednoduše jako v reálu.  

Už jsi to trochu nakousl, zkus mi, prosím, zhodnotit, jaké jsou podle tebe výhody a 

nevýhody hraní online. 

Tak v podstatě výhody hraní online jsou, jak už jsem říkal, to, že je to peněžně méně náročné. 

Nikdo nemusí cestovat, některé předměty prostě člověk vyloženě nepotřebuje a tak dále. Na 

druhou stranu je tam ta nevýhoda, že tam není ten lidský kontakt, což některým chybí. Někdo 

potřebuje být v té místnosti s ostatními lidmi, nedají se dělat věci jako něco ukazovat. 

Například mi tam neuvěřitelně chybí chvilky, když bych, ať už jako hráč, nebo jako DMko, 

mohl předvést něco, co postava tiše udělá. A tím vlastně odpovědět na verbální podněty, 

protože ta vizuální část tam není. Samozřejmě dá se použít webkamera, ale tu spousta lidí 

nemá.  

Takže při hraní online hrajete většinou bez webkamer? 

Bohužel. 

Ještě nějaké další výhody, nebo nevýhody, které vnímáš u online hraní? Nebo to 

naopak vnímáš jako dost podobné hraní naživo?  

V podstatě je to hodně podobné. Největší nevýhody opravdu vidím v té sociální části věci, 

protože všechno ostatní se dá vlastně na tom online hraní i fyzickém hraní emulovat. 

Samozřejmě tedy spousta lidí by asi mohla říct, že na fyzickém hraní je mnohem více času 

do tvorby map, protože fyzicky nakreslit mapu je těžší. Ale zase já musím poznamenat, že 

na to jsme vymysleli se skupinou vychytávku. My jsme vždycky položili monitor na stranu, 

připojili ho k notebooku a tam jsme měli virtuální mapu.  

Takhle jsme jednou měli něco podobného, kdy jsme hráli naživo na chatě, ale měli jsme 

dataprojektor. Hra s tímhle nás bavila. To je docela zajímavý, jak to vnímáš. Nemíváte 

třeba při telefonování online problém, že by mluvil jeden člověk přes druhýho? 

Většinou, když začnou mluvit dva lidi naráz, což se někdy stane, tak to se někdy stane i v 

reálu a většinou si prostě vzájemně řeknou, promiň, a pak se dohodnou, kdo bude mluvit. To 

je podle mě problém, který vyvstává jak v reálnu, tak v nereálnu,  



Nějaká organizace té hry je podle tebe dost podobná? 

Určitě, pokud to jsou lidi, co se znají. Když hrají lidi, co se neznají, tak je tam také problém 

té internetové persony, že se lidé chovají jinak na internetu. Ale to se dá rychle změnit.  

Podobně se teď budeme věnovat hraní offline. Na úvod tě poprosím, jestli bys mi mohl 

zase shrnout, jak probíhá takové hraní naživo? Zase hraju jenom online, zajímá mě, 

jak to chodí naživo. 

Tak naživo je to mnohem složitější v tom, že se nejdříve musíte shodnout na tom, kde se 

sejít. Ideální na to jsou čajovny. Kavárny bych moc nedoporučoval, ty na to moc vhodné 

nejsou. Čajovny jsou ale na tohle skvělé, obzvláště ty jejich soukromé segmenty. Popřípadě 

pokud je u někoho doma prostor. Tam by měl být alespoň nějaký jídelní stůl, ty jsou na to 

většinou skvělé, protože jsou velké a vejde se k němu dost lidí.  

Když se k tomu všichni sesadí, tak samozřejmě budou potřebovat nějaké character sheety. 

Ty si buď vytisknout, nebo si je ponechají ve virtuální podobě na svých chytrých zařízeních, 

už to je možné. Kostky, samozřejmě fyzické, jsou nutnost, protože, kdo nemá fyzické kostky, 

tomu se půjčí. A většinou jsou potřeba mapy. Já tedy preferuji tu možnost s tím monitorem, 

protože nakreslit mapu a projektovat ji na monitor a moct ji rychle přepínat, nebo 

pozměňovat, je podle mě velká výhoda. Takže co se týče map a řešení, je super mít alespoň 

jeden počítač. To samozřejmě také zajistí hudbu jako zázemí pro Pána jeskyně.  

Hodí se mít tedy alespoň jeden počítač. Jaké další technologie se využívají při hraní 

naživo? 

K tomu bych jenom doplnil, že minimálně jeden počítač jsem říkal, minimálně jeden monitor 

jsem říkal. Ale co bych určitě ještě doporučil, je nějaký bezdrátový reproduktor pro lepší 

kvalitu hudby a samozřejmě nějaké chytré přístroje, ale zase to s nimi nepřehánět. Hlavně, 

když je to fantasy D&D. 

Může přítomnost mobilů nebo to, že na nich lidé jsou, trochu narušovat tu atmosféru?  

No minimálně pro ně, protože asi každý ví, že ve chvíli, kdy se nic neděje, tak je tam taková 

ta lákavost se do mobilu dívat a dělat si něco svého. Ale to člověka tak nějak vytrhne z té 

situace a udělá jeho hru o něco méně živou.  

Při tvém hraní lidi nekoukají do mobilů? 

Samozřejmě můžou, ale preferuji, když se koukají pouze na svoje staty.  



Mohl bys zhodnotit nějaké výhody a nevýhody hraní naživo? 

Tak hraní naživo si myslím, že má nevýhodu hlavně pro lidi, kteří jsou hodně introvertní a 

nejsou tolik zažraní do koníčku, protože je fakt, že je to docela náročné na sociální baterku. 

A pokud se člověk zároveň sociálně nenabíjí z toho vlastního prožívání D&D, tak ho to moc 

nepodpoří. Já jsem měl na začátku takové problémy, ale jakmile jsem se začal vyžívat v tom 

hraní samotném, tak ta sociální část mě přestala vybíjet tak znatelně, abych se u toho necítil 

odpočatě.  

Samozřejmě je to asi také o tom, že je to hodně nevýhodné z hlediska prostoru. Musí se najít 

ta čajovna nebo u někoho místo doma. Musí se najít ten klid, to znamená, že jim tam nesmí 

nikdo lézt, což samozřejmě může omezovat doma nějaké spolubydlící. Když by byli v 

čajovně, tak to určitě neomezí, ale alespoň nějaká minimální omezení můžou udělat.  

A samozřejmě je tam ta těžkost toho donutit všechny, aby se sjeli, protože říct, „za tři dny 

se sejdeme na internetu“, má tak 80% úspěšnost s tím, že den, dva předtím možná někdo 

řekne, že nemá čas, protože se něco stalo. Kdežto když se řekne, že naživo, tak někdo přijde 

pozdě, někdo nepřijde vůbec. A je to vlastně docela náročné vůbec donutit ty lidi, aby se 

sjeli. 

A nějaké výhody? 

Tak výhody to určitě má. Je tam samozřejmě ta živost toho. Lidé spolu mohou komunikovat. 

Místo toho, aby se brali do jiných místností na internetu, tak můžou spolu jít do jiné místnosti 

role-playit, zatímco se někdo vybavuje s DMkem, popřípadě role-playí s DMkem nějakou 

situaci vlastní. Každý si může dělat vlastní zábavu.  

Je tam také to, že naživo je tam ta možnost dát si pauzu spolu. To znamená, když se při hraní 

dává pauza, to znamená, když je sezení dlouhé, šest až osm hodin, tak je pauza určitě na 

místě, a tak, místo toho, abyste šli od sebe a nějak se vytrhli z toho kontextu, tak zůstanete 

tak nějak pohromadě. Pořád jste v kontextu toho D&D i když se bavíte o něčem jiném. Jestli 

se vůbec bavíte o něčem jiném. Je to prostě takové bližší a živější.  

Už jsme mluvili o tom, že všem hráčům D&D do jejich plánovaného hraní zasáhl 

koronavirus. Ovlivnilo to nějakým způsobem tebe?  

No, tak prakticky to krátkodobě zabilo hlavní kampaň, kterou jsem DMkoval, protože jsme 

po koronavirové krizi měli asi tři online sezení a pak to postupně vymřelo. A teď spolu v 



podstatě ani nemluvíme a hrát spolu začneme, jestli vůbec, tak až po krizi. Takže to byl 

docela těžký dopad, jednu skupinu to prakticky rozpadlo.  

Začal jsi třeba kvůli tomu hrát více online?  

Do té doby jsme určitě hráli online, ale myslím si, že to hraní online se trošku vyvýšilo. Ne 

tak moc, ale určitě na to teď spoléhám víc.  

Dále se budeme věnovat tvému případnému zapojení do online komunity. Zapojovat 

se můžeš různě, aktivně, jako jsou nějaké komentáře, diskusní fóra jako zmíněný 

Reddit, ale i pasivně, třeba memes stránky, poslech podcastů, sledování videí a tak. 

Zapojuješ se do toho nějak? 

Tak zapojuji se do toho docela těžce. Asi nejmenší zapojení, které v tom mám, je to, že když 

si nejsem jistý nějakým pravidlem, nebo se chci podívat na to, jaká ta pravidla jsou, tak si 

vyhledám zaprvé, jestli na to nenapsala něco stránka Sage Advice, jestli na to nenapsal něco 

Jeremy Crawford, ale taky, jestli na to má nějaký názor Reddit.  

A pak samozřejmě mám nějaké komentáře. Pohybuji se na docela dost redditových 

stránkách, kde odepisuju aktivně na různé věci. To znamená, když se probírají nové knížky 

pravidlové, tak se o nich hádám, když někdo vymyslí nějaká homebrew kouzla, nebo něco 

homebrew, tak mu to rád okomentuji. Když se někdo ptá, jak postavit nějakou postavu na 

internetu, tak jsem schopný napsat několik paragrafů na to téma a tak podobně. Prostě se v 

tom docela aktivně angažuji, samozřejmě nejvíce z toho činí asi to hádání se, protože D&D 

komunita je na některých tématech více rozpolcená než na jiných.  

Vypadá to, že jsi tedy aktivnější účastník. Děláš i něco z takových těch pasivnějších 

věcí?  

Co se sledování videí týče, sleduji různá meme videa. Nejsem úplně na ty vážné D&D, 

protože mě upřímně nebaví koukat se na D&D, já ho buď hraju anebo ho neřeším. Ale co se 

týče různých meme video nebo meme obrázků, tak to určitě nějaké rád vytvořím, určitě 

nějaké rád zhlédnu, ale nejčastěji ty, co stvořím, sdílím vlastně jenom ve své skupině.  

To mi připomnělo! Memes se svým způsobem taky dá považovat za fanouškovský 

obsah.  

No, tak na to jsem úplně zapomněl!  

Na chvíli se tedy vrátím k fanouškovskému obsahu. Jaké to jsou memy? 



Většinou jsou ze hry, kterou zrovna hraji, a posílám to do své skupiny. Nebo o současné 

situaci ve hře, třeba když hrajeme nějakou hru a někdo se hádá s obchodníkem o ceně 

nějakého předmětu, určitě na to téma vyskočí nějaký meme buď ode mě nebo od někoho 

dalšího.  

Proč je tedy tvoříš? 

Je to hlavně pro zábavu. Je to, aby se ta skupina na chvilku zasmála, většinou ty memes 

vznikají na základě nějakého sociálního nebo jiného dramatu, který v té hře nastane. Takže 

je to vlastně takové uvolnění.  

Hlavně tedy ta memes videa. Nějaká informační nebo recenzní videa, to není úplně tvůj 

šálek kávy? 

Recenzní... občas se podívám na nějaké zhodnocení nějakých pravidel nebo porovnání, ale 

to jsou spíše takové menší věci. Samozřejmě někdy se podívám na nějaký tzv. D&D horror 

story, kdy se podívám na něco nešťastného, co se někomu přihodilo u stolu. Ale to považuji 

za meme videa. Ale jinak, co se týče recenzí, na ty se podívám občas, když vypadají 

zajímavě.  

Sám se zapojuješ spíše z hlediska té zábavy, a ne nutně informačně, nebo za účelem 

vzdělávání, ale v souvislosti s tím, že si na Redditu s ostatními pomáháte a podobně. 

Přesně tak. 

Spíše spolu interagujete, než abys z toho něco „zjistil“, vzdělával se a tak. 

Nějaké ponaučení z toho vždycky je, například že ne vždycky se Reddit komunita shodne, 

nebo samozřejmě nějaké objasnění pravidel nebo toho, jak by se něco mělo 

vyhomebrewovat. Takže nějaké ponaučení z toho je, ale vždycky v tom najdu i zábavu, 

protože já se prostě v informacích vyžívám, takže pro mě je zábavu a získávání informací 

oddělit, pardon.  

Úplně v pohodě. Ale D&D podcasty, nebo streamy jiných her tedy spíše tedy ne. 

To spíš ne.  

Když už je zmínka o streamu hraní někoho jiného. Šířil jsi někdy vlastní hraní D&D 

třeba ve formě nahrávky nebo streamu?  



Jednu dobu jsem hrál s tím problémovým DMkem, který tvrdil, že z toho chtěl sepsat nějaký 

příběh. Takže ten to nahrával, ale jinak v podstatě ne. I když jsem uvažoval nad tím, že bych 

si s přítelkyní vytvořil kanál na téma, který by byl vlastně pro začínající hráče D&D, a něco 

takového mít v Česku, protože moc českých D&D kanálů, které by adresovaly to, co dělají 

některé anglické, jsem neviděl. 

A proč své hraní nesdílíš? Není to úplně pro tebe? 

Upřímně nevím, s kým bych to sdílel. Nemyslím si, že by tolik lidí ocenilo tu zábavu, kterou 

u toho máme. Navíc bych se asi necítil tak uvolněně, protože přece jenom nevím, kdo to 

uslyší a vždycky u stolu nejsem ten nejslušnější.  

Tvoje hraní je zkrátka jenom pro tebe. 

Ano. 

Už jsi zmínil D&D related aplikace nebo webové stránky, ale zatím jsme se o nich 

podrobněji nebavili. Na házení kostkami, spellbooky a tak. Vnímáš, že mají nějaké 

výhody a nevýhody? 

Nevím, jestli výhody, ale já vlastně používám jednu. Používám Spellbook a bez toho bych 

se neobešel, protože v tom, jak jsou kouzla uvedená v oficiálních zdrojích, je bordel, kdežto 

ten Spellbook je má nádherně roztříděná. Takže to je určitě výhoda. Člověk se v tom 

pohybuje rychle, může si kouzlo vyhledat prakticky, jako by hledal na internetu. Je to prostě 

jednodušší.  

Ale co se týče nevýhod asi bych řekl, že takové ty aplikace pro generaci postav. Nejsou 

vždycky naprogramované úplně nejkvalitněji, zvláště ty zdarma, ale i některé placené jsou 

prostě pořád docela nepřesné a někdy přesto že to jsou jenom modifikované kalkulačky, v 

podstatě taky selžou. Což je docela smůla.  

Využíváš tenhle druh technologie pro samotnou hru? Třeba generátory map, pastí, 

informace a tak. 

V podstatě používám jenom ten Spellbook a D&D Beyond. Generátory v podstatě ignoruji, 

to si dělám radši po svém, protože těmhle autogenerátorům moc nevěřím, protože jsem 

studoval automatizaci. Je to trošku paradox.  

To, že jsi studoval automatizaci, přispívá k tomu, že nevěříš autogenerátorům. Jak to? 



Ano, protože tyhle náhodné autogenerátory mají většinou algoritmy, které nejsou ani tak 

náhodné. A když už nějak fungují, tak jsou tak náchylné k různým chybám, že si to radši 

udělám sám a ručně. Protože když mi to pak někde hodí chybu, tak nevím, co bych dělal. 

Past si tedy radši vymyslíš sám. Generátory dungeonů či tak nepoužíváš. 

Ne, to si dělám ručně. 

A co technologie pro tvorbu postavy? 

Já se přiznám, že já mám složku v mobilu, která má asi 80 postav, protože si je dělám ve 

volném čase, protože mě baví je stavět. A používám k tomu výhradně OneNote, D&D 

Beyond a ten zmíněný Spellbook. To je vlastně všechno, protože si většinu knih pamatuji.  

Ani taková automatická tvorba character sheetu? 

Mám to vždycky všechno vypsané ručně ve OneNotu jako takový sloupeček.  

Jak třeba přicházíš na jméno pro postavu? Vzhledem k tvému přístupu k 

autogenerátorům předpokládám, že je nepoužíváš ani pro tvorbu jména. 

Většinou se zamyslím nad tím, co zní dobře a řeknu si: Jo to půjde... Například nevím, můžu 

vzít nějaké existující jméno a k tomu přidat zajímavě znějící přízvisko nebo třeba použít 

naprosto normální existující jméno. Nikdo neříkal, že v D&D nemůže existovat třeba Herald 

nebo Hubert. Anebo si prostě vymyslím nějaké naprosto šílené jméno, které ale nějak 

funguje.  

Ještě mě napadlo využití technologií třeba k hledání obrázků pro postavy. 

Tak k hledání obrázků používám v podstatě Google Obrázky, popřípadě tedy si něco najdu 

na nich, protože to je nejjednodušší. 

Tvými hlavními pomocníky jsou tedy OneNote, SpellBook a D&D Beyond. Tam máš 

tedy asi všechny zdroje, předpokládám. 

Ano, ano, tam mám všechny knížky. Co si vysloveně nepamatuji, tak si to znovu nastuduji.  

Existují rozdíly mezi online a offline hraním. Kdybys měl jmenovat jenom jednu věc, 

co považuješ za nejlepší na hraní naživo versus na hraní online, co by to bylo? 

Tak naživo by to byla asi, já vím, že to zní asi trochu hloupě, ale ta živost, protože prostě ta 

hra je opravdu živá, když je naživo. Člověk se do toho opravdu vžije. 

Ten samotný zážitek, ta zkušenost? 



V podstatě, dalo by se to tak říct. 

Technologie to úplně nenahradí? 

Asi tak nějak bych to řekl, no.  

A co online? 

Online asi jednoduchost, protože v online je to vždycky lehčí.  

V čem? 

Je to dostupnější. Dá se to rychleji zpracovat, nenastávají takové komplikace, jaké by mohly 

nastat v setkání naživo, a když člověk potřebuje improvizovat, tak nikdo nevidí jeho obličej, 

jak se snaží improvizovat.  

Jaké komplikace máš třeba na mysli? Nejsem si teď zcela jistá, co tím myslíš. 

Tak jednou se mi například naživo stalo, že mi nefungovala mapa, takže jsme to tam pak 

museli improvizovat nějakým způsobem. Nakonec jsem ji rozchodil, ale prostě několik 

minut, když měl začít boj, tak se mapa nechtěla zapnout, což na internetu nehrozí, to by 

musel mít problém s technologií i nějaký hráč. Tam to byl problém připojení kabelu, a to už 

bychom zjistili před sezením, takže to nenaruší atmosféru.  

Také problémy typu toho, že nevím, potřebuji při tom něco řešit, dejme tomu, že někdo má 

problém s hodnocením nějaké mé práce ve škole. Může to být i cokoliv jiného, já jim musím 

odepsat, ale zároveň u toho mohu dál hrát, aniž bych nikoho rušil. 

U onlinu můžeš trochu multitaskovat. 

Uhum, umožňuje to prostě více žonglovat s těmi věcmi, co člověk musí dělat. A naživo si u 

hraní nehty neostříhám. 

Naopak, kdybys měl vypíchnout to nejhorší, co může být na hraní na živo versus na 

hraní online?  

Na hraní naživo je asi nejhorší dostupnost, protože je opravdu těžké sehnat partu, se kterou 

by člověk mohl hrát naživo. A když už si ji najde, tak scházet se s ní je teror, respektive 

zařizovat to, aby se všichni sešli. Kdežto online je nejhorší asi takovej ten pocit izolace, 

člověk se cítí, jako by skoro hrál sám, kdyby neslyšel hlasy ostatních. Někdy když nikdo 

nemluví a mluví jenom ten samotnej člověk, když třeba něco popisuje, tak si říká, jestli ho 

ostatní poslouchají.  



Jednou jsi zmínil problémy s mapou. Potkaly tě někdy nějaké další problémy s 

technologií, které narušily hru? 

Tak problémy s internetem na začátku karantény, to bylo tím, že servery nebyly připravené 

na ten příval lidí, co přišel. Takže jsem se to samozřejmě neustále sekalo a mělo problémy. 

Také tam byl ten problém toho, že jsem musel nějakým způsobem narychlo přejít na online 

DMkování, když jsem do té doby spoléhal hlavně na DMkování trošku jiným způsobem. 

Samozřejmě jednou se mi stalo to, že mi nefungovala mapa naživo, to bylo vysloveně to s 

tím monitorem, že ten kabel, co spojoval počítač a monitor úplně nefungoval. Ten kabel byl 

takový sežvejkaný, takže jsme ho museli vyměnit. Ale to chvíli trvalo, než jsme zjistili. 

Obecně zjistit, odkud pramení technické problémy, je někdy docela těžké.  

Máš D&D Beyond, kde máš dostupné všechny knížky online. Zajímalo by mě, když 

potřebuješ třeba nějakou konkrétní informaci, dáš přednost tomu, že si informaci 

najdeš online, anebo ji případně dohledat v příručkách, pokud je máš fyzicky k 

dispozici? 

Vzhledem k tomu, že teď k Vánocům dostanu svou první fyzickou knihu, je docela jasné, že 

online. Ať cestuji nebo dělám cokoliv, tak s vždycky nakonec ten Beyond otevřu a čtu si 

nějaký jeho segment. Už je to zvyk.  

Když proti sobě postavíš tzv. reálno, to znamená házení pravou kostkou, fyzické 

příručky, versus ta digitalizace. Zajímalo by mě, jak tyto dvě dimenze proti sobě 

hodnotíš. Co preferuješ? 

Já si myslím, že jsou věci, jako je třeba character sheet, které jsou něco, co hravě zastoupí 

technologie. Jsou to věci, které se musí neustále gumovat, je to něco, co člověk jednou za 

čas musí vytisknout znovu, když se to hraje dlouho, popřípadě se tam docela množí škrtance. 

Takže character sheety, fyzické mapy, a tak určitě prohrávají. Ale kostky asi nikdy nebudou 

tak dobré virtuální jako fyzické, protože ta čirá radost z toho, že člověk má plastový šutr, 

který hodí o stůl a ukáže se na tom nějaké čísílko je prostě… to se nenahradí. Myslím, že 

obojí má svoje asi tak.  

Natural 20 na pravý kostce je hezčí než třeba na Roll20 ta zelená dvacítka. 

Ano, protože za prvý vím, že když bych kliknul o vteřinu později, tak by tam skočila asi 

trojka nebo čtyřka. A za druhý je to takovej ten pocit toho, že: Hele ono to neudělalo ten 

zvuk! 



Nemusíš to lovit pod stolem. 

No i to lovení pod stolem by mi upřímně chybělo, protože na tom, jak ty kostky skáčou, je 

něco hezkého. Já vím, že to tak mají, když trochu odbočím, i opice. Opice taky rády sledují 

pohyb, hlavně tedy mužské opice, ale i pro ženy je to typické. Je prokázané, že muži mají 

mozek nastavený tak, že je fascinuje pohyb, a myslím, že do tohohle stereotypu spadám i já, 

protože házení kostkama mi přináší radost.  

Podle tebe tedy jak materiální stránka věci, tak digitalizace mají ve hře své místo. Řekl 

bys, že jedna převažuje druhou? 

Myslím, že je to tak vyrovnáno, protože virtualizace nahradí spoustu dokumentace. Myslím, 

že jakýkoliv dokumenty, co k tomu člověk musí dělat, jsou lepší virtuálně, ale lidi a kostky 

a miniatury jsou vždycky lepší v ruce.  

To je asi vše na témata, na která jsem se tě chtěla zeptat. Napadá tě ještě něco, co bys 

rád doplnil? 

Asi už nemám úplně co. 

Tak ti poděkuji za rozhovor!  

 

 

25.1.2021 

Skype  

Jelikož rozhovor s Noxem vznikl jako druhý v pořadí a během následujících rozhovorů 

byla probírána témata, k nimž jsme se původně s tímto respondentem nedostali, byl 

proveden další, kratší, rozhovor pro doplnění a upřesnění některých informací.  

Během rozhovoru se budeme bavit o podobných tématech jako minule. Moc jsme se 

nedostali k tématu tvého DMkování. Jak jsi se k tomu vůbec dostal?  

Tak to bylo trošku zajímavější, protože jsem nejprve byl právě hráč. To bylo, když jsem 

poprvý hrál 5e. Hráli jsme ve skupině, hráli jsme kampaň do 5. úrovně, ale potom náš DM 

zakončil tu kampaň, protože byl na vysoké, studoval na právníka. Už nezvládal pro skupinu 

DMkovat a řešilo se, kdo bude DMkovat dál. Mně to zajímalo, skupina mě k tomu hlavně 

trošku pošoupla, hlavně ten kamarád, co studoval práva, plus ještě jeden kamarád. A já jsem 



to teda zkusil, řekl jsem si, že budu DMkovat. Ale řekl jsem si, že budu DMkovat to, co chci 

já. Takže jsem se rovnou vrhl do homebrew, dal jsem si snad dvoutýdenní pauzu a za tu 

dobu jsem si vypracoval ten homebrew svět, nějaký homebrew monstra a tak. 

Zajímalo by mě, co tě baví i na tom Dmkování. V minulém rozhovoru jsme se bavili 

hlavně o hraní – že tě baví být s kamarády, tvorba postavy a tak. 

Na DMkování mě asi hodně baví ta možnost vytvářet zajímavé situace, které bych jako hráč 

tvořit nemohl. Například můžu tvořit zajímavej svět, zajímavé prostředí, ale hlavně mě asi 

baví vytváření bojů. Sestavit takovej bojovej encounter je hodně zajímavý. Člověk si může 

vyzkoušet spoustu různejch věcí, nemusí najednou být závislej na jedný postavě a jejích 

schopnostech, ale neustále si prostřídává schopnosti, jaký věci, který posílá na hráče, maj’. 

Samozřejmě hráčům fandí, ale zároveň je chce vyzvat. Takže je to trochu zajímavý i v tom, 

že člověk musí trochu víc přemýšlet nad tím, co tam těm hráčům šoupne. Ale není to jenom 

o boji, je to tak nějak celkově o té možnosti vytvořit větší vliv na tu hru, než jakou může 

člověk mít jako hráč. Asi tak bych to řekl.  

Teď přejdeme k homebrew, na to mám otázek trochu více. Bavili jsme se o homebrew, 

v rozhovoru jsi mi říkal, že tě homebrew tvorba baví, je to pro tebe relativně snadný a 

je to pro „zaplnění“ mezery třeba v příběhu, když ti něco chybí. Když si proti tomu 

vezmu nějaké oficiální D&D materiály, jak si u tebe stojí ty? Jaké na ně máš názor?  

Já si myslím, že většina těch materiálů je kvalitních. Většina z nich je i vybalancovaná až na 

pár výjimek, to jsou většinou individuální části pravidel ani ne knihy, jako je Undying 

Warlock, samotnej Ranger jako povolání a tak. Ale přes tyhle drobný škytnutí jsou ty 

materiály vlastně hodně dobře vybalancovaný. Myslím, že se i hodně poučili od starších 

materiálů, o kterejch jsem si zrovna teď nedávno četl. že zvýšili přesnost obtížnostních 

úrovní, více zjednodušili práce pro ty DMka. Jediný, co jsem ještě nevyzkoušel, byl nějakej 

předepsanej modul, takže nevím úplně, jak kvalitní jsou ty jejich dobrodružství. Ale čistě z 

mechanický stránky věci si myslím, že jsou docela kvalitní ty pravidla. Myslím, že jsou 

robustní, člověk se v nich dohledá všeho, co potřebuje. A cokoliv, co potřebuje, ale není tam, 

si může lehce doplnit na základě předchozích pravidel.  

V čem je podle tebe homebrew materiál dobrý, užitečný?  

Myslím, že homebrew materiál se hodí k tomu, když je u DMkovacího pultíku člověk, kterej 

chce DMkovat něco jiného než předepsaný svět. Přece jenom spousta DMek si užívá tu 



zábavu unikátního světa. Je taky pravda, že jakmile hráč jednou prozkoumá, dejme tomu, 

Eberron nebo nějakej tenhle svět, tak ho jednou prozkoumá, už zná nějaký principy a tak. 

Ale vlastně si je může i načíst předtím, nebo sám mohl už ten svět DMkovat. Přestože 

vydávají strašně moc světů, modulů a knížek z prostředí těch světů, tak problém ne-

homebrew materiálu je, že je hrozně omezený.  

Kdežto pokud si někdo dělá homebrew, tak je to něco unikátního, co vytvoří on. Když je to 

DMkovskej homebrew, tak je to něco, co vnese do hráčskýho prožití tý hry něco zajímavýho, 

nový výzvy, nový zajímavý věci, co zjišťovat v rámci loru. I nový pocity. Například moje 

přítelkyně vede kampaň, která je hodně na skotskou mytologii, ale spousta věcí, která tam 

je, musí být homebrew, přesto že se snaží používat hodně věcí z normálních materiálů, 

protože spousta věcí ze skotský mytologie se prostě nedá z pravidlových knih získat. Což je 

hodně i o tom tématu těch her. A pro hráče je zase zajímavý tím homebrewem si doplnit ty 

možnosti postavy. Najednou není omezený jen na to, co je možné v Eberronu nebo ve 

Forgotten Realms nebo kdekoliv, ale najednou je jeho možnost limitovaná jenom tím, co 

DMko ve svém světě povolí.  

V minulém rozhovoru jsi mi zmiňoval Inkarnate a Dungeon Fog, který používáš na 

tvorbu vlastních map. Popsal jsi mi, jak vypadají a fungují. Proč je používáš? V čem 

vidíš jejich užitečnost? 

Za prvé jsou graficky neuvěřitelně příznivé. A co si budem, já neumím moc kreslit, jelikož 

nemám moc šikovné ruce, tak bych sám takovou mapu asi moc neudělal. A za druhé 

neskutečně urychlují ten proces. Udělat třeba čtverečkovanou mapu na bitvu za prvé stojí 

peníze, jelikož na to člověk potřebuje papír, tužku, možná nějaké barvičky, pokud chce mít 

tu mapu opravdu hezkou. A za druhé to stojí hrozně moc času, člověk nad papírem stráví 

hodinu, dvě, tři. Záleží, jak je ta mapa velká, jak je složitá. Ale já si prostě můžu sednout k 

počítači a říct si: „Udělám si novou mapu specificky pro tohle prostředí.“ Mám tam 

předmalované modely, které na tu mapu hodím, a tím je mapa už hotová sama o sobě.  

Další otázka – hodně lidí se o homebrew tvorbu dělí. Říkal jsi, že ty sám maximálně 

mezi přáteli. Z opačného hlediska, díváš se na nějaké homebrew ostatních? Inspiruješ 

se? Jestli využíváš internet i v tomhle ohledu.  

Určitě se na ni dívám. Vysloveně jsem cizí homebrew zatím nepoužil, ale co jsem udělal 

bylo, že jsem viděl pár zajímavých homebrew nápadů, vysloveně na některá subpovolání a 

některá kouzla. Ale všiml jsem si toho, že hráči, nebo členové komunity, kteří je tvořili, 



neměli úplně smysl pro balanc. Probíhala dlouhá diskuse pod tou jejich tvorbou, takže jsem 

samozřejmě napsal do diskuse svůj názor a také jsem si napsal svoji vlastní verzi pro osobní 

použití.  

Takže se inspiruješ, ale upravíš si to podle sebe, aby ti to přišlo lepší? 

V podstatě.  

Tímto homebrew opouštíme, teď se zeptám k fanouškovské tvorbě. Pro připomenutí, 

to jsou hlavně obrázky, povídky a podobně v souvislosti s vlastními postavami, 

kampaněmi a podobně. Ty jsi zmínil, že pracuješ na vlastním TTRPG sci-fi systému. 

Není to spíše homebrew, když je to nějaká mechanika? 

Homebrew by to byl, kdybych to dělal pro D&D 5e systém, ale já mám úplně vlastní systém. 

To je vlastně úplně jiná hra, používá to jiné kostky a tak.  

Pravda, když to s D&D 5e nesouvisí. Sám píšeš a děláš nějaké playlisty, ale hlavně lidi 

v tvojí skupině, nebo co znáš. Proč bys řekl, že to tvoří? Co za tím stojí? 

Řekl bych, že za tím asi stojí prostě to, že se s tím nějakým způsobem ztotožňují. Líbí se jím 

to, co s tím už zažili, a chtějí ten pocit replikovat a rozšířit, nějakým způsobem to dostat do 

víc médií a nějakým způsobem se tím obklopit. Je to něco, co se jim líbí a co je baví. Takže 

samozřejmě, že to budou chtít asi ve víc podobách. Taky to můžou prozkoumávat 

způsobama, kterýma třeba u stolu u hry nemůžou.  

Jo, to jsi vlastně už zmiňoval, že to rozšiřuje pocit tvorby a tak. Tenkrát jsem se tě ptala 

také na cosplay, zda nějaký máš. Říkal jsi, že ten nápad vznikl ve skupině, kde jste se 

pak s PJem rozešli ve špatném, ale že ta postava byla super a cosplay jsi chtěl dělat. 

Proč nakonec ten cosplay nevznikl?  

Je to asi kombinace toho, že zaprvé bych tak nějak neměl ten cosplay úplně s někým sdílet. 

Takže je to můj osobní zážitek s tím cosplayem, je to spíš sentimentální. A za druhé přeci 

jenom nemám ani čas, ani peníze ani manuální zručnost, abych si ho nějak vypracoval.  

Dobře. Další téma už je technologie a hraní D&D. Zmiňoval jsi, když hrajete, že 

používáte především Discord a Roll 20. Proč právě ten Roll20, co na něm oceňuješ?  

Tak nejvíc asi to, že je zdarma. Moc dalších takových internetových stránek, kde bych mohl 

dávat mapy, interaktivní, se kterými můžou hráči pracovat, na které se dá kreslit, mají 

několik vrstev a tohle všechno zadarmo, moc jsem jich takových neviděl. Jediné podobné 



médium, které jsem viděl, bylo myslím World Anvil, ale ten má docela velká omezení a 

myslím, že tam ani nejdou používat bojové mapy a takové věci, nejsem si tím jistý. Nějak 

jsem to neprozkoumával. Mělo to trochu méně user-friendly interface, takže jsem si s tím 

tolik nepohrál.  

Ale Roll20 má docela rozsáhlej interface už v té free verzi bez předplacení. S předplacením 

je to vlastně ještě lepší, ale k tomu se teprve dostanu. Ale už bez toho to poskytuje takové 

různé možnosti, že člověk prakticky nepotřebuje vůbec nic materiálního, aby tu hru hrál. To 

znamená, když si zapomenu kostky, mám Roll20. Když potřebuju použít bojovou mapu, 

mám Roll20. Když potřebuju hráčům ukázat něco na normální mapě, ne té bojové, tak mám 

Roll20, protože kreslit něco do kopie obrázku a posílat to na Discord mi přijde trochu...  

Když jsem se tě ptala na výhody a nevýhody hraní online, zmiňoval jsi nevýhodu v tom, 

že na sebe nevidíte a že spousta lidí webkameru nemá. Jak to přesně máte s 

webkamerama vy, když hrajete online? Používáte je?  

Zatím jsme je nepoužili, nevím, jestli je všichni máme. Ještě jsme se nějak nedomlouvali, 

kdo je vlastně má a kdo ne. Už jsme se párkrát zkoušeli domluvit, ale bylo to spíše jenom, 

že jsem se bavil já s přítelkyní, že bysme je mohli zkusit použít, než abysme to nadnesli jako 

návrh. Jednoduše sice to chybí, ale zaprvé nevíme, jestli všichni mají webkamery, za druhé 

webkamery mají hodně nízkou kvalitu. A taky to snižuje kvalitu hovoru.  

Takže lepší čistej hovor bez webkamer než naopak? 

Zatím se mi to tak prokázalo.  

Dále – když hraješ online, jasně, že je tam rozdíl hraní naživo. Ale vnímáš tam nějaký 

rozdíl třeba z hlediska organizace? Konkrétně pro některé lidi je skvělé hrát přes 

Discord, protože si můžou ukládat informace, mít tajné chaty pro záležitosti mezi DM 

a konkrétní postavou, pro některé je zase volání přes Discord nic moc, protože špatně 

drží pozornost, technické problémy a tak. Z tohohle hlediska, jak ty vnímáš hraní 

online? Klidně i z hlediska DMkovských příprav. 

Z hlediska příprav je to určitě výhodné, protože obecně platí, že DMko musí přijít dřív na to 

sezení aspoň o trochu, aby stihlo připravit svoje materiály vlastně nějakým způsobem na tu 

herní plochu. Živě si pamatuji, když jsme ještě hráli před koronou, jak jsme pokládali věci 

na stůl. Vždycky jsem přišel o čtvrt hodiny dřív, rozložil jsem si tam kostky, připravil mapy, 

připravil hudbu a tak dál. Těch nějakých 15 minut to trvalo. Tady si to můžu připravit 



všechno předem a mít to vlastně už všechno připravené někde vedle a otevřít to ve chvíli, 

kdy to budu potřebovat.  

Z hlediska tajných chatů to jsme ještě nezkoušeli, ale máme takzvané poznámky ke hře a 

dokumenty. Do dokumentů se posílají spíš neherní metavěci, typu toho, jaké jsou zakázané, 

povolené věci, dejme tomu rasy, povolání, nějaké úpravy pravidel a tak. Na druhou stranu 

do dokumentů patří také nějaké základní věci, jako je prolog, základní bestiář, co hráči 

dostávají a mohou si ho vyplňovat a tak dál. A zase v poznámkách ke hraní jsou fotografie, 

nebo spíš obrázky, bytostí, se kterými se setkávají, nějakých míst a tak dál. Myslím si, že to 

docela hodně pomáhá, protože se to hráčům lépe ukazuje. Přece jenom přibližovat to na 

Rollu je docela těžké, takže je dobré mít další komunikační médium, kde se tohle všechno 

dá uložit. 

A obecně když si vezmeš dynamiku skupiny, jak hráči fungují, vidíš v tom nějaký rozdíl 

od hraní naživo? Minule jsem se ptala, jestli se třeba hráči nepřerušují, to jsi říkal, že 

ne, ale obecně to udržení pozornosti, dynamika a tak? Nebo je to pro tebe hodně 

podobné online i naživo? 

Myslím si, že je tam minimální rozdíl hlavně z hlediska té pozornosti a té dynamiky skupiny. 

Myslím si, že každý se chová možná o trochu jinak, protože se cítí míň pozorovaný, obzvlášť 

ti lidi, kteří jsou stydlivější, tak se mají víc ke hře, což je naopak dobré, že je do toho nikdo 

nemusí nutit. Ale jinak se skupina vždy nakonec dohodne, mluvit přes sebe můžou jak ve 

hře, tak mimo ní. Ale nepozornost, ona se online docela těžko sleduje, možná je to spíš ten 

pocit toho, že hráči nedávají pozor, i když ho dávají. Já se občas strachuji, ale vlastně jsem 

nikdy nemusel nic opakovat kvůli něčemu jinému než technickým potížím.  

Teď k online komunitě D&D – ptala jsem se tě, jestli se nějak zapojuješ ty sám. Říkal 

jsi, že docela aktivně především v tom, že se „hádáš“ na Redditu ohledně názorů, 

pravidel a že se i radíte, když někdo chce něco poradit, a podobně. Zapojuješ se i nějak 

třeba jako DM?  

Slyšel jsem, že existují stránky specificky jenom pro DMka. Já tam nechodím, já chodím na 

vysloveně komunitní stránky, kde se tak nějak prochází všichni, protože co si budeme, 

většina hráčů, které jsem zatím potkal já, tak už si DMkování zkusili, nebo ho budou dělat. 

Takže mi přijde takové trochu zbytečné dělit DMka a hráče, přece jenom eventuálně aspoň 

podle mojí zkušenosti každý si zkusí obojí, pokud nebude mít vysloveně averzi k DMkování.  



Dobře. Takže když to shrnu, tvé online zapojení, co se týče těch aktivních věcí, tak je 

hlavně Reddit, komentování a hádání, případně zeptání se. A z těch pasivnějších jsi 

zmiňoval meme videa, vtipy a podobně. Někteří lidé se o D&D zajímají i z hlediska 

„produktů“, kostky, trička a další. Zajímáš se o to nějakým takovým způsobem i ty? 

Nebo je to pro tebe spíše ta herní část věci?  

Z hlediska produktů, no, dostal jsem k Vánocům čepici, která je vysloveně merch Dungeons 

& Dragons. Já teda tolik na materiálních věcech nelpím, obzvlášť na tom, že jsou vysloveně 

od té společnosti. Samozřejmě kostky jsou výjimka, z hlediska kostek, jak se hráči typicky 

dělí na hobity, elfy a gobliny, tak já se řadím až někam k těm goblinům, kteří hromadí co 

nejvíce kostek můžou. Ale to je něco, co se dá hromadit z tolika zdrojů, že bych je chtěl 

jenom kvůli tomu, že jsou od Wizards of the Coast. Naopak si myslím, že od té společnosti 

je nechci, protože jsou docela drahé. Spíš asi beru ty levnější, protože jsou stejně hezké.  

Pro změnu k hraní naživo, kde hrajete? Myslíš si, že i to místo samotného hraní je pro 

tu hru třeba důležitý? 

V podstatě jediné místo, kde jsme naživo hráli, když nepočítám pár dalších dračáků, které 

byly vysloveně u přítelkyně, tak jsme byli výhradně u toho kamaráda, který studuje práva, 

který má v podstatě byt. Je to několikapatrový dům, v každém patře bydlí jedna generace 

rodiny, on má pod střechou přímo byt. Tam jsme se vždy scházeli v jeho ložnici/obývacím 

pokoji a tam jsme naživo hráli. Chtěli jsme hrát i někde v čajovně nebo na veřejnějším místě, 

ale tak nějak jsme s tím nikdy nebyli tolik v pohodlí, abychom to opravdu udělali.  

Myslíš tedy, že i to místo je důležitý? 

Určitě, jde o takový pocit bezpečí a soukromí. Přece jen u D&D se spousta lidí „mentálně 

obnažuje“, ukazují svoje slabosti skrze postavy, které hrají, a příběhy, které vypráví. Člověk 

se asi musí cítit bezpečně, aby si D&D užil.  

Ještě v souvislosti s tvou fanouškovskou tvorbou, když tvoříš memy, využíváš k tomu 

technologie nějakým způsobem?  

Většinou použiju jenom mobil a editor obrázků v Messengeru.  

Další téma je otázka tvého vlastního šíření D&D. To jsi říkal, že šíření ne, ale zmiňoval 

jsi, že jsi s přítelkyní uvažoval, že bys vytvořil kanál pro začínající hráče D&D, protože 

něco takového v Česku úplně není. Zajímalo by mě, když jsi o tom uvažoval, proč zatím 

ne? A co stojí za tou samotnou touhou něco takového vytvořit?  



Z hlediska toho, proč ještě ne, asi je to určitě kvůli tomu, že na to nebyl úplně čas a že jsme 

tu myšlenku ještě tolik nerozvinuli, abychom věděli, co přesně s tím chceme dělat. 

Respektive, abychom věděli, že chceme dělat nějaká videa, která jsou vtipná, na téma, jak 

nehrát D&D, jaký typ přístupu k té hře to může zkazit vám nebo spoluhráčům. Naopak vážná 

videa, která vypráví o špatných zkušenostech s D&D a o tom, jak k takovým situacím 

přistoupit, protože spousta lidí neví, jak řešit situace v D&D, ptají se na to na internetu, lidí 

okolo sebe, ale ti to třeba taky neví. Spoustou situací si projde člověk v D&D třeba jednou, 

dvakrát a na to nemá tolik zkušeností, aby věděl, jak to vyřešit, aby to nedopadlo špatně. 

Různé konflikty, nedorozumění, takové věci. Myslím, že za tím stojí i takové to uvědomění, 

že spousta hráčů by taková videa potřebovala vidět. A přeci jenom byla by zábava nějakým 

způsobem jim to zprostředkovat, protože bychom mluvili a rozšiřovali informaci o něčem, 

co nás baví.  

Takže především hlavně nějaká touha pomoct dalším hráčům?  

V podstatě.  

Pak jsme se bavili o D&D aplikacích a webových stránkách, který používáš. Říkal jsi, 

že používáš v podstatě jenom spellbook. Ptala jsem se tě i na výhody a nevýhody, jako 

to, co je špatný, jsi uvedl aplikace pro generaci postav. Cituju: „Nejsou vždycky 

naprogramované úplně nejkvalitněji, zvláště ty zdarma, ale i některé placené jsou 

prostě pořád docela nepřesné, a někdy přestože to jsou jenom modifikované 

kalkulačky, v podstatě taky selžou.“ Jak může něco takového selhat?  

Je to docela jednoduchý. Například zapomene připočítat nějaký modifier, kterej na základě 

nějakýho pravidla dostaneš, nebo to nemá zahrnutý nějaký pravidlo. Dejme tomu, stáhneš si 

tenhle generátor postavy, kterej ti řekne, že všechny útoky, a tak vypočítá za tebe. Začneš si 

stavět postavu a řekneš si, že chceš Warlocka Hexblade, kterej má jako jednu ze svých 

schopností, že dokáže modifikovat zbraň, aby používala k útoku charisma, sílu nebo 

obratnost podle toho, co ta zbraň může, ale může na zbraň na útoky používat charisma. 

Jenomže problém je, že takováhle aplikace může mít problém s tím tohle pochopit. Jsou 

možnosti, že v té aplikaci to nejde ručně přenastavit a že to pravidlo do ní není nahrané, 

takže vlastně nemůžeš říct, že ta zbraň používá charisma. Nebo špatně vypočítá životy, nebo 

to nemá možnost počítat životy nebo staty ručně, chce to po tobě, abys používala nějakou 

metodu, dejme tomu, třeba nahazování. Jsou aplikace, který jsou vysloveně špatný udělaný 

tímhle způsobem, že neumožňují všechno, co je v knížce.  



Díky za vysvětlení. Právě jak tolik nevidím do technologické stránky věci, tak jsem 

přemýšlela, jak může vlastně program selhat. Teď ještě něco k tvorbě postavy – 

zmiňoval jsi, že máš v mobilu složku, která má asi 80 postav. Využíváš i 

technologie/internet i jako zdroj inspirace?  

Upřímně ani ne. Jediný způsob, jak bych tohle mohl říct, je z hlediska hudby. Občas prostě 

slyším hudbu, která mi dá námět na postavu, a tu okolo toho postavím. Většinou si postavím 

postavu, protože si řeknu, hm, tohle zní zajímavě, a ještě jsem to nezkusil, když si čtu znovu 

asi posté pravidla.  

Když jsem se tě ptala na jakoby tu nejhorší věc jednu na hraní naživo, jednu na hraní 

online, tak naživo jsi řekl dostupnost, že sehnat lidi je těžký a sjíždět se. Online jsi říkal, 

že je to pocit izolace, že si člověk nemůže bejt jistej, že ho ostatní poslouchaj. To je 

docela zajímavej point, že říkáš, že tohle může nastat, ale zároveň u toho zmiňuješ, že 

u hraní online je super, že můžeš multitaskovat a dělat různý věci. Když ty hraješ online 

a děláš u toho ty jiný věci, co jsou zrovna důležitý, nemáš problém sám s tou pozornosti 

nebo něčím takovým?  

V podstatě ani ne. To hodně souvisí s tím, že já jsem hodně zvyklý dělat různé činnosti a k 

tomu si pouštím třeba hodinové video, které je kompilace strašidelných příběhů nebo tak. 

Takže já jsem zvyklý poslouchat a zároveň u toho něco dělat a z obojího vnímám to, co 

potřebuju.  

Děkuji za dovysvětlení. Když jsme se bavili o tom, jak spolu souvisej nebo 

spolupracujou takový to materiálno a proti tomu nějaká digitalizace, technologie, 

zmiňoval jsi, že ti technologie přijdou užitečný především v tom, že tam není zbytečný 

papírování, ušetří to místo, ale zároveň, že kostky jsou něco, co k té hře patří. Podle 

tebe mají jak materiální stránka věci, tak digitalizace své místo ve hře. Jaký podle tebe 

tyhle dvě dimenze mají vyloženě vztah? 

Já je vnímám jako dvě vzájemně se podporující věci, takové dva sloupy, co se o sebe 

vzájemně opírají. Přeci jenom digitalizace je super, hodně nám usnadňuje tu hru a umožňuje 

nám být v té hře plynuleji a více zainteresováni, ale zároveň existují nějaké materiální věci, 

které některým lidem zase pomáhají se do té hry víc vcítit. Jelikož cílem té hry je ponořit se 

do ní a vcítit se do ní, nějakým způsobem mít pocit, že tam člověk je, že je to zčásti 

eskapismus, tak myslím, že pokud za cíl považujeme ten únik z reality do té hry, tak tyhle 

dvě věci nejsou proti sobě. Tyhle dvě věci se musí zkombinovat a spolupracovat, aby 



vyprodukovaly ten cílový efekt, protože jejich kombinace vytváří lepší efekty, než když 

člověk trvá vysloveně na jedné samostatně.  

Obecně, když se zamyslíš nad D&D a technologiemi, k čemu ti přijde, že jsou 

technologie v souvislosti s D&D užitečné? Teď je to myšleno mimo samotné hraní, že ti 

to ušetří papírování. Napadá mě například v souvislosti, že technologie přitáhly více 

lidí, že hrají i lidi, kteří by spolu jinak hrát nemohli a podobně.  

Určitě souhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že přitáhly víc lidí. Já si tedy nemyslím, že přitáhly víc 

lidí tolik, jako spíš, že ta zvýšená dostupnost přitáhla víc lidí. Kdyby se ta dostupnost zvýšila 

jiným způsobem než technologicky, nebo kdyby šla zvýšit jiným způsobem, tak by podle 

mě ta hra přitáhla stejně velké množství lidí. Ale jelikož jde o dostupnost a o to, že spousta 

lidí chce hrát, ale nemůže, nebo nemá s kým, nebo nemá kdy, tak tohle technologie vyřešily.  

A taky si myslím, že vlastně D&D a ty technologie s tím spojené umožňují zjednodušit 

tvorbu a nějakým způsobem i získávat informace. Prakticky řečeno – mám skupinku 

kamarádů, která hraje něco na způsob D&D, zjednodušený jeden systém, protože chtějí 

napsat knihu. A oni to nehrají jako hru, ale hrají to, jako kdyby tu knihu psali, ale tou hrou. 

A pak z toho dělají zápisy, což je hodně zajímavé, a myslím si, že vyprodukují větší diverzitu 

postav, které se tam objevují, protože víc lidí hraje víc postav. Ale zároveň si myslím, že to 

trochu odebírá z toho herního zážitku, protože nemají zrovna specificky daná pravidla, a 

hlavně celá ta hra jim běží jenom na tom, že chtějí napsat tu knihu. Takže jakmile ji dopíšou, 

tak s tím nemají důvod pokračovat a nejvíc je na tom baví zápis tý knihy.  

Dokážeš si sám představit, že bys měl hrát D&D úplně bez technologií? Není to myšleno 

jenom tak, že máš character sheet na mobilu nebo že pouštíš hudbu z repráčku, ale i 

tak, že bys musel mít fyzický knihy, všechny informace by sis musel dohledávat a tak. 

Už jenom ty fyzický knihy by mě zabily, protože ten kamarád, co je s námi sdílí, bydlí úplně 

někde jinde, hraje s úplně jinou skupinou. Takže ve chvíli, kdy bychom neměli přístup k těm 

virtuálním knihám, tak nemáme přístup k žádný. Kromě jedné, kterou jsme si teď k Vánocům 

pořídili. Už jenom to je docela něco. Samozřejmě když nepočítám tenhle problém, tak 

samozřejmě je mnohem těžší se ve fyzické knize orientovat, bylo by to pro mě hodně 

nepříjemné. Asi bych tvořil mnohem méně postav a mnohem méně bych si těmi knížkami 

listoval, protože by to zabralo mnohem více času, takže bych si na to nemohl ten čas udělat 

vždycky a všude. Navíc bych ty knížky s sebou musel tahat, což bych asi nezvládl.  



Taky už ta realita toho, že teď vlastně všechno hraju přes internet, a i předtím byla jenom 

jedna kampaň, kterou jsem hrál naživo. Tak jedna kampaň, kterou teď hraju, by byla 

nehratelná, protože bydlíme dost daleko od sebe a nedokázali bychom se scházet. Myslím, 

že absence technologií v D&D by přinejmenším minimalizovala moji zkušenost s tou hrou 

a moje zapojení do tý hry na docela malé procento.  

A moje úplně poslední otázka: Myslíš si, že to, co studuješ nebo jsi studoval, tvé 

studium, ovlivňuje třeba to, jak hraješ nebo přistupuješ k tomu onlinu? Pro 

zajímavost. 

Určitě to ovlivňuje, jak moc věřím některým věcem v rámci toho onlinu. Obzvlášť tedy 

kostkám a vysloveně těm generátorům postav a tak dál, prostě čemukoliv, co vyžaduje větší 

imput z hlediska automatizovaný technologie, protože přeci jenom zdarma dobrou 

automatizovanou technologii nedostanu a za peníze je to pořád takové ne vždycky 

spolehlivé. A určitě taky to má vliv na to, že se ve hře spíš vyhýbám postavám, které jsou 

blízké tomu, co studuji. Přece jenom toho mám dost mimo hru.  

To je k doplnění za mě vše, mnohokrát děkuji!  

  



17.12.2020 

Discord  

Rinnes, 33 let, středoškolské vzdělání, administrativní pracovník, klientská podpora  

Rozhovor začneme tématem hráčské motivace. Mohl bys mi na úvod říct, jak jsi se 

vůbec k hraní D&D dostal a možná i obecně, než jsi začal hrát, co jsi od toho očekával? 

Jaké sis myslel, že to bude?  

Pokud se budeme bavit přímo o D&D, tak s hraním jsem začal před třema rokama. Skoro 

už, teď v lednu to vlastně budou tři roky. A čekal jsme od toho fakt jenom zábavu, čekal 

jsem, že se budeme scházet s kamarády, nějakou sociální interakci, dalo by se říct. A čekal 

jsem od toho, že se budem bavit, že to bude sranda.   

Ale kdybych vzal celkově tabletop role-playing games nebo jakékoliv hry na hrdiny, tak to 

znám už od svých dvanácti třinácti let. S tím, že samozřejmě jako malý děcka se to rozneslo, 

že něco takového existuje, když jsme byli mladí a krásní. Samozřejmě to byl obrovskej 

boom, všichni se snažili nějakým způsobem hrát, ale moji spolužáci a známí z mého okolí 

neměli žádnou morálku na to, učit se jakákoliv pravidla. Takže to všechno bylo takový 

YOLO, vezmem ten koncept a zkusíme si s tím něco vymyslet časem a budem něco hrát. 

Samozřejmě to nemělo moc dlouhýho trvání, bez jakýchkoliv pravidel, každá věc, kterou si 

DMko vymyslelo, fungovala jednou nějakým způsobem, a podruhý úplně jiným způsobem. 

Což nebyla sranda, lidi to nebavilo. Postupně se to rozpadlo, většinou tak po dvou třech 

sezeních to absolutně přestalo existovat. S tím jsme zápolili několik let, když jsem figuroval 

opravdu jako hráč, protože jsem neměl nějaké myšlenky na to, být DMkem, protože mi právě 

chyběly nějaký pravidla, nějaký systém, podle kterýho by se to řídilo. A takhle jsme to 

zkoušeli párkrát, pak jsme si občas zahráli nějakou absolutně vymyšlenou blbost, když jsme 

byli s kamarády na chatě a podobně. Takže já jsem s tímhletím žánrem her koketoval 

poměrně docela dlouho.         

Vyloženě do tohohle systému přímo D&D jsem se dostal až teda před těmi třemi lety. Už 

jsem věděl poměrně jasně, co očekávat, že je to vlastně taková ta skupinová zábava, kdy 

každý nějakým způsobem přispívá k tomu, co se tam děje, a možné je vlastně úplně všechno, 

byť teda záleží taky na tom vedoucím tý hry. Víceméně jsem tušil, co to je, tušil jsem, že to 

bude nějaká skupinová hra, že to bude o interakci postav, že postava by měla mít 



promyšlenější prostředí, zázemí, nějakou historii, myšlení a podobně. Pak už to vlastně bylo 

jen o tom, naučit se ten daný systém, a jak to v něm funguje.   

Takže jsi měl dlouhé zkušenosti s tím hraním obecně a pak jsi objevil ten systém a věděl 

jsi, že je to pro tebe to pravé, když to shrnu.  

Dalo by se to tak říct, protože vlastně ten systém, který D&D teď vydalo ve formě pravidel 

5, nebo pravidel 5e, je hodně příjemnej pro hráče, je hodně jednoduchej, snadno se učí. Takže 

i nováček velice jednoduše pochopí, co má dělat. Pokud si nevybere nějaké extrémně těžké 

povolání, není to problém se do toho nějakým způsobem dostat během dne dvou.  

Co bys řekl, že ti hraní D&D přináší? Co ti to dává, co tě na tom nejvíc baví? Co 

způsobilo, že to pořád hraješ??  

Když to vezmu kolem a kolem, samozřejmě je to zábava, je to nějaký zážitek. A to je taková 

ta základní premisa, kterou člověk od svého volného času očekává, že to bude zábava, že se 

bude bavit. Kromě toho je to samozřejmě důvod, proč se vidět s přáteli, to je další věc, která 

je poměrně výrazná, protože moc velká část mých známých se samozřejmě nenachází v 

Praze a nemůžou přijet jen tak, říct: „Hele, čau, teď jsem přijel a budu tady s váma víkend.“ 

To je hloupost. Ale když můžu přijet a říct: „Hele, dneska hrajem D&Dčko, tenhle víkend“, 

tak je to důvod, proč se vidět. Samozřejmě další a víceméně poslední věc, která mě k tomu 

napadá, je to, že můžu přátele nějakým způsobem bavit. Jelikož jsem před několika lety, no, 

už to je vlastně rok, začal taky vést hry. Je to i o tom, že mě baví pro ně vymýšlet nějaký 

dobrodružství, zážitky.  

Takže tě baví nějaký worldbuilding a vytváření příběhu? 

Ano, vytváření nějakého toho komplexnějšího příběhu, kterým oni si můžou procházet. 

Respektive mě baví vytvářet ten živoucí svět, baví mě vytvořit si… Byť je to extra práce 

jako DMka, extra práce navíc, kdy já si vytvářím místo jednoho, na který vás pošlu, nemáte 

šanci jít kamkoliv jinam, tak si vytvořím 10 questů na různých místech. A kamkoliv se 

vydáte, tam něco najdete. 

Máš pocit, že tě hraní D&D nějakým způsobem třeba ovlivňuje i v každodenním 

životě? Nebo je to prostě něco, co máš vyloženě vyhrazené pro ten volný čas? 

Nesleduju už na sobě žádný přímo změny, ale rozhodně to dokáže člověka, když se nad tím 

zamyslí, dovést k tomu, aby byl trošku otevřenější. Tím, že člověk hraje různé role a dostává 

se do různých situací, do kterých se v běžném životě nedostane, a pak se mu v běžném životě 



stane něco podobného, tak už ví, jak reagovat. Je snazší potom reagovat na situace, které se 

běžně nedějí, ale to D&D může klidně být, dalo by se říct, i trénink, byť je to věc, která se 

odehrává ve fantasy světě a ty postavy jsou úplně jiné, tak člověk sbírá zkušenosti nějakou 

sociální interakcí, získává zkušenosti řešením krizových situací a podobně. Takže rozhodně 

se to může projevit i v běžném životě.     

Můžeš si u D&D i odpočinout, zarelaxovat třeba po celém týdnu práce? Bereš to jako 

oddechovou záležitost? 

Ne vždycky, záleží na typu hry, na typu DMka. Záleží na tom, co se zrovna v té hře děje. 

Když to bude nějaká session, kde se bude jenom bojovat a bude to taková jednoduchá 

řekněme hra v tomhletom ohledu, tak si člověk určitě odpočine. Tam u toho vlastně není 

potřeba zas až tolik přemýšlet, přitom je to ta nejtaktičtější část hry, ale je to technicky hrozně 

jednoduchá věc něco odbojovat.  

Kdežto když má člověk naproti tomu třeba nějaké vyšetřování, kde po 4 session jenom 

prohledává vesnici a hledá důkazy o něčem a hledá viníka nějakého případu a všechno se 

snaží v hlavě spojovat, tak rozhodně to není tak velký mentální odpočinek, protože to mysl 

napíná mnohem víc než při jednoduchém boji. Takže záleží na tom, co se zrovna děje, jaký 

je druh kampaně, jaký je druh DMka a podobně. Ale rozhodně se u toho dá odpočinout. 

Nedostali jsme se úplně k tématu tvého DMkování, proč děláš DM. Je to třeba trochu 

i způsob, jak „vybít“ kreativitu a svoje nápady? 

První, co mě napadá, je zvědavost. Když jsem hrál D&D s naší partou, zajímalo mě, jaké to 

je, sedět za tím DM screenem a co asi tak všechno obnáší ta příprava, kterou člověk musí 

udělat, aby to celé fungovalo. Způsob, jak vybít kreativitu, to určitě také je, ale to přijde až 

časem, ve chvíli, kdy člověk začne reálně nějakou hru připravovat, neřekl bych že to je (nebo 

minimálně v mém případě) důvod, proč začít vést a vyprávět hry. Další, co se také přidá 

potom, co člověk začne DMkovat, je to uspokojení a nadšení, když vidíš, že to ostatní baví 

a užívají si to, co ty jsi pro ně připravila. Drží mě u toho rozhodně to nadšení, když se týden 

po session náhodně připojím na Discord, kde je jeden z mých hráčů, a zjistím, že vypráví 

dalším lidem, co se dělo v mojí hře a jak super to bylo. Člověk má hned lepší náladu a 

hromadu energie se do toho pustit znovu a připravit něco, co zase lidi nadchne. 

Používáš i nějakou homebrew tvorbu, nebo se držíš oficiálních materiálů? Vytvořil jsi 

někdy nějaký homebrew obsah? 



Rozhodně, každý DMko nějakým způsobem, ať už se drží přímo těch oficiálních materiálů, 

nebo ne, tak každý DMko do toho vždycky musí vložit nějakou svoji homebrew myšlenku, 

něco si musí upravit. Neříkám, že to musí být stoprocentní věc, že každý to musí v každé 

session udělat, ale rozhodně je to věc, s kterou každé DMko má alespoň minimální 

zkušenost.  

Protože když to vezmu velice zjednodušeně, tak už jenom, když se podívám na knihy, tak 

nabízejí cca nějakých 600, 700 monster. A kdybyste na každém session, aby to nebyla nuda, 

měli potkat vždycky jedno monstrum, tak máte vlastně jenom 700 session, dokud 

nevyčerpám všechny svoje zásoby. Ale velice jednoduše s takovým malým homebrew, když 

vezmete statblock monstra a dáte mu jiný skin, se dá vytvořit něco, co je unikátní, co je zase 

zajímavý a hráči nevědí, že ten statblock, ta tabulka, podle které se odvíjí životy monstra, 

obrana, nějaké schopnosti, tak že je stejná s monstrem, které potkali 200 session zpátky. Ale 

to mostrum vypadá jinak, reaguje jinak, ale ten základní statblock je stejný. A to je vlastně 

homebrew, se kterým se setká každý DMko. Protože když mám příběh a v něm potřebuju 

nějakou spektru, nějakého ducha, ty v těch knihách nejsou. Tak si vezmu nějakého 

nemrtvého, vezmu si jeho statblock a předělám si ho trošku. Homebrew takhle jednoduchý, 

kdy neupravuju nějakým zvláštním způsobem pravidla, ale třeba jenom popis něčeho, tak 

ten je úplně běžný. Dokázal bych si představit, že každé DMko se s tím minimálně jednou 

za svůj, řekněme, nějakou tu roční kariéru setká.  

Co se týče dalšího hlubšího homebrew, kdy se upravují pravidla nebo si upravujeme nějakým 

způsobem rasy nebo classy a podobně, snažím se primárně držet většinou „rules as written“, 

to znamená pravidel tak, jak jsou napsaná v knihách D&D 5e, ale občas si upravuju nějaká 

pravidla, která zlepší nějakým způsobem ten hráčský zážitek. Ty jsi hráčkou jedné z mých 

kampaní, a to je jedna věc, kterou vy nevíte, ale až budete dostávat 4. level, tak kromě toho, 

abyste si vzali jednu z těch dvou variant, kdy vlastně každá postava má možnost si na 4. 

levelu zvýšit svoji statistiku, nebo si vybrat jeden nějaký speciální feat, tak vy dostanete 

obojí. To je jedna z věcí, kterou si upravuju, která není přesně podle pravidel – a přijde mi, 

že ten feat navíc dokáže tu hru obohatit. A je to rozhodně věc, která ty lidi nějakým způsobem 

zabaví, a je to věc, která jim umožní líp utvářet ten charakter už na nižší úrovni, ne až na 

těch vyšších levelech, kam trvá, než se ta skupina dostane.     



Dá se homebrew využít třeba i u class, které nejsou tak vybalancovaný? Říká se to 

třeba o Rangerovi, četla jsem, myslím, i někde na internetu, že hráči docela často si ho 

trochu předělávají, aby nebyl v nevýhodě oproti ostatním. 

Určitě. U Rangera je to zrovna takové zvláštní, protože Ranger má už v „rules as written“ 

D&D pravidlech 3 varianty jako základní ten charakter. Nebudeme teď brát nějaké subclassy 

a podobně, a všechny ty tři varianty jsou nevybalancované. Něco má hrozně silné, něco má 

hrozně slabé a podobně. Rangera jsem zatím, tuším, neměl v kampani ani jednou, ale pokud 

by někdo chtěl hrát Rangera, asi bych mu ho upravil tak, aby nebyl ani příliš slabý, což by 

byla první varianta, ani příliš silný, což by byla třetí varianta. Asi bych něco, nějaký 

homebrew, vytvořil. Neřekl bych, že bych vytvářel přímo svoje schopnosti, ale vzal bych ty, 

co jsou v těch pravidlech, a nějakým způsobem je upravil, co se týče balancu tak, aby byly 

srovnatelné se schopnostmi, které dostávají ostatní povolání na podobných úrovních.                          

Jak probíhá samotná tvorba homebrew? Využíváš třeba nějaké speciální stránky nebo 

používáš třeba nějaký program? Klidně i na tvorbu map, když tvoříš vlastní svět, 

protože to sem taky částečně spadá.  

Co se týče map, tak určitě na to používám několik různých aplikací. Co se týče dalšího 

homebrew, tak už ne tolik, co by se týkalo úprav ras nebo class. Teď mně napadlo ještě jedno 

homebrew, co bysme tak mohli nazvat, které jsme prováděli s dalším členem naší kampaně, 

kdy si vybral rasu, která byla hodně přesílená, a my jsme ji upravili tak, že jsme snižovali 

sílu některých schopností, některé jsme odmazávali a podobně. Pro jakéhokoliv homebrew, 

kromě snad těch map, které jsou opravdu hodně vizuální, tak nepoužívám žádné programy. 

Já jsem staromódní, je mi přes 30 a jsem hodně tady v tom staromódní, takže já si všechno 

píšu na papír, respektive tisknu na papír, protože používám Word. To je moje aplikace „to 

go“, nebo ještě Poznámkový blok.  

Ale pokud se týče opravdu vizuálních věcí, tak buďto hledám něco už vytvořeného na 

internetu. Pokud opravdu sám něco vytvářím, tak na to mám několik věcí, které využívám. 

Co se týče map, tak máme Map Forge, kterou si zaplatil jeden můj kamarád DMko, to 

znamená, že mi poslal vlastně přístup, takže my společně můžeme vytvářet oba dva v 

prémiové verzi tohohle programu. Pak máme Inkarnate, máme Aazgar’s Fantasy Map 

Generator, máme Tectonics 3D, to je na tvorbu map světa, aplikace, která má kontinenty, 

vytváří tu planetu jako takovou. Kdežto Inkarnate je na státy. Ten Map Forge je spíš na 

taková ta města a přilehlá okolí a podobně. Zase nějakou menší mapu, řekněme, tady máme 



město a tady máme deset kilometrů na každou stranu a podívejte se, jak to tam vypadá. Pak 

je ještě jedno, jehož jméno si teď nevybavím, který byl přímo program, který přímo tvoří 

města, jako že ukáže ulice, člověk si tam může vygenerovat, upravit, jak vypadá, která 

budova, jak je velká a podobně. A pak je ještě poslední, což je Pyromancers Dungeon Painter 

Online, který vytváří dungeony, který vytváří, když se dostanete někam pod zem nebo do 

nějakých vykopaných tunelů a podobně, ta to je právě skvělý generátor na takové ty 

podzemní chodby, zbořené hrady a podobně.    

Mně by zajímalo, proč tyto programy používáš. V čem vidíš jejich přínos? 

Přínos programů na tvorbu map je obrovský. Mapy všeobecně dávají možnost hráčům se 

lépe orientovat v tom, co se děje a kde se konkrétně nachází, což obrovským způsobem 

ulehčuje práci DM při vysvětlování a popisu světa. A nejen DM. Představ si, že čteš... 

řekněme trilogii Pána prstenů, ale nemáš tam mapu Středozemě. Tvoje představa pouze ze 

čtení takové knihy o světě, kde se nachází její postavy, bude dost výrazně jiná, zkreslená 

tím, co kniha konkrétně popisuje a co vynechává. Jak velké byly pláně Rohanu? Kde přesně 

se nacházela Roklinka? Bez mapy v tvojí představě to bude možná o dost jinde, než když k 

vyprávění samotnému přiložíš mapu. O to výraznější to je, když máš u stolu 6 hráčů, a každý 

si může popisované místo představit trochu jinak a jinde, a časem může vzniknout spousta 

nedorozumění. To se bavíme o mapách ve větších měřítkách, jako jsou města, státy, 

kontinenty. 

Mapy začnou být ještě důležitější, když dojde na dungeony a obecně bojovou část hry, kdy 

se měří vzdálenost, kterou postava ujde a to, jaký dosah mají různá kouzla a efekty. Bez 

mapy dokáže být bojová situace neuvěřitelně zmatečná, nejen pro hráče, kteří si nedokáží 

předem rozmyslet svůj tah, protože neví vzdálenosti, a až ve svém tahu se musí ptát, jestli 

dostřelí tam a tam a dojdou tam k tomu kameni, co jsem popisoval, ale hlavně pro DM, který 

si v tu chvíli musí pamatovat umístění nejen hráčů, ale i svých monster, kterých může při 

větších střetnutích být i nad deset. S mapu si postavíme figurky na určitá místa a všichni 

hned ví, kde jsou a co se kolem nich děje, kam vidí a podobně. 

Říkáš, že homebrew se úplně vyhnout nedá a prakticky každý DM tak trochu dělá 

homebrew (reskinování, změna statů apod.). Ty sám dáváš přednost homebrew tvorbě, 

nebo oficiálním materiálům? Ať jako hráč, tak jako DM. A proč? 

Já osobně dávám přednost víc oficiální tvorbě, je mi příjemnější mít jakousi berličku, o 

kterou se můžu opřít a homebrew implementovat do drobností a detailů, které nějakým 



způsobem usnadní a zpříjemní hru celé skupině. Nepovažuji se za extra zkušeného DM a 

přiznám se, že mám strach vložit do hry ať už rasu, classu nebo monstrum, které by bylo 

čistě homebrew. Jde o to, že takováhle věc může hru naopak znepříjemnit nebo 

zkomplikovat, příliš silné monstrum může skupinku vybít (a i když jako DM je mojí úlohou 

klást hráčům do příběhu překážky, není mým cílem je zabít, to by znamenalo konec kampaně 

a konec zábavy pro nás všechny), příliš silná classa/rasa/backround, ale třeba i předmět může 

zase udělat jednu postavu příliš silnou a výraznou, a ostatní se budou nudit a eventuálně 

přestanou hrát nebo se jakkoliv při hře projevovat, protože proč? Támhle Pepík to za nás 

přece všechno vyřeší sám. Proto radši používám jen drobnější homebrew ve stylu reskinů a 

drobnějších změn, které nemají větší dopad na pravidlovou část hry, a pokud ano, jsou 

globální pro všechny hráče (jako například extra feat všem hráčům na levelu 4, kdy tohle 

pravidlo usnadní všem specializaci a rozvoj postavy a některým postavám, které potřebují 

pro svoji efektivitu své postavy mít vysoké staty (zářným příkladem budiž Monk, který musí 

mít alespoň dva staty na 20), dovolí vzít si i tolik vytouženou feat na kterou by jinak nedosáhl 

do levelu +-16. 

Když vytvoříš sám nějaký homebrew materiál, ať už je to třeba vlastní mapa, nebo 

nějaký předmět apod., sdílíš ho někde, s někým (online, přátelé apod.)? 

Své homebrew nikde nesdílím, pokud to není vyloženě předmět, který bych hráčům dal k 

užívání, pak samozřejmě musí znát jeho efekty a mohou ho dále šířit a chlubit se. Pokud jde 

o mapy a různé zvláštní efekty, které vzniknou kreativitou hráčů, jejich mechaniky, 

popřípadě konkrétní tabulky na náhodné efekty si nechávám pro sebe, stejně jako mapy. 

Jeden nikdy neví, kdy se můžou znovu hodit v jiné kampani s jinými hráči, a nechci je 

připravit o překvapení protože „jooo, to je tamto, co jsem už támhle viděl“. 

Myslím, že o homebrew to zatím stačí. Přejdeme k přímo fanouškovské tvorbě, jedná 

se o obsah, který souvisí přímo s tvým příběhem. Někdo vytváří obrázky svých postav, 

někdo s nimi píše povídky a podobně. Mám třeba kamarádku, která vytváří music 

videa pro svoji postavu. Nebo aesthetics, co jsem takhle vytvářela pro moji postavu. 

Tvoříš něco takového i ty?   

Jestli vytváříme něco, co by bylo nějak propojené s postavami, které hrajeme, nebo s naším 

D&Dčkem? 

Přesně tak. 



Určitě. Každý, kdo hraje D&Dčko, a hraje ho s jednou postavou, kterou hraje nějakým 

způsobem dýl, aspoň rok, nebo samozřejmě někomu to bude trvat mnohem kratší dobu, 

někomu bude trvat déle, než se s tou postavou sžije, než se nějakým způsobem propojí, tak 

jakmile se něco takového stane, tak každý je nadšený, když vidí nebo může i vytvořit 

cokoliv, co je s tou postavou nějak spojené. Taky jsem vytvářel aesthetics pro svoje postavy. 

Každý si, nebo to je věc, kterou dělá spousta lidí velice rádo, včetně mě, tak vytváříme 

postavičku, která je podle našich představ, jak by ta postava měla vypadat.     

Myslíš miniatury? 

Ano, myslím miniatury. Nejčastěji vytvoříme v Hero Forge vzhled postavičky, stáhneme si, 

koupíme si od Hero Forge ten 3D model a potom si ho necháme od kamarádů vytisknout na 

3D tiskárně, abychom tu postavičku mohli používat v kampani místo panáčka z Člověče, 

nezlob se!. Je to zase trošku personifikace do té postavy, abychom věděli, kde stojíme, a aby 

vypadala opravdu hezky ta postavička.  

Rozhodně, všichni si vytváříme nějakým způsobem nějak kreativně. Já teda nevytvářím ani 

obrázky, ani příběhy, nepíšu žádné povídky – z jednoho prostého důvodu, že na to nemám 

čas, protože můj volný čas, který nevěnuju D&D, tak věnuju tvorbě svých kampaní. Takže 

už nemám úplně tolik času tvořit ještě nějaké další věci ke svojí postavě, kterou sám hraju. 

Ale věřím, že lidé, kteří nejsou DMka a chtějí se nějakým způsobem věnovat ve svém 

volném čase D&D, když se zrovna nehraje žádná kampaň, tak spousta z nich vytváří všechno 

možné kolem svých postav. Znám několik kamarádek, které kreslí postavy v různých 

situacích, které zažily. Přiznám se, že nemám nikoho, kdo by psal nějakou povídku. To je 

poměrně asi vzácnost, nezažil jsem snad nikoho ze svých známých. 

Já píšu.  

Ty píšeš povídky? To jsem nevěděl. Takže znám jednoho člověka, který píše povídky. Jinak 

teda spoustu lidí, kteří kreslí, spoustu lidí, kteří k tomu neustále vytváří nějakou postavičku, 

malují si svoje postavičku. Znám aktuálně tuším tři lidi, kteří si kvůli tomu pořídili 3D 

tiskárnu. A vím minimálně o jednom, který krom toho, že si tiskne postavičky, tak si tiskne 

monstra pro to, aby mohl nějakým způsobem reprezentovat, co se zrovna děje na té herní 

desce. Uvažuje o tom, že si začne tisknou terény, aby to mohl skládat místo, aby se chodilo 

po kostičkách, na kterých je fixkou nakreslené, jak to tam zrovna vypadá, tak aby tam mohl 

položit tištěné čtverce – tady je cesta, tady jsou stromy, tady jsou zdi. Bude to takové puzzle, 

kde si poskládá tu scénu, co bude zrovna potřebovat, pomocí 3D tištěných.  



Věřím, že každý, kdo nějakým způsobem hraje D&D a má v sobě alespoň trošku kreativity, 

tak v době, kdy na to D&D zrovna není čas, což právě teď u korony, kdy jsme se nemohli 

scházet, tak toho času bylo poměrně hodně, tak každý začal něco vytvářet kolem svojí 

postavy.             

K miniaturám – jak vnímáš jejich využití, k čemu jsou dobré? 

Miniatury jsou pro mě už skoro nedílnou součástí D&D, hodně velký podíl na tom mají 

někteří naši přátelé, kteří si pořídili 3D tiskárny, které nám extrémně usnadnily získávání 

právě těchto modelů terénů a miniatur. Tohle hodně souvisí s předtím zmíněnými mapami a 

bojovou částí hry. Je lepší znázornit místo, kde postava/monstrum/stěna/židle/cokoliv 

dalšího stojí, barevným kamínkem, dřevěnou figurkou z Člověče, nezlob se!, nebo 

miniaturou přímo té věci? Za mě je miniatura to nejlepší řešení, které opět usnadní hru a 

člověk nemusí přemýšlet: „Co že je ten modrý kamínek vlevo?“ Ale rovnou vidí: „Ahááá to 

je goblin – a támhle stojí můj spolubojovník a tady za tím stromem na mě vykukuje imp.“     

Znáš třeba někoho, kdo udělal cosplay na svoji postavu? Slyšel jsi o tom někdy? 

Rozhodně, spousta lidí vytváří cosplaye na svoje postavy, pokud je to věc, která je jim blízká. 

Já třeba cosplayer nejsem a cosplay svojí postavy si neudělám, protože nemám tolik financí, 

abych si to mohl dovolit. Ale určitě jsem slyšel, jeden můj kamarád už dělal kostým na jednu 

svoji postavu, a vím, že celosvětově je to běžné. Nejenže se dělají cosplaye na svoje postavy, 

ale i na populární postavy, které jsou v médiích, tak často lidi dělají cosplaye na ně, protože 

jim fandí, a podobně.  

Zní to zvláštně, ale i D&D se přehrává, vysílá se na Twitchi, na YouTubu se dělají záznamy 

různých seancí, populárních lidí nebo i lidí, kteří se díky tomu stali populárními. A potom 

díky tomu, že se na to lidi dívají a začnou mít k postavám nějaký vztah a vidí, co prožily, 

tak na ně dělají cosplaye a podobně. Tímhle se stala asi nejznámější cosplayerka Gini-Di. 

Měla asi nejvěrnější cosplay k artu Jester z Critical Role, což je skupinka lidí, kteří dělají 

dabing do her, mimo jiné ve svém volném čase hrají D&D, nahrávají to na Twitch a potom 

to dávají na YouTube, kde si to lidé můžou přehrát a začnou samozřejmě těm postavám 

fandit a potom vznikají cosplaye. Díky tomu se stala poměrně slavnou influencerkou. Tohle 

je zářný příklad toho.     



Podle svých slov ty sám netvoříš nijak zvlášť fanouškovský obsah, protože na to nemáš 

moc čas, spíše tvoji přátelé. Zajímalo by mě, nedostali jsme se k tématu nějakých vtipů 

nebo memes, tvoříš něco takového – nebo tví spoluhráči? 

Rozhodně, obzvlášť teď v době, kdy se hraje mnohem méně kvůli koronaviru. Náš společný 

Discord má přímo místnost specificky na vtípky a memes a minimálně jednou nebo dvakrát 

denně se tam objeví příspěvek někoho, kdo rovna narazil na template, který se hodí k nějaké 

vtipné situaci, ať už nějaké, která se reálně ve hře udála, nebo fiktivní. A já nejsem výjimkou, 

byť jako starší ročník a nejsem úplně v memech s podobných věcech úplně zběhlý, sem tam 

i sám něco vytvořím, když narazím na něco, co se hodí. 

Teď už můžeme přejít přímo k tématu hraní D&D a technologií. Vím, že máš zkušenost 

jak s hraním online, tak s hraním offline. Na úvod, jaký druh hraní ty sám preferuješ 

a proč?  

Preferuji hraní naživo. Protože jak jsem říkal na začátku, ten sociální kontakt je věc, která k 

tomu D&D podle mě patří, a je to důvod, proč se vidět s přáteli. Když hrajeme přes internet, 

tak je to mnohem méně osobní, je to mnohem méně o tom, že se vidím přáteli nebo slyším s 

přáteli, v tomhle případě. Víceméně koukám do monitoru a mluvím do mikrofonu. Na 

druhou stranu, dalo by se to velice snadno opravit, ale ne vždycky je to možné, když ne 

všichni mají potřebnou techniku. Dalo by se jednoduše udělat, pokud by všichni kamarádi, 

kteří nějakým způsobem hrají, měli nějakou webovou kameru, pokud by všichni měli 

mikrofon, tak se dá velice jednoduše udělat videohovor, kde všichni vidí všechny a v tom 

ohledu je to zase zajímavější. A i pro ty hráče je to takové, když se mají dívat na ostatní 

hráče a na to, jak reagují, tak alespoň z mého pohledu je to zajímavější, než když mluvím do 

monitoru a koukám na nějakou mapu, kde se zrovna teď nic neděje, protože není boj. A z 

vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud tam není nějakým způsobem kontakt, pokud se 

nevidíme s těmi lidmi, nemáme nějaký vizuální kontakt, tak se těžko udržuje pozornost. 

Protože často se stane, že DM jenom čtvrt hodiny vypráví, popisuje nějakou scénu, jak to 

vypadá, když přijdeme do nějakého většího města. A ten popisek trvá a samozřejmě spousta 

lidí poslouchá, ale tady si k tomu otevře Facebook, tamhle se podívá na Instagram, tady se 

mrkne na Twitter, tady si přečte něco na Redditu. A co že ten člověk říkal? A to je důvod 

přesně, proč mám radši hraní naživo, protože pozornost těch lidí se mnohem lépe udržuje.       

Navážu na další oblast. Teď se zaměříme přímo na hraní online, potom podobně na 

hraní naživo. Mohl bys mi trochu přiblížit, jak hraní online vyloženě probíhá? Můžeš 



si to představit tak, že jsem někdo, kdo zná D&D naživo, a ty mi chceš povědět, jak 

probíhalo včerejší hraní online.   

Každopádně potřebujem pro to dvě věci alespoň, mám-li být hodně specifický, tak 

potřebujem pro to Discord nebo nějakou jinou komunikační platformu, kde se dá zavolat si 

přes internet, pokud máme hrát online. Samozřejmě variantou je Skype, variantou je Team 

Speak a podobně. My máme rádi Discord, takže používáme Discord.  

A druhou věcí, která k tomu je potřeba, no, není to nutně potřeba, pokud bychom měli 

opravdu hodně promakané vybavení, tak nepotřebujem asi nic dalšího, protože jako DMko 

můžu zapnout 3 webové kamery a pustit je přes Discord, abyste viděli mapu, abyste viděli 

mě a abyste viděli mapu z jiného úhlu, aby bylo vidět všechno, tak jak máte. Ale to je hodně 

náročné na peníze a na techniku, což ne každý má. Já to taky nemám. Takže potřebujem 

ideálně nějakou další aplikaci, ideálně bezplatnou, kde můžeme si nějakým způsobem 

vytvořit character sheety, kde si můžeme vytvořit mapy a podobně, což v našem případě, 

když jsem hrál online, tak byl Roll20.  

Je velice přátelsky nastavené, že i já, který jsem v životě nehrál online, tak jsem byl schopen 

během půl dne vytvořit malou kampaň asi na 4, 5 session v Roll20 bez jakéhokoliv úvodu. 

Seznámil jsem se s tím velice jednoduše a pak už jsem jenom tvořil to, co tam potřebuju, 

aby se tam objevilo nebo aby tam bylo za mapu a podobně. To jsou rozhodně dvě věci, které 

jsou k hraní online podle mě třeba, protože nemůžu očekávat, že každý hráč bude mít 

webkameru, nemůžu očekávat,  že každý hráč bude mít, aby si mohl ukázat i nějaké svoje 

hody nebo aby bylo vidět, jak mluví. Nemůžu očekávat, že každý hráč bude mít nějakým 

způsob, jak ukázat svůj character sheet, když se bude potřebovat na něco podívat, a podobně. 

Kdežto právě Roll20 v sobě má zakomponované jak character sheety, tak hody kostkou, 

které potom člověk nemusí házet ručně na stole, ale jen tam klikne a kostka ukáže, co padlo. 

Je tam možnost tvořit mapy a monstra právě z té DM části, kdy si můžeme upravovat, kolik 

mají životů a podobně, aniž by to hráči viděli.                

I když hraješ D&D online, snažíš se nějakým způsobem si vytvořit tu „D&D 

atmosféru“? Nebo si prostě sedneš k počítači a můžeš hrát? 

Nemyslím, že tvorba atmosféry při online hře je něco, co by měl hráč dělat. Z pohledu hráče, 

jak se můžu připravit nějakou atmosféru, když nevím, co mě jako hráče čeká, co se bude 

tuhle session dít? Co když si zapálím svíčky kolem stolu a my budeme na moři v bouři, bude 

to klidné světlo svíček spíš rušit než pomáhat. Z pohledu DM je naopak mojí povinností v 



rámci přípravy tuhle atmosféru připravit pro hráče, vybrat hudbu nebo odpovídající zvuky 

do pozadí které moje scény dokreslí tak, aby to mé hráče vtáhlo, aby každá scéna působila 

opravdově a hráč si nemusel pro větší „živost“ scény shánět zrovna třeba ty svíčky. 

Už jsi zmínil, že ne každý má potřebné vybavení ke hraní online, což by se dalo 

považovat za nevýhodu. Zkus, prosím, zhodnotit, co považuješ za výhody a oproti tomu 

za nevýhody hraní online. 

Rozhodně nevýhody hraní online jsou, že ne každý má standardně potřebnou techniku. 

Standardně většinou nemá potřebnou techniku, ale mikrofon stojí pár korun a ten už má 

skoro každý už v dnešní době, takže aspoň přes ten Discord se to dá.  

Nebo přes mobil? 

Nebo přes mobil, přesně tak. A druhá nevýhoda je, že těžko se udržuje pozornost pro hráče, 

aspoň co vím, tak velká část našich kamarádů trpí tím problémem, že když se hraje online, 

tak se mnohem hůř udržuje pozornost nad tím, co se zrovna děje, než když se hraje naživo. 

Výhody hraní online jsou rozhodně mnohem snazší koordinace session, kdy vlastně pro to, 

abych si zahrál, nemusím sednout na autobus a hodinu jet tamhle, ale sednu si k počítači 

doma a můžu hrát. Samozřejmě je to zároveň i o tom pohodlí, protože doma jsem doma, 

mám tady všechno, co potřebuju, nemusím se strachovat o to, jestli jsem něco nezapomněl, 

když jsem vyrazil, a podobně. Což se mimochodem taky stalo. Už se mi stalo, že jsem doma 

zapomněl jeden papír, na kterém bylo bohužel zrovna polovina questů, takže jsem měl 

začátek, měl jsem konec a chyběl mi prostředek svojí přípravy. Ten prostředek tý přípravy, 

to bylo asi 6 hodin hraní, na jedné A4 z obou stran listu popsaném, a já jsem to nechal 

samozřejmě doma. Takže to se asi při hraní online úplně nestane.  

Zase i ta příprava mi přijde v onlinu mnohem snazší, protože nemusím si vypisovat 

statblocky monster, nemusím je potom tisknout, ale stačí v Roll20 si šáhnout do bestiáře a 

vytáhnu si odtamtud monstrum během minuty, což je rozhodně kratší než příprava na hraní 

naživo. V tomhle ohledu z pohledu DM je to taky podle mě příjemnější hrát online. Na 

druhou stranu je to za cenu toho, že ne vždycky ti hráči jsou schopni udržet pozornost na 

tom, co DM vypráví. Snáz se to připravuje a hůř se to DMkuje.  

Vnímáš jako další možnou nevýhodu, když máš online hraní, koordinace těch hráčů? 

Přece jen, když ti v onlinu začnou mluvit dva přes sebe, tak je to bez šance komukoliv 

porozumět. Naživo je možná ta pozornost lépe rozprostřená. 



Záleží asi hodně na hráčích. Třeba se skupinou, kterou já jsem vlastně vedl online, tak jsme 

tenhle problém neměli, protože když si chtěli říct něco ke hře, tak ti lidé už jsou dostatečně 

disciplinovaní na to, aby počkali, než někdo domluví, než začnou mluvit. Ta hra nikam 

neuteče, ta hra na ně počká a oni to vědí. A pokud mají k tomu, co se zrovna děje, co říct, 

tak vědí, že si můžou počkat, a ta hra se nepohne dál, dokud se k tomu nevyjádří, dokud 

nebudou všichni chtít, aby se dál pohnula.  

Ale samozřejmě to není mentalita každého, pokud to nejsou hráči, kteří jsou zkušení. V té 

mojí skupině tak všichni hráči už byli opravdu veteráni, hrajou D&D většinou stejně dlouho 

nebo déle než já, takže už věděli, jak se u toho stolu nějakým způsobem chovat, byť i online. 

A zároveň pokud mají něco, co chtějí říct mimo hru, tak si můžou vždycky napsat PMko na 

Discordu nebo si můžou napsat PMko na Roll20, a tím neruší tu hru jako takovou.            

Když hraješ online, využíváš i tak rád něco materiálního? I když hraješ online, hážeš 

si třeba reálně kostkou, nebo se spoléháš na ten online? 

Opět vezmu Roll20. Na Roll20 si hážu samozřejmě elektronicky, protože chci, často ti hráči 

chtějí vědět, co na ně zaútočilo, jaké bylo to číslo, co proti nim jde, takže hážu elektronicky, 

aby to hráči viděli.     

Je to takový transparentnější? 

Ano, je to transparentnější, teď se ale bavíme o boji. Ve chvíli, kdy se nebojuje, tak jsem si 

házel naživo kostkou, protože je to podle mě ty hody tou kostkou, že vezmu do ruky kostku 

a hodím ji, tak to k D&Dčku patří. Je to taková neodmyslitelná součást. A ve chvíli, kdy 

můžu, tak to udělám. Ten hod kostkou, kdy vlastně samozřejmě je to vhodné pro tu hru, aby 

se tam nějakým způsobem hodilo. Když si mám něco rozhodnout jako DMko, tak si tou 

kostkou hodím radši naživo než elektronicky. Samozřejmě v boji je lepší to házet 

elektronicky, aby bylo víc transparentní, co se děje, kolik který monstrum nebo případně 

NPCčko udělalo zranění. Ale ve chvíli, kdy se nějakým způsobem vyjednává a ti hráči 

nemají šanci vidět ani neví v mnoha případech, na co si házím, tak si hodím tady u sebe na 

stole, protože tam nemusím být transparentní, tam to nepotřebuju.   

Nyní se budeme bavit o hraní naživo. Můžeš mi zase přiblížit, jak funguje hraní naživo? 

Podobně jako někomu, kdo v životě naživo nehrál. Používáš nějaké technologie i při 

hraní naživo, např. k pouštění hudby? 



Určitě. K hraní naživo každý před sebou musí mít nějaké papíry. DMko má samozřejmě před 

sebou buďto papíry, nebo v některých případech screen monitoru, kde má sepsanou celou 

svou přípravu toho, co se bude dít. Potřebuju k tomu samozřejmě lidi kolem sebe, ať už jsem 

hráč, potřebuju svoje spoluhráče. I když D&D se dá hrát v jednom člověku, tak pořád 

potřebuju aspoň to DMko. Jako další věc tak potřebuju mít jako DMko přípravu buďto na 

počítači, nebo před sebou na papíře. To samé jako hráč potřebuju mít s sebou na papíře 

vytištěnou statistiku svojí postavy se svými schopnostmi a podobně Nebo opět spousta lidí 

využívá tablety, kde má všechny tyhlety papíry vypsané elektronicky a nepotřebuje už 

papírové verze. Já říkám, jsem staromódní, využívám radši papírové verze, protože si do 

nich snáz můžu psát.  

Ale samozřejmě k tomu ještě se využívá technika dalším způsobem, což je přesně, jak jsi 

zmiňovala, pouštění hudby. Hudební podkres je určitě věc, která k D&Dčku hrozně moc 

patří, a najít správnou hudbu pro správnou situaci je občas docela zajímavý. Není to 

jednoduchý, obzvlášť pokud je to situace, která není běžná, a člověk hledá nějaké téma, které 

by se k tomu hodilo a nemá moc představu, co by to vlastně mělo být, tak najít správné 

hudební téma k tomu je občas docela zajímavý.  

Další věc, kterou já často využívám obzvlášť, když DMkuju… Když hraju postavu, tak mám 

před sebou vypsaná všechna svoje kouzla, mám před sebou vypsané všechny svoje předměty 

a nemám moc co hledat už. Ale pokud jsem DMko a mám tady připravených 50 monster a 

každé to monstrum umí nějaké jedno, dvě kouzla, já si je nebudu pamatovat všechny. Takže 

určitě využívám mobilní telefon aplikace, které mi třeba ukazují kompletní bestiář, ukazují 

mi kompletní spell listy, všechny existující kouzla. Když si potřebuju ověřit, co to kouzlo 

dělá, protože si zrovna nemůžu vzpomenout, tak si otevřu telefon, najdu si rychle to dané 

kouzlo, které to monstrum bude dělat, a velice rychle si to osvěžím. Takže používám různé 

databáze na mobilu k D&D, používám hudbu a používají se tablety k hraní k tomu, aby si 

člověk nemusel nosit ty character sheety přímo s sebou do místnosti v papírových verzích. 

To jsou technologie, které mě napadají. Když teda nebudu brát v potaz ještě technologii, 

která se nepoužívá přímo, ale nepřímo, zmiňovali jsme 3D tiskárny, kde si lidi tisknou věci, 

které si potom přinesou do té hry. To je další elektronika, která se často využívá k D&D. 

Je u hraní naživo podle tebe důležité to, kde se hraje? Kde hráváš ty? 

Jak jsem říkal předtím, podle mě je tvorba atmosféry úkolem DM tak, aby seděla ke kampani 

a situacím, které se budou odehrávat, a je jedno, jestli je to online hra, nebo hra naživo. 



Jedinou podmínkou, kterou já vidím, co se týká místa, kde se hraje, je, aby tam v základu 

nebyl hluk a hráči se mohli slyšet a v klidu mluvit, aniž by překřikovali nebo obtěžovali lidi 

kolem, mohla hrát hudba, dalo se třeba i šeptat, kdyby to bylo zrovna třeba. Proto myslím, 

že není důležité přesně specifikovat místo, kde je nejlepší hrát, ale vybrané místo by mělo 

být klidné, ideálně nějaký prostor oddělitelný alespoň dveřmi od okolního světa. Takže 

například klasickou otevřenou hospodu bych nedoporučoval, ale třeba dobře postavená 

čajovna s kójemi pro jednotlivé skupiny návštěvníků už by se dala, byť dle mého názoru je 

nejlepší se scházet u někoho doma, kde se dá přiblížit tomu ideálnímu prostředí nejlépe. 

Používáš třeba tiskárnu pro tisk map? Nebo to si taky děláš rúčo?  

Já mapy netisknu. Já mám mapu z omyvatelného linolea a mám fixy, takže já si mapu 

nakreslím jako součást přípravy na tu omyvatenou podložku, kterou potom po session smažu 

a můžu nakreslit nějakou novou.                   

Něco jako mazací tabule? 

Jako mazací tabule, přesně tak. Pokud mám nějakou mapu větší, tak tu si předem vytisknu a 

samozřejmě potom v ideálním případě slepím, protože formát mapy, který je použitelný pro 

D&D, standardní tiskárny vám nevytisknou. Rozhodně tiskárna je velká elektronická součást 

hraní D&D a samozřejmě k tomu patří taky počítač, notebook nebo stolní počítač. Je to 

potřeba pro to, abychom si udělali všechny poznámky, našli obrázky, našli možná už mapy, 

které už byly vytvořené, a nějakým způsobem jsem si je zreprodukovali do našich her, a 

podobně.   

Jaké podle tebe jsou výhody a nevýhody hraní naživo? 

Já jsem to vlastně všechno zmínil v tom onlinu, akorát to vezmu obráceně, to znamená, že 

je snazší udržet hráčovu pozornost, snazší nějakým způsobem komunikovat, mnohem snáz 

dát najevo, ke komu právě mluvíte, protože se na něj můžete podívat, můžete se na něj otočit. 

Mnohem snáze se ti lidé čtou, když vidíte, že se baví, tak pokračujete jakoby v tom, co děláte. 

Když vidíte, že se vám nudí, tak v tom poklidném městečku najednou spadne meteorit a 

začne se něco dít, aby se ti lidé probudili. To se přes internet vlastně nemůže stát, protože 

nevidíte, jestli se baví, nebo se koukají tamhle na Instagram.  

Nevýhodou to je zase opak toho, co jsme říkali u elektronického hraní. Skloubení času všech, 

protože musíme najít všechny hráče, termíny, kdy mají všichni volno, kdy budou všichni mít 



čas to odpoledne nebo ten den, řekněme, den a půl si sednout a nedělat nic jiného. To občas 

není úplně jednoduchý.       

Zasáhla do tvého hraní i koronavirová pandemie? 

Určitě, samozřejmě. Celkově pro mě, už jsem zmiňoval, tak D&Dčko je hodně sociální věc. 

Je to věc o tom setkávat se s lidmi, nějakým způsobem je bavit. A když máte skupiny, které 

mají od 6 do 10 lidí, já jsem součástí skupiny, kde nás je vlastně 10 a DM. Sám vedu skupinu, 

kde jsem já a dalších 6, a jednu skupinu, kde jsem já a další 4, tak když máte minimální 

množství lidí, kteří se smí setkat, dva, tak si úplně nezahrajete. A při té koronavirové krizi 

to D&D hodně trpělo, vlastně se hrálo hrozně málo, hráli jsme právě elektronicky, zkoušeli 

jsme to, a když je nouze, tak samozřejmě si lidi rádi zahráli, vyzkoušeli si, jak se hraje online. 

Ale když je ta možnost, tak si radši zahrajeme naživo. 

Další část se týká online komunity a toho, jak se do ní případně sám zapojuješ. Souvisí 

to s tím, jak jsi předtím nakousl, že existuje ten Critical Role, že existují různé podcasty, 

vysílání sezení a podobně. Zapojuješ se do toho nějakým způsobem ty sám? Ať už je to 

sledování videí, podcastů, ale nemusí to být jenom zábavní, klidně informační. Nebo 

memes, nějaké facebookové skupiny apod.? 

Memes asi úplně ne, ale každopádně co se týče onlinu, tak v tomhle ohledu jsem docela 

aktivní, protože samozřejmě na internetu je spousta nápadů, spousta myšlenek, spousta věcí, 

které DMko může využít a rozhodně využívá v přípravách, nápadech, co se vlastně bude dít, 

kam tu skupinu směřovat. Protože, co si budem povídat, za dobu, co D&Dčko existuje, což 

je nějakých 30 let, nebo 25?  

Dokonce 46.   

Dokonce! Tak to jsem si myslel ještě míň. Tak už toho bylo napsáno, vymyšleno tolik, že 

vymyslet něco originálního, je to něco jako s hudbou, vymyslet něco originálního je už 

docela těžký. A to znamená, že se všechno nějakým způsobem opakuje, a když máte nápad 

na nějaký dungeon, někdo už něco podobného, ne úplně přesně stejného, ale někdo už něco 

podobného určitě někdy dělal. A spousta zdrojů se dá na tom internetu najít. To znamená, 

že si můžete zase v tomhle ohledu usnadnit přípravu tím, že se podíváte na nějaké video 

někoho, který dělal něco podobného, a podobně.  

Samozřejmě já sleduju videa, která dávají DMku nápady, nebo nějaký DMka uvádí do 

různých problematik, co se může stát za problémy u stolu. Protože D&D umí být i hodně 



emotivní hra a umí se velice snadno, řekněme, DMko občas musí být trošku takový 

psycholog, protože ne vždycky jsou všichni hráči, řekněme, disciplinovaní natolik, aby si s 

sebou třeba nevzali kus toho problému, který řeší jako postava, do relného světa. A potom 

to nějakým způsobem neřešili jako reálně. Nebo že postava je na někoho naštvaná, tak 

samozřejmě oni si to velice často lidé vezmou s sebou, a pak jsou naštvaní na hráče, i když 

třeba hráč to tak úplně nemyslel. Postava nějak zareagovala, protože to je v její nátuře, ale 

ten člověk to úplně ve své nátuře nemá. A často si to někdo vezme osobně, takže různé 

návody a různé, řekněme, takovéhle zamyšlení dlouhodobých DMek nad těmito problémy. 

Tak to sleduju hodně, to sleduju často. 

A samozřejmě kromě toho sleduju – já jsem ne přímo začal, ale už jsem tady zmiňoval 

Critical Role. Tak to je jeden z ve formě twitchových přenosů, respektive v mém případě 

záznamů twitchových přenosů, protože nejsem z Ameriky. Tak sleduju jejich tvorbu, sleduju 

svět, který Matthew Mercer vytvořil, což je vlastně DMko Critical Role. Znal jsem ho ještě 

předtím, než jsem začal já DMkovat, a právě jsem si vybral tenhleten svět, protože ho znám 

velice dobře a nemusím si ho nějakým způsobem studovat proto, abych ho byl schopen 

vyprávět. Tak jsem si vybral ten svět jako svět, kde se budou odehrávat i moje dobrodružství. 

Ale samozřejmě musel jsem to vymyslet tak, aby nám to nějak nekolidovalo s dobou, kdy 

se odehrává příběh, který vypráví právě Matthew Mercer, takže jsme udělali nějaký časový 

posun a moje příběhy se odehrávají mnohem dříve, než vůbec se postavy, které se objeví v 

Critical Role, narodily.         

Takže na to koukáš spíše z nějakého informačního, vzdělávacího hlediska? Až na 

druhém místě byla nějaká zábava?  

Ze začátku to byla opravdu zábava, ty jejich přenosy jsou hodně zábavné. Ve chvíli, kdy 

jsem začal dělat DMko, tak opět je to spíše takové studium. Jak on to dělá? Proč je tak 

dobrej? Co je na něm tak zajímavýho? A člověk se snaží do toho víc proniknout v tomhle 

ohledu jako: Co můžu udělat líp, abych dosáhl něčeho podobnýho? Člověk to začne v tomhle 

ohledu brát i trošku jako, byť je to zábava, tak to začne brát i jako takový další způsob, jak, 

řekněme, až studovat ty reakce, a co oni tam dělají a tvoří.   

Nějaké sebevylepšení?  

Určitě.  



Když to vezmu ještě z druhé strany, jsi sám v té D&D komunitě aktivní? Když sleduješ, 

tak to asi tolik ne, přijímáš to. Píšeš ale třeba na nějaká diskusní fóra, facebookové 

skupiny? Nebo prostě spíše jenom bereš ty informace a to ti stačí? 

Ve většině případů si vyberu ty informace pouze sám pro sebe, protože je čerpám z videí, 

které už jsou nahrané. Nesleduji žádné živé podcasty, kde bych mohl s někým živě 

komunikovat. Na Critical Role se dívám ze záznamu na Twitchi. Na, řekněme, to je jedna 

ze skupin, co rád sleduju, tak Dungeon Dudes, tak jsou vlastně taky jenom videa, která jsou 

nějakým způsobem informativní o spoustě věcí ohledně D&D. Takže u těchhletěch věcích 

se hrozně těžko komunikuje s někým, protože sice můžete napsat příspěvek pod video, ale, 

řekněme, jsou tam mnohem aktivnější lidi než já. To znamená můj příspěvek většinou 

okamžitě zapadne a nikdo si ho nepřečte. Nebo hrozně málokdy. Takže v tomhle ohledu 

vlastně ne, nějak nejsem aktivní.  

A co se týče nějakých komunikací, tak jedinou komunikaci, kterou aktivně mám, tak je opět 

náš discordový server, kde mám celou skupinu. Tam nějakým způsobem komunikujeme i s 

lidmi, kteří nejsou součástí mých her nebo kteří nejsou součástí her, ve kterých já hraju. Tak 

tam komunikujeme nějakým způsobem o věcech, o názorech, o různých videích se tam 

bavíme a podobně.          

S tím, jak jsi zmínil ten server, trochu souvisí má další otázka. Napadlo tě někdy sdílet 

to vlastní hraní D&D v rámci streamu nebo nahrávání? Klidně i jenom mezi přáteli. 

Jde opět o případné využití technologií. 

Zkoušeli jsme to jednou, přímo jako nahrávat session. Úplně ze začátku to s námi zkoušel 

náš původní DM, kdy tím chtěl dosáhnout toho, abychom se nebavili jeden přes druhého, 

ale moc se mu to nedařilo, my jsme to nějak nevnímali. Byl tam jeden mikrofon zavěšený 

nad námi, natáčel se ten zvuk a v té době jsme to absolutně nevnímali a vůbec jsme to dál 

neřešili. Prostě jo, někdo tady pověsil mikrofon. Ale jinak jsme už naše session nikdy 

nenahrávali.  

Já je beru trošku jako, dalo by se říct, ta session jako taková je občas docela taková soukromá 

věc, kterou já bych asi nedokázal streamovat, pokud bychom se na to přímo nějakým 

způsobem nepřipravili s tou skupinou, se kterou hrajeme. To by byla další diskuse o tom, 

jestli vůbec, a pokud, tak jak to udělat tak, aby nám to nezkazilo tu hru. Protože ten zážitek, 

ta hra samotná, občas umí být i docela soukromá v mnoha ohledech, protože právě často tam 

jsou různé emoce a vypětí. Protože samozřejmě jako DMko jak nejvíc můžete lidi donutit k 



tomu, aby se té hře věnovali? Tím, že jim nějakým způsobem sáhnete na jejich postavu, 

nějakým způsobem je aspoň jednomu z nich při tom úkolu o něco jde. A v tu chvíli 

samozřejmě se objevují emoce, a když se objevují emoce, tak to začíná být, řekněme, intimní 

v tomhle ohledu. A streamovat tohle na Twitch nebo to zaznamenávat někam na Youtube 

nebo i jako podcast, tak ne všichni s tím musí být úplně v pohodě. Takže v tomhle ohledu je 

to hodně o tom domluvit se s celou skupinou a musí být všichni pro.     

Přejdeme k dalšímu tématu, o kterém už jsme se taky trochu bavili, což jsou D&D 

aplikace a různé webové stránky. Sem spadají právě různé spellbooky, informační, ale 

třeba i aplikace na házení kostkami. Využíváš je ty sám? Vidíš v nich nějaké výhody, 

nevýhody? A zároveň se tě zeptám na využití technologií pro samotnou hru – jako 

generátory map nebo pastí. Používáš i tyhle? 

Já už jsem to zmiňoval, určitě využívám generátory map, využívám generátory těch 

samotných RPG, protože ne každá tabulka, kterou DMko potřebuje, tak je v knihách. Teď v 

blahé paměti si pamatuju nedávno v jedné z mých kampaně moji hráči strávili jednu session 

tím, že se bavili zvláštním jídlem, které vytvořili z magické substance. A jeho efekt se měnil 

co jedno kolo. To znamená, že co 6 vteřin to jídlo dělalo něco jiného. A najít tabulku, která 

by obsahovala nějakou dostatečnou variaci těchto efektů, které vás nezabijou na první 

dobrou, ale mají nějaké zvláštní efekty, těch není moc. To znamená, že já jsem hledal právě 

pomocí mobilního telefonu nějakou už vytvořenou tabulku různých efektů, které by třeba 

takováhle věc mohla mít. A našel jsem po chvilce tabulku náhodných efektů potionů, což 

odpovídalo, mám tam vlastně 100 různých efektů. Takže tohleto se při hře hrozně hodí.  

Právě většinou přes telefon, pokud se hraje online, tak přes počítač. Minimálně v mém stylu 

DMkování nevím nikdy přesně, co se stane, protože ne vždycky dělají hráči to, co jsem si 

vymyslel. A to je dobře, protože když si vymyslí, co by oni chtěli dělat, tak je to pro ně 

mnohem zábavnější než to, co jsem pro ně připravil já. A já mám většinou ten svět dostatečně 

předvymyšlený na to, abych se s tím byl schopen poprat. A když vám vytvoří variaci na 

Cards of Many Things, akorát ve formě buchet, tak to úplně člověk nečeká. A právě pro 

tyhle případy se rozhodně využívají technologie pro to, abychom našli řešení v případech, 

na které nejsme připraveni jako DMka.        

Využíváš tyhle aplikace, webové stránky i třeba při tvorbě postavy? Třeba 

automatická tvorba character sheetu? 



Ano, používám program, kterému se říká Aurora, který má v sobě vypsané všechny aktuální 

oficiální i neoficiální zdroje a dá se z nich těžit. S tím že samozřejmě při tvorbě postavy, je 

to jen takové usnadnění. Není to o tom, že bych jenom kliknul jednou, tady mi vytvoř 

náhodnou postavu, a aplikace mi vytvořila absolutně náhodnou postavu. Dávám si tam svoje 

statistiky, které jsme nějakým způsobem rozhodli, dávám tam, co jsem si vybral za classu, 

co jsem si vybral za rasu, co za background. Jaká jsem si vybral kouzla v případě, že ta 

postava kouzlí a podobně.  

I jsem využíval generátor, který opravdu dělal to, co jsem říkal předtím, ale to bych rozhodně 

nepoužil jako hráčskou postavu, protože absolutně náhodnou vygenerovanou postavu bych 

si asi nezahrál. Možná bych ji použil jako inspiraci, pokud by pro mě ta postava byla nějakým 

způsobem zajímavá, ale asi bych nepoužil přesně tu postavu a potřeboval bych si ji upravit 

tak, aby mi seděla na to, abych já ji hrál. Ale pokud jsem DMko a potřebuju… vlastně v té 

době jsem to používal proto, abych si vygeneroval do arény gladiátory. Takže já jsem si řekl: 

„Ano, chci, aby ty postavy byly bojovníci na blízko, aby byly tohohle levelu a generuj. A 

udělej mi jich 5.“ A ta aplikace mi vytvořila pět character sheetů pěti různých gladiátorů.        

V souvislosti s tvorbou postav a technologií – jak tvoříš jména postav? Nepoužíváš 

třeba random name generator? 

Tvorba jména postav u mě záleží na postavě. Některé postavy třeba i začínají jménem a od 

něj se může odvíjet postava. V tu chvíli už člověk jméno ví předem, je to něco, co ho vedlo 

k nápadu na postavu. U několika mých postav jméno vzniklo v průběhu tvorby postavy, 

uprostřed jejího backgroundu a charakteristiky mě občas napadlo jméno přesně sedící na 

postavu, kterou jsem tvořil. U velké části postav jsem ale někde potřeboval najít nějakou 

inspiraci – a v tu chvíle se character name generator extrémně hodí. 

V mém případě ale neberu jména přímo ze seznamů, které mi tento generator vypíše, ale 

najdu si jich několik a nějak je prokombinuji tak, aby mi bylo jméno sympatické a zároveň 

bylo unikátní. Ovšem kdybych tohle měl dělat pro každé NPC jako DM, asi bych umřel 

stářím, než bych si takovéto seznamy vytvořil (mám seznamy cca 15–20 mužských a 15–20 

ženských jmen od každé rasy ve hře, když hráči potkají nějaký charakter, který jsem do té 

doby žádným způsobem nepromýšlel, zabodnu prst a mám jméno) a proto u mých NPC 

jména přímo z character name generatoru kopíruju a nevěnuji jim tolik pozornosti jako 

jménům hráčských postav nebo důležitějších NPC. 



Kromě technologií pro tvorbu postavy, zmíněných generátorů a spellbooků, co jsi 

zmiňoval už na začátku, existují taky nějaké stránky s informacemi jako D&D Beyond, 

Wikidot, kde máš taky informace, kouzla apod. Teď myšleno stranou od toho, když 

hledáš řešení pro situaci, na kterou nejsi připravenej, vyloženě taková ta metadata – 

využíváš to taky? 

Využívám. Já na počítači většinou dělám přípravu, když mám konkrétní plán, si tam hledám 

právě specificky tu přípravu na další kampaň nebo další session, ale co se týče nějakých těch 

metadat, tak ta mám všechna v mobilním telefonu, protože si můžu číst jakékoliv myšlenky 

a nápady, když třeba jedu v autobuse. Je to o tom, že to zařízení je mobilní. A v tomhle 

ohledu využívám několik takových databází. Jedna je právě na ty spellbooky a na spelly, o 

kterých jsme se bavili. Mám tam vlastně další, který popisuje bestiář, třetí, který popisuje 

všechny možné varianty při tvorbě charakteru. To znamená všechny classy, všechny rasy, 

všechny backgroundy. A k tomu ještě všechny takové ty specializující, říká se jim featy, 

takové, řekněme, efekty, které ten charakter získává nějakým způsobem průběžně.  

A pak mám ještě věc, která mi pomáhá hodně při tvorbě různých náhodných prvků ve hře a 

tak dále, kdy mám tady aplikaci, která mi vytváří náhodné třeba prodejce ve městě, náhodné 

události, které se můžou stát, když někdo někam cestuje, a tak dále. Já se potom při tvorbě 

v tady té mobilní aplikaci vypíšu, řekněme, patnáct nebo, co často dělám v mém případě, 

dvanáct různých událostí, které se mi líbí a které se pro tu cestu, kterou ti hráči budou mít, 

nebo pro to město, kde budou, budou hodit. A pak si samozřejmě, když je čas na to, aby se 

stala nějaká náhodná situace, tak si hodím dvanáctistěnnou kostkou a to, co padne, tak to se 

stane.  

Bavili jsme se o různých D&D aplikacích a webových stránkách, řekl jsi mi, jaké 

používáš (v tvém případě hlavně databáze informací a spellbooky). Vnímáš, že mají 

nějaké výhody/ nevýhody? K čemu jsou dobré? 

Žádná aplikace není perfektní. Existují aplikace na tvorbu postavy, a ne každá musí nutně 

každému vyhovovat z pohledu ovládání, rozhraní a podobně. Další, co mě napadá, 

využíváním jakékoliv aplikace lidé tak trochu dávají důvěru tvůrci, a pokud je v jeho 

databázích chyba nebo tam něco chybí, i lidé, kteří nevlastní originální zdrojové materiály, 

které vychází ve formě knížek, si třeba ani nevšimnou, že hrají něco špatně, nebo nevyužívají 

část hry, která by jim hru usnadnila. Na druhou stranu výhodou samozřejmě je, že vývojáři 

aplikací často schraňují informace ze všech aktuálně vydaných knih, a tudíž minimálně 



chudší hráči, popřípadě studenti bez brigád, si mohou dovolit hrát D&D, aniž by nutně 

museli kupovat zdrojové knihy, které nejsou zrovna z nejlevnějších. 

Už jsme se věnovali podrobně hraní online a offline, ještě se k nim ale na chvíli vrátíme. 

Zajímalo by mě, co považuješ za jednu nejlepší vlastnost, co považuješ za nejlepší na 

hraní naživo versus na hraní online. 

Jedna věc, která je nejlepší na hraní online, je časová dostupnost lidí nebo plánování těch 

session, protože lidé mají online technicky mnohem více času, protože nemusí nikam jezdit, 

nemusí se na to nějakým způsobem připravovat, nemusí se scházet, ale prostě si sednou 

doma k počítači, notebooku nebo telefonu a jsou připraveni.  

Nejlepší na offline seancích je, jak už jsem asi spoustukrát zmiňoval, ten sociální kontakt, 

že je člověk mezi přáteli. Mnohem snáz se dělají vtípky a podobné věci. Často vtípek, který, 

řečený online, lidé se pousmějí a přejdou, tak skončí velkými výbuchy smíchu v reálu, 

protože jak se u toho člověk zatváří, to se nedá občas popsat. Takže ten sociální kontakt asi 

je to, co je nejzajímavější v tom hraní naživo. 

A který aspekt naopak je podle tebe nejhorší na hraní naživo vs. na hraní online? Jedna 

ta největší nevýhoda. 

Asi délka přípravy offline. Offline ta příprava, délka té přípravy samotné, tak je výrazně 

delší než online. A mně to nějak zvlášť nevadí, ale rozhodně je to věc, která online vlastně 

má obrovskou výhodu oproti offline v tomhle ohledu, protože ta příprava trvá zlomek času. 

Vlastně když se připravuji na session naživo, tak mi to standardně zabere stejnou dobu jako 

session samotná. Takže když máme session na celý víkend, tak celý víkend předtím se 

připravuju na tu hru. A online když jsem připravoval session, připravoval jsem vlastně krátký 

modul, který je dohromady nějakých 12–24 hodin čistého herního času, tak mi to trvalo třeba 

4 hodiny. Příprava je mnohem, mnohem kratší.  

A nevýhoda hraní online zase chybí ten sociální aspekt? 

Přesně tak.       

Celou dobu se ten náš rozhovor tak nějak točí kolem technologií. Zajímalo by mě, měl 

jsi někdy problémy s technologiemi, které mohly zabránit hraní nebo ho třeba ztížily? 

Teď se ptám naživo nebo i online.   



To je asi největší zhouba veškerých technologií, když nefungují. Asi největší problém, který 

se může stát, je, že vypadne internet. Protože na internetu je všechno, co my vlastně hledáme. 

Všechny aplikace, které používáme, ať už jako DMka, nebo jako hráči, tak se připojí na 

internet a z internetu těží svoje informace. Ve chvíli, kdy není internet, tak nejsou ani 

databáze všech těch náhodných itemů, ani databáze kouzel, ani databáze monster, ani 

databáze postav a možností, které můžeme použít při tvorbě postavy. Není Roll20, není 

Discord, není nic.  

To je asi ten největší problém, který se může stát, že prostě člověku vypadne internet a 

nefunguje. V tu chvíli ať už při hraní online, tam extrémně, tam už se ani nepřipojíš k 

Discordu ani k Roll20. I při hraní naživo, byť tam to nemá až takový dopad, kdy vlastně 

třeba další hráč si může vzpomenout na to nebo může mít u sebe knihu, kde můžou být 

nějaké nápady, které se tomu aspoň trošku přiblíží a dá se to vyřešit nebo obejít nějakým 

způsobem. Ale i tak, to je standardně věc, která umí hodně dělat problém a hodně zdržet hru, 

ať už je to online, nebo offline.  

Další způsoby nefunkční techniky, nevím, jestli znáš můj background, ale já jsem kdysi 

studoval IT a programátorství, takže pokud něco nefunguje, tak já to standardně vezmu 

šroubovák, otevřu to a nějakým způsobem to zprovozním. Takže co se týče hardwarových 

problémů, tak když nás postihnou, tak se vyřeší poměrně rychle, nebo někdo má nějaký 

způsob, jak ten hardware nahradit. Když mi přestal fungovat úplně telefon a nebyl jsem 

schopen ho žádným způsobem rozfungovat a přehrávám standardně cloudovou hudbu při 

D&D, tak si můžu půjčit cizí telefon, připojit ho, přihlásit se na svůj Spotify a můžu 

přehrávat hudbu. To není zase takový problém.  

Ale ve chvíli, jak přestane fungovat internet, tak se na ten Spotify nepřihlásím. Takže to je 

asi největší problém, co se může stát, co se týče technologie. Co se týče samotných aplikací, 

pokud nefunguje, tak samozřejmě pokud nefunguje Roll20, tak se pořád dá hrát. Pořád se dá 

použít Discord, abysme se mohli mezi sebou bavit, a můžem hrát nějakou část, která právě 

nepožaduje žádnou mapu, žádné extrémní hody kostkou. Byť i na Discordu se dají pozvat 

boti, kteří za vás hodí tou kostkou. Když jim řeknete, hoď dvacítkou, tak on vám hodí a 

vypíše, jaké číslo hodil, a podobně. Takže v tomhle ohledu se tohle dá řešit. Spousta 

problémů, co se týče technického rázu, tak se dá řešit. Když vypadne Discord, dá se použít 

Skype. Když vypadne Skype, dá se použít TeamSpeak a podobné programy, těch programů 



je celá řádka. Takže pokud funguje internet, tak se v našem světě aktuálně, myslím, dá řešit 

skoro cokoliv.     

Říkal jsi, že D&D má prakticky díky internetu neomezené možnosti, ať už se to týká 

encounterů, hledání kouzel, prakticky jakoukoliv informaci. Kdyby sis měl vybrat, že 

si něco najdeš online versus že si to dohledáš v příručkách, který fyzicky vlastníš, který 

způsob by sis vybral?  

Záleží asi, jak u které informace. Když vím přesně, kde v té knize ta informace je, tak si to 

najdu v knize. Protože se můžu pohodlně usadit do křesla, můžu si sednout s papírem a 

perem v jedné ruce, s knihou v druhé a můžu si vypisovat. Když vím přesně, co kde hledám, 

tak je asi pro mě efektivnější zvlášť co se týče Wildmountu, mého světa, který DMkuju, tak 

tu knížku, kterou mám, když vím, že hledám něco konkrétně, teď půjdeme do tohohle města, 

tak než abych si hledal nějakou PDF verzi té knihy online, protože to je v té knize napsané, 

co v tom městě se dá najít, jaká je jeho zvláštnost apod., tak si radši tu knížku otevřu. Protože 

než bych si našel to pédéefko, tak by to bylo paradoxně delší než to najít přímo fyzicky.  

Pro mě je to o tom čase, co je pro mě efektivnější, když tu session tvořím. Ve chvíli, kdy 

hledám monstrum a vím, jaké konkrétní monstrum hledám, tak si ho snáz najdu na internetu, 

protože stačí zadat do Google vyhledávače: D&D 5e a jméno monstra a vyjede mi statblock. 

Kdežto v knihách bych musel zjišťovat, ve které knize to monstrum vyšlo a jestli není nějaká 

varianta a podobně. Protože třeba pro náš svět je taky malý bestiář, těch monster je tam 

jenom pár, které už nejsou vydané někde jinde.  

Naším světem myslíš Wildmount?  

Ano, myslím Wildmount.         

A moje asi poslední otázka: i když minimálně považuješ za lepší hraní naživo, kde máš 

ty materiální skutečné komponenty, pořád je to ale s technologií docela provázáno, co 

se hudby týče, tiskneš si character sheety, máš miniatury z 3D tiskárny. Versus k tomu 

je ta materiální, fyzická stránka věci lepší pocit, že na kostce jsi hodil Natural 20, oproti 

tomu, když to hodíš online. Téma je materiální stránka věci versus digitalizace, 

technologie. Co je podle tebe lepší, co preferuješ?  

Já si nemyslím, že by bylo schopný jedno existovat bez druhého, protože materiální věci 

samozřejmě mají svoji cenu, stojí nějaké peníze, a ne všichni hráči, které zajímá D&D nebo 

celkově stolní hry na hrdiny, tuhle možnost koupit si knihu, koupit si nějaký model 3D z 



Hero Forge, ne všichni na to mají. A v tuhle chvíli si nedokážu představit, že bychom bez té 

elektronické část mohli existovat, respektive bez té elektronické části by aktuálně bylo 

mnohem menší množství lidí, kteří by se o D&D zajímali a kteří by D&D hráli, protože by 

na to neměli finance. Na internetu se dá spousta věcí najít zdarma nebo mnohem levněji, než 

kolik to stojí v reálu. Viz D&D Beyond, které prodávají levně moduly a všechny knížky v 

PDF, všechny oficiální knížky, které Wizards of the Coast vydali, tak tam jsou levněji, než 

za kolik se dají koupit fyzické verze.  

K tomu si nedokážu představit, že bychom měli živou kapelu za námi, která by nám hrála 

témata, která my zrovna potřebujeme. To je taky docela nereálný, nevím, kdo by ty lidi 

zaplatil, já teda asi úplně ne. Nedokážu si představit, že bychom si koupili jednu knížku a 

půjčovali si ji, abychom mohli vytvořit každý charakter. A momentálně ta data nejsou jen v 

jedné knize, ale ve čtyřech. Player’s Handbook má v sobě jenom základ a pak jsou tři další 

rozšíření, která se používají při tvorbě postavy.   

Jaká to jsou?  

Je to Xanathar’s Guide to Everything… Teď jsou vlastně 4. Pro tvorbu postavy máme vlastně 

Player’s Handbook, máme Tasha’s Cauldron of Everything, Mordenkainen's Tome of Foes, 

která uvádí nové rasy pro nás. Máme Volo’s Guide to Monsters, která v sobě má nějaké nové 

subclassy, a teda Xanathar’s Guide to Everything, kde je mix všeho. Takže jsou teď aktuálně 

4 expanze.  

Všechny tyhle knihy bychom si museli půjčovat, abychom byli vůbec schopni vytvořit 

postavu – bez technologií. Já si nedovedu představit, že bychom hráli naživo bez technologií, 

a nedokážu si představit, že bychom hráli přes internet nebo přes počítač bez technologií, to 

samozřejmě, to je jasné. Ale podle mě prostě ty technologie patří aktuálně, ta elektronika 

patří k D&D. Bez ní bychom se asi už úplně neobešli, minimálně bez nějakého 

minimalistického, alespoň toho přehrávání hudby, nebo alespoň nějakých základních 

databází informací. 

Poslední věc: Řekl bys tedy, že technologie, internet obecně napomáhají tomu, že se 

D&D stává více mainstreamový, víc se dostává do povědomí lidí? 

Určitě to přispívá, kromě toho, že samozřejmě máme k dispozici mnohem snáz větší 

množství dat a za menší obnosy máme k dispozici všechny ty materiály, které k tomu jsou 

potřeba, tak technologie i přispívají k šíření samotného toho povědomí o tom, že D&D 



existuje a co to vlastně je. Právě díky skupinám, které streamují hry, díky skupinám, které 

dělají podcasty, díky skupinám, které dělají videa na YouTubu, která dělají videa o videích 

na YouTube, a podobně. Díky lidem, kteří se nějakým vtipným způsobem zamýšlejí nad 

nějakými jednotlivými součástmi D&D – existuje animated spellbook, který hrozně vtipně 

popisuje efekty jednotlivých kouzel, vždycky je to krátké dvouminutové video, který to 

naanimuje a ukáže, jak funguje které kouzlo a podobně. Takže už jasně jenom tím, že existují 

sociální sítě, tím, že existuje YouTube, tím, že existuje Twitch, tak se povědomí o D&D 

obrovsky rozšiřuje mezi lidi, kteří by o tom jinak neměli vůbec ponětí.          

Poslední minidotaz: Na okamžik se vrátím k homebrew, protože to, jak jsi mluvil o té 

dostupnosti a o těch cenách, tak to mi připomnělo ještě jednu zajímavou otázku. 

Homebrew materiál, který lidi i sdílí na internetu, dělí se o nápady, inspirují se apod. 

Setkal jsi se i s tím, že někdo homebrew obsah prodává?  

No, technicky vzato ano, protože když to vezmu kolem a kolem, tak vlastně ti známí 

streameři a youtubeři samozřejmě tvoří svoje vlastní světy. Většinou se neinspirují něčím, 

co už existuje, a vytvoří si něco svého. Často mají tendence, minimálně DMka, ty svoje světy 

sepsat a nějakým způsobem je prodávat, a velmi málo z nich, myslím, že aktuálně se to 

povedlo pouze jednomu jedinému, tak se jim podaří dostat licenci od Wizards of the Coast, 

vydat to jako oficiální knihu.  Takže oni si vydají svoji knížku mimo Wizards of the Coast, 

vlastně svoji homebrew knížku, a pak samozřejmě se dá ta knížka někde zakoupit. Není to 

monetizace přímo přes ten obsah, ale třeba ten obsah dostaneš, kdy se přidáš k nim na 

Patreon nebo jim nějakým způsobem dáš podporu na jejich médiu, které si zvolí. A v tu 

chvíli si na tom obsahu vydělávají, protože ti ho nabízejí za nějaký poplatek, byť nepřímo.  

Lidi, podívejte se, tady jsem sepsal knížku o svém světě. Je tady, když mi dáte 10 dolarů 

měsíčně, tady si ji můžete stáhnout. Vlastně to není o tom, že by ten člověk kupoval tu 

knížku, dá podporu tomu tvůrci, a za to dostane knížku „zadarmo“. Ale když se nad tím 

člověk zamyslí, tak to vlastně není zadarmo, ale za tu měsíční podporu. Pokud samozřejmě 

člověk jde jen po tom, že by potřeboval tu knížku. Pokud člověk chce opravdu vyjádřit 

podporu tomu tvůrci, tak je to o tom, že ta knížka je takový příjemný bonus, který vlastně 

ani nebyl potřeba.  

Tak to je asi vše, mnohokrát ti děkuji za rozhovor.  
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Discord  

Stvořitel, 22 let, student vysoké školy 

Tento rozhovor byl nahrán až na druhý pokus, poprvé jsme spolu s respondentem hovořili 

dne 3.  1. 2021. Bohužel kvůli poruše techniky nedošlo k nahrávání rozhovoru, a tak musela 

být první část rozhovoru provedena znovu (kvůli časovému limitu jsme stihli pouze část 

rozhovoru).    

Jak jsi se ke hrám na hrdiny, k D&Dčku, vůbec dostal?  

Tam to bylo přes jednak kamarády z mého rodného městečka, kterážto byla parta geeků a 

fantasáků, a jak nás je sedm tisíc obyvatel, tak tam se parta s takhle specifickými, dejme 

tomu, zálibami, asi to tak můžem říct, zkrátka tak nějak potká. Ti lidi s těmi užšími zájmy 

se spolu sdružují a takhle nějak to dopadlo. Přičemž vůbec první Dračí doupě jako D&Dčko 

jsem hrál s nima. Ani jeden z nich předtím neměl zkušenost, ten DM právě taky si dělal 

neustále šoufky z toho, že vypadá chytře, ale předtím s tím neměl zkušenosti vůbec žádný. 

Takže jde o to, vypadat chytře, když PJuješ. Ale úplně prej nezáleží na tom, jestli to máš 

nastudovaný, ale musíš vypadat chytře.  

Jak je to asi dlouho tak, co jsi začal vyloženě hrát?  

Tak to bude, počítám. Já si snad i otevřu kalendář, to je vždycky neskutečný. Řekl bych, že 

to tak tři čtyři roky budou. Teď už je třetí kampaň a každá z nich zabrala tak rok, to by tak 

souhlasilo.    

Měl jsi tedy ty zájmy, fantasy a podobně. Než jsi začal hrát, měl jsi nějaké očekávání, 

třeba jaká ta hra bude? 

Měl, protože jsem s D&Dčkem nezačínal jako neposkvrněnej čímkoliv, protože jsem 

předtím dělal role-play přes textové dračáky, dá se říct. Ale ty neměly vlastní mechaniky, to 

byly spíš vyloženě vztahové věci. Nějakej role-play, budování vztahů mezi postavama a 

především to hraní postav. Ne že by se tam nějak levelilo nebo soubojovalo. 

A co jsi tedy od samotné hry očekával? 

To je docela komplikovaná otázka, protože já jsem z toho byl takovej lehce, no, nevěděl 

jsem, co od toho čekat. Ten systém mě děsně zmátl, to si doteďka pamatuju, jak jsem byl 

totálně strašnej, neustále jsem se ptal, kterou kostkou mám házet. Teď bych si za to nejspíš 



dal pár facek. Nakonec jsem se to naučil a bylo to docela fajn. To očekávání bylo mnohem 

víc, že to bude mnohem víc RP zaměřený, což zase tolik nebylo, protože to hraní naživo je 

v něčem dost jiný než třeba psaní, protože při psaní já jsem alespoň zvyklej na to, že se píšou 

hodně dlouhé příspěvky. Takže tam musíš mít tu postavu o moc víc pevněji uchopenou a 

mnohem víc se ti tam rozvíjí než v tom mluveném dračáku. Protože v tom mluveném dračáku 

tě k tomu nic nenutí, můžeš hrát prakticky jenom tak, že občas něco řekneš a budeš se tvářit 

jako hrad v Karpatech. Malomluvnej a shady. Nebo můžeš být podnikavej a všude vidět, to 

je hodně na tobě. Ale při tom psaní je to trochu jiné, no.          

Tohle byly tedy tvé počátky, teď už se dostaneme přímo k tvému současnému hraní. 

Co tě na hraní baví nejvíce?  

Jak už jsem říkal, mě tam hodně baví to experimentování s tím, že skutečně si můžeš 

pohrávat vyloženě se životem jako hráč i vlastně jako DM. Jako hráč prakticky z té pozice 

toho, že vymýšlíš psychologii svojí místní postavy. Já jsem děsně rád, když jsou moje 

postavy uvěřitelné, když ty jejich příběhy jsou zajímavé a když mi ty postavy dávají smysl. 

Jak já mám rád morálně šedé charaktery, tak když vidím, že nějaký jejich, dejme tomu, 

sociopatické tendence jsou výsledkem tady toho, co se stalo v jejich životě atd. To mě na 

tom hodně baví. A baví mě také to, že si můžu korigovat ten svůj život mnohem snadněji 

jako ta postava. A jako PJ že můžu vidět ty interakce v tom světě.  

Tím víc jako člověk tvořivý, protože já docela rád tvořím, vymýšlím různé fantasy světy atd. 

Mám různé nápady na všelijaké scenerie a tak, scény, a co bych si chtěl třeba zahrát. Tak ti 

hráči hrozně moc pomáhají, protože já nejsem schopný, že bych si řekl: „Tak, napiš si 

povídku nebo knihu.“ Tak u mě to není tak jednoduché, protože mně se hrozně špatně píšou 

interakce mezi charakterama, protože mi to přijde takové nadité, a že ty charaktery si 

vykresluju tak, jak chci já, a působí to hrozně násilně v tom, což se mi děsně nelíbí a děsně 

to nemám rád. Takže to potom vždycky roztrhám. 

Takže tě na tom hodně baví role-playing a práce s postavami, na druhou stranu 

oceňuješ i nějakou tu kolaborativnost v rámci interakce s ostatními hráči?  

Jasně. Ti hráči ti tam vždycky poskytnou nějakej jinej rozměr, kterého bys sama třeba nebyla 

schopna. Buďto by tě to nenapadlo, zkrátka i těm postavám, kteréžto by třeba byly vedlejší, 

jsou schopni mnohem lépe vtisknout nějakým způsobem duši než ty, že jo. Člověk je nějak 

omezenej tím, kolik charakterů je schopnej vymyslet, mi přijde alespoň. 



Oceňuješ tedy i nějaké sociální aspekty té hry? Že je to vlastně skupinové? 

Jo, rozhodně. Mně přijde, že D&Dčko je velmi skupinová hra, velmi sociálně interaktivní a 

je skvělá i na trénink sociálních interakcí, práce ve skupině aspol. Protože jako teambuilding 

mi přijde parta dobrodruhů, která řeší tady tyhlety věci, úplně skvělý.      

Už jsi zmínil, co tě na tom hraní baví nejvíce. Co bys řekl, že ti to přináší, co ti to dává?  

Mně to dává jednoznačně kontakt s těma lidma, kteří mají stejné zájmy a jsou stejně naladění 

jako já, což je pro mě hrozně fajn, protože jako právě fantasák mám trochu jiný sféry zájmy 

než většina. Takže třeba se spolužáky si občas nemám moc co říct a tak. Takže mi to dává 

hodně tady tohle. A jednak, jak už jsem řekl, mi to pomává v té vlastní tvorbě.  

Zmínil jsi, že D&D má dobrej potenciál pro team buidling. Řekl bys, že tě to hraní i 

nějak ovlivňuje v každodenním životě?  

Já bych řekl, že určitě. Učím se, nebo se o to aspoň pokouším, o zlepšení některých svých 

vlastností skrze to, že hraju postavy, které mají ty vlastnosti. Tam je to nebezpečí ale 

samozřejmě, to je třeba podotknout, že občas to svádí nic nedělat, zahrát si tu vlastnost za tu 

postavu a prakticky s tím být spokojený, ale to úplně nemusí být ono, že jo.  

Já jsem děsně chaotickej člověk a mám občas problémy s prokrastinací atd., a když si 

vytvořím nějaký sebevědomý charakter, nějaký charakter, pro kterého moc ovládat svůj 

život hodně znamená a je v tomhle stylu podnikavý, tak bych řekl, že mi to docela pomáhá 

v tom, se tyhle vlastnosti učit.             

Může být D&D i oddechová záležitost? Jak je to v tomhle ohledu pro tebe? 

D&Dčko je v tomhle hodně takové, že to nechává na tom individuálním člověku, jak on si 

to pojme. Já bych řekl, že existují skupiny, které jsou hodně oddechové, kde ti lidi skutečně 

hrají for fun. A potom existují zase skupiny hráčů, kde je ta hra docela dost vážná a kde jde 

docela o hodně, a přijde mi, že potom má i dost jiný umělecký rozměr, kde k tomu příběhu 

my i PJ přistupujeme tak, že je to svým způsobem skutečný příběh, nějaká forma umění, 

kterou dáváme dohromady. Jeden z hráčů dává dohromady naše příběhy a píše knížku. Takže 

je to takové hodně variabilní. Skupina od skupiny.          

Možná i hra od hry. 

Jo, to rozhodně. To hodně záleží právě na tom, jak se potká nejenom PJ, ale i hráči, protože 

to DMko se může snažit tam mít vážnou hru, ale když hráči jsou takoví jakože smíškové, co 



to neberou vážně, tak i kdyby se přetrhl, nic moc tam nenadělá. Nebo možná nadělá, ale to 

by musel asi do toho pořádně zapracovat a pořádně si promyslet, co tam vlastně vůbec chce 

dělat. Obvykle pomůže lidi vystrašit nebo vytvořit nějaký jako by vztah k těm postavám – a 

potom je třeba zabít nebo něco podobného.  

Mně nikdy nic nepřitáhlo ke hře tak, jako když mi tam DMko... protože ta moje hra jako 

úplně první byla zvláštně chaotická. PJ mi představil D&D, teď já jsem na to čuměl, na tu 

obrovskou hordu pravidel, a absolutně jsem nechápal, co s tím mám udělat. To bylo úplně, 

jsem si říkal: Ježišmarja, co s tím mám dělat, co po mně chceš? Jakou rasu, jakou classu? A 

teď okolo všeho spoustu loru, že jo. Navíc kamarád mi ukradl Necromanta, to mě dost 

nasralo, protože celou dobu jsem po Necromantech slintal. Mám Necromanty rád, těšil jsem 

se, že si konečně zahraju něco takhle konstruktivního. Tak si zahrál on, no co.  

Ale nakonec jsem to nechal na tom PJovi, že ať mi poradí, ať to vytvoří sám, což on nakonec 

udělal. A dohodil mi postavu Paladina, který ztratil myšlenky, tak to bylo takové zajímavé 

docela v tom. Jako říkám zajímavé, ale asi se přiznám, že mně se to dobře nehrálo. Dost 

dlouho mi trvalo, než jsem si k té postavě našel nějaký vztah tím, že jako by nebyla moje. Já 

s tím mám docela problém obrovskej ztvárnit postavy, které nejsou moje, které já si nemůžu 

programovat, promítnout si do nich tolik svého, neudělat si tam nějakej svůj vlastní cosi. I 

když vlastně ta postava byla jakoby kompletně moje, ona měla ztracené vzpomínky a já si 

tam mohl navymýšlet úplně cokoliv, co jsem chtěl. Jenomže i tak mi to nějakým způsobem 

nešlo, ale s tou postavou mě děsně hrozně moc pojilo to, že jsme se právě ocitli v jednom 

městě, kde se objevilo NPCčko, které zničehonic k mé postavě začalo přistupovat jako 

kamarád a přítel. Bylo to hrozně milý a nenucený, to byla hrozně zajímavá postava orského 

Clerica Grumshe, jejich boha. Byl takovej na orka děsně zvláštně rozumnej, žádný rampage, 

plenění, zabíjení nemluvňat a tak. To se od něj nedalo čekat, on byl fakt hodně hodnej, což 

na něm bylo děsně zajímavý, tím mě přitáhl ten charakter. Umřel při tom, když zaplatil za 

to, že jsme jako hráči byli blbí.  

Vnikli jsme do zdánlivě opuštěného hrádečku, a ještě jsme byli tak blbí, že jsme si okolo 

toho nic nezjistili a že jsme se rozhodli tam dát long rest. A pak na nás vybafl Mind Flayer, 

což na našem 5. levelu jsme nebyli absolutně schopní ho porazit, tak několik z nás zabil, 

právě moji postavu, a ještě postavu kamaráda. Nebylo to hezký, on potom přišel tadycten a 

zachránil nás, ale umřel u toho, ten Mind Flayer ho zabil. To bylo hodně emotivní, to jsme 

u toho brečeli všichni. Měl to moc hezky udělané, ten PJ, řekl bych že právě tím, že se tam 



začaly vytvářet vztahy, že to hrozně hezky podchytil sociálně. Takže nás to děsně přitáhlo a 

děsně stmelilo tady v tomhle ohledu. Udělalo to tu hru mnohem realističtější.  

Myslíš si, že D&D může mít i nějaké terapeutické účinky pro člověka?       

Určitě, protože, jak už jsme se bavili minule, což se nám bohužel nenahrálo, tak jsem viděl 

i vyloženě proškolenou terapeutku, která používala D&D sessions jako formu terapie s 

lidma, kteří měli třeba nízké sebevědomí anebo byli asociální. Protože, jak jsem řekl, D&D 

je prakticky pískoviště, tam si člověk reálně hraje na život, simuluje si ho, což může mít 

hrozně skvělé využití v rámci terapie. Ti lidé si tam můžou zkoušet a když se něco nepovede, 

tak je to nanečisto. V tomhle je to hrozně super. A jak jsem říkal, to není jenom má věc 

takové to, že si člověk promítá do postav to, co by chtěl mít na sobě, dělá i spoustu jiných 

lidí. Taky jim to, řekl bych, pomáhá zlepšovat se v těch věcech, kde mají nedostatky a je to 

takovýmhle způsobem hrozně fajn, přijde mi.  

To je k hráčské motivaci vše, můžeme přejít k tvorbě vlastního obsahu. Jako první se 

budeme bavit o homebrew tvorbě. Homebrew je práce hlavně s herními mechanikami, 

s oficiálním herním materiálem, nějaké rasy, classy, subclassy. Ale zařadila bych sem i 

tvorbu vlastního světa. Vím, že DMkuješ svět v settingu Dragon Age, kde využíváš 

pravidla 5e D&D. Přibliž mi trochu, prosím, jaké homebrew vytváříš, používáš a tak?  

Obvykle používám homebrew na Beyondu. Tam mi přijde, že je ten Creator, který k tomu 

vlastnímu obsahu můžeš používat, docela dobře pošéfenej. I když trvá, než se s ním člověk 

naučí, ale když se s ním naučí, tak si myslím, že je docela fajn ho mít, dělat si to na něm. I 

když občas je docela dost komplikovanej a za všechno tam chtějí platit, ale proč ne. Obvykle 

si tadyty věci tvořím sám, protože Dragon Age má vlastní setting, kterej mi ale přijde v 

nějakých aspektech docela špatně vymyšlenej. Například u mágů je neustále házení kostkou, 

což mi přijde úplně šílený. A vzhledem k tomu, že jsem měl tři mágy v družině, tak reálně 

tam nebyla pořádně možnost, abychom se kamkoliv dostali. Bylo to děsně nepříjemný a bylo 

to blbý.  

Teď mluvíš o oficiálních RPG pravidlech Dragon Age?  

Přesně o těch mluvím. Byly děsně blbý, abych to zkrátil. Vždycky když máš nějaké 

začátečníky a ta skupinka začíná, tak logicky každej si chce zahrát mága. Na rytíře si člověk 

může hrát se zbraní v ruce úplně vždycky, ale já si říkám, že to, co lidi na fantasy přitahuje, 

je právě ta magie, která tam normálně není. Vždycky je tam ten problém toho, že lidi si 



obvykle nepamatují ty svoje kouzla, je jich zkrátka hodně a je tam takový, co proti čemu si 

hážeš, když uspěješ, co s tím, když neuspěješ, co s tím a s jakou kostkou na zranění a co 

ostatního. Já kdybych se měl učit jejich kouzla, tak bych se z toho zbláznil, protože nemůžu 

znát tolik kouzel nazpaměť nebo mít kopie jejich spell listů a mít neustále přehled o tom, co 

oni mají naučený a co nemají naučený atd. Nějak to řešit za ně. Oni jsou do toho nový, takže 

se cítí nejistý, ani se jim do toho třeba tolik nechce. Je to v tomhle takový blbý.  

Nakonec jsem se rozhodl, že to předělám do D&Dčka, protože D&Dčko mi přišlo 

sympatické v tom, že bylo mnohem srozumitelnější, jednodušší a zkrátka má za sebou 

obrovsky dlouhej vývoj vytváření toho systému. Každá edice je nějakým způsobem lepší 

než ta předchozí, nějakým způsobem reaguje na feedback a vyvíjí se, což je hrozně fajn. To 

jsme si takhle nějak padli do noty s mým DMkem, že prakticky lehčeji a jinak, aby to bylo 

víc fajn a jednodušší, se to udělat nedá. Takže v tomhle jsem si řekl, oukej, ale právě tam 

nastalo spoustu problémů, protože D&Dčko jako takový je dost těžce slučitelný s lorovýma 

pravidlama, který tam pro Dragon Age musí být.  

Například je tady téma té magie. Magie je v D&Dčku, bych řekl, docela jednoduše dostupná, 

stačí ti feat, aby sis i z Fightera udělala alespoň nějakého začátečnického akolytu, který umí 

pár cantripů a sešle pár kouzel. Nebo u každého povolání máš možnost tam implantovat 

nějaký prvky spellcastingu, což prakticky by v Dragon Age nemělo vůbec být, protože magie 

je celkem vzácná. S magií se člověk rodí, nezískává se, až na velké výjimky, které jsou 

výjimečné. Tam můžeme argumentovat tím, že za koho by hráči měli hrát, když ne za 

výjimečné postavy. Takže je to v tom cítit, navíc magie je tam mnohem nebezpečnější než 

v D&Dčku vlivem toho Úniku a démonů, takže se musí vymyslet pravidla pro ta nebezpečí 

magie. Pro to, aby se zachovala autenticita toho dark fantasy v tom, že kolem toho se to celé 

točí, že mágové jsou nebezpeční a jsou nebezpeční i nechtíc. Neustále jim tam hrozí riziko 

té posedlosti, když pokazí kouzlo, že je posedne démon a přemění je v ohavnost, a potom 

nastane velký špatný, jak známe všichni, kdo známe Dragon Age. A právě kdo známe D&D, 

víme, že mechaniky pro tohle tam úplně nejsou, pro posedlost. Úspěšnost a neúspěšnost 

kouzel tam je, ale ne vždy je to stylem toho, že to závisí na tobě. Třeba právě u některých 

cantripů závisí na tom, povětšinou vytvoříš to kouzlo a teď se hází jen na to, jak to má vlastně 

ten protivník, jestli se vyhne, nebo nevyhne.  

Ale v Dragon Age dost záleží na tom, jak tobě by se mělo podařit mít koncentraci atd. Proto 

v tom jejich settingu bylo tolik házení, protože se tam definovaly věci okolo toho, že se to 



kouzlo vymkne z ruky, a jak se vymkne z ruky, co to vlastně přesně způsobí, jestli tam bude 

nějaký attempt z Úniku o posednutí, nebo jestli to jenom prostě odsaje mnohem víc many, 

vytvoří se nějaký magický sifon. Takže v tomhle ohledu to bylo takové komplikované a musí 

se to homebrew využít k tomu, aby se ty pravidla D&D 5e nějak upravila, aby to bylo stále 

to Dragon Age, protože bez toho homebrew by to prakticky Dragon Age být nemohlo. 

Nevím, jak bych to úplně dělal, že bych všechno akorát jako by převáděl do pětky. Myslím, 

že by to ani nešlo.                           

Ty nejvíc pracuješ s magickým systémem, když to tak shrnu. A pak další případně věci, 

aby to co nejvíc sedělo na ten setting Dragon Age?  

Přesně tak, ona ta magie je tam asi nejvíc.  

Ještě něco homebrew tvoříš, jako předměty, rasy a tak?  

Předměty třeba ohledně magických artefaktů, těch jsem několik vytvářel. Tvořím i vlastní 

kouzla, který jsou v těch Dragon Age hrách, ale mají nějakou obdobu v D&Dčku. Třeba jako 

příklad můžu uvést spellbooky a grimoáry o krvavé magii, tak to jsem jeden takhle vytvořil 

společně s celou krvavou magií, protože to je dost charakteristická škola magie. Vlastně v 

D&Dčku taky moc nemá obdoby. Jako dá se tam přimíchat všelijaká kouzla z enchantment 

a nekromancie, protože krvavá magie ovládá ten život svým způsobem, a ne jenom jako 

životní energii, ale i způsoby myšlení a tak. Prakticky pro Dragon Age mága by neměla být 

cesta, jak třeba charmnout nebo použít sugesci na někoho jiného než skrz krvavou magii. 

Takže tohle bylo třeba upravit. Stejně tak ten systém démonů a nemrtvých, v Dragon Age 

funguje podle jiných principů, takže bylo třeba vytvořit ty příšerky a tak.  

To máš pravdu, že v D&Dčku třeba někoho charmnout není až tak vzácná věc. Takže 

u tebe ten důvod pro homebrew je čistě praktický, aby ta hra vůbec byla možná.  

Jo, přesně tak. Narazil jsem právě na docela hezký homebrew, který zpracovává Emmet 

Byrne, zpracovává témata té magie, démony tam má vypracované jako monstra i kouzla. 

Některé třeba převádí, že vyloženě napíše: Dispel Magic je jako Dispel Magic takže takhle. 

Takže akorát to stačí podle tohohle klíče, hodně mi usnadnila práci. Ale stejně byla práce 

naklikat to do Beyondu, udělat nějaké vlastní úpravy, které tam byly potřeba.   

Dál jsem se tě chtěla zeptat, co využívání homebrew tvorby přináší jak pro hru, tak 

tobě. Ale na jednu stranu ty mi odpovídáš tím, že u tebe je to otázka toho samotnýho 

settingu.  



Rozhodně. Pokud se jedná o homebrew, co jsem hrál vyloženě D&D 5e jako Forgotten 

Realms, tak i tam to homebrew, bych řekl, že nějakým způsobem oživuje nějakou unifikaci, 

která tam je v tom světě a dělá ti ten tvůj svět nějakým způsobem živější, takový víc tvůj, 

přičemž mi přijde, že je to docela užitečná věc, které bychom se neměli bránit. A je to docela 

fajn, protože třeba i spoustu věcí v samotném D&Dčku mi přijde občas docela navíc, třeba 

některé exotické rasy atd. To už je pomalu na hraně homebrew, bych řekl. Třeba hraní 

goblinů a kentaurů.  

Zeptala bych se na využití technologií při tvorbě homebrew. Zmínil jsi, že využíváš 

D&D Beyond, tam je asi nějaký přímo Creator na homebrew. Jak to funguje, můžeš 

mi to trochu přiblížit, prosím?  

To je hodně těžké, protože tam máš na výběr, co přesně chceš tvořit. Jestli chceš tvořit rasu, 

nebo nějakou subclassu, subrasu nebo nějakej feat nebo cokoliv dalšího. Upřímně je tam 

spoustu věcí na vyplňování a klikání. Kdybych to měl dělat úplně sám, tak bych se to 

nenaučil. Naštěstí je tam taková věc, kde můžeš převezmout už nějakou existující věc z těch 

pravidel, například vzít kouzlo Fireball a udělat nějaký kouzlo třeba Corrupted Fireball, kde 

akorát v popisku napíšeš, že to má černej oheň a že to bude třeba nekrotický zranění místo 

ohnivýho. A tohle jsou vlastně kosmetický změny. Hlavní, co tam asi je v tomhle ohledu, je 

právě to, jak si ten homebrew sám se sebou jakoby povídá, jak ty tam něco naklikáš, vytvoříš 

ten feat, a teď když ho přidáš k té postavě, tak jí ten Beyond skutečně všechno jako by 

přepočítá, objeví se jí to v akcích, zvedne jí to ty staty, které jí to zvednout má atd. To je ta 

pravá alchymie, tady tu alchymii bylo třeba se naučit skrze to, že jsem sledoval, jak ty kouzla 

už tam jsou nastavený v tom programování, různý featy a další ostatní věci, jak to tam vlastně 

vůbec je.                   

Do homebrew patří i tvorba vlastního světa. Sice pracuješ se settingem Dragon Age, 

ale vím, že pracuješ s tím trochu i mimo ten oficiální lore, když je potřeba. Zeptám se 

tě na mapy: tvoříš nějaký vlastní mapy? Používáš k tomu nějaký program?     

Tvořím mapky přes Inkarnate, nebo je beru z internetu. Obvykle se snažím přes Inkarnate, 

protože je to lepší, když si člověk vytvoří vlastní, alespoň ten názor zastávám, protože si 

hraju s detaily. Dávám tam třeba na stůl v té mapce prostě lektvar a docela mi přijde fajn, 

když hráči ví, že tam ten lektvar fakt je atd. Takhle si v tom jako vyhrávám, vytvořím si 

vlastní atmosféru, ale ne vždycky se dá předvídat kroky, které ti hráči vytvoří, že jo. Takže 

občas nezvládneš úplně na všechno vytvořit mapku, takže nezbývá nic jinýho než třeba 



nějaký mapky použít z internetu, co lidi dávají volně k dostání. Různý hospody, takové 

obvykle neutrální území. Takový ty specifický věci jako třeba nějaká věž šílenýho mága, 

kde se má odehrávat souboj a tak, to obvykle mám. 

Kdybych se tě zeptala na oficiální materiály vs. homebrew tvorba. Čemu bys dal 

přednost?    

Jako buď, anebo?           

Ne nutně, spíš jak si stojí, co osobně preferuješ a tak.  

Já bych řekl, že v homebrew je docela velkej zmatek. Má v tom potenciál být prostě velkej 

zmatek. Asi bych řekl, že jsem spíš pro ty oficiální pravidla, protože mi přijde, že jsou moc 

hezky napsaný a že přímo do nich se dá zakomponovat spousta věcí. Takže není zas takovej 

problém si s tím nějakým způsobem poradit. 

Takže sám oficiální pravidla uznáváš a na homebrew se prostě obrátit v případě, kdy 

něco chybí? 

Přesně tak, když něco chybí nebo chci něco specializovat atd.  

Jasně, chceš něco extra, co tam nenajdeš.  

Ano, třeba zahrát si za nějakou specifickou rasu, která obvykle bývá monster. Úplně klasika 

nebo další takovéhle srandy.  

Sdílel jsi někdy něco homebrew, co jsi sám vytvořil? Homebrew materiál se i prodává, 

co si o tom myslíš? 

Já jsem zatím nikdy nic nekupoval, jelikož na to nemám prachy. Ale kamarád kupoval, dost 

se mu to vyplatilo, říkal, jelikož skutečně s tím byl hodně spokojený. Sdílení homebrew 

materiálu – já osobně s tím zkušenosti nemám, jelikož Beyond vyžaduje ten svůj Pro přístup, 

za kterej se taky platí, aby člověk mohl stahovat cizí a jakoby publikovat. Prohlížet jo, to se 

dá, takže si to člověk může přepsat, ale pro cokoliv ostatní je třeba to nějakým způsobem 

udělat, no. 

Dobře, to je k homebrew všechno. Teď přejdeme k tvorbě fanouškovského obsahu. 

Fanouškovský obsah se liší od homebrew tím, že je to něco mimo oficiální herní 

materiály té 5e i obecně jakékoliv edice D&D. Je to práce v souvislosti přímo s 

konkrétními postavami, s vlastním příběhem, vlastní kampaní. Tvoříš ty sám nějaký 

takový obsah? Sem mohou patřit asi nejznámější obrázky, ale třeba i povídky.  



Já jsem to tvořil spíš jenom proto, abych vytvořil nějakou kulisu v rámci hry pro hráče. Třeba 

že jsem napsal povídku o tom, jak dopadl záporák, který utekl z bitvy, a jaké to vlastně bylo 

z jeho pohledu, co třeba plánuje, abych tak víc ozvláštnil ten příběh, udělal ho realističtější. 

Že vidí, že se stýkají s postavami, které opravdu vymýšlím a na kterých si dávám záležet s 

tím vymýšlením. Že to prostě není opravdu jenom někdo, u koho mám jenom jméno a staty, 

ale je to někdo, u koho mám vymyšlený nějaký vlastnosti, něco z historie, různé vztahy, cíle 

atd. Třeba i to, čeho se bojí a tak, což mi přijde právě, že to dodává světu na realističnosti – 

a právě ten rozdíl mezi tím, jestli to hráči budou brát vážně, anebo nebudou, mně právě 

přijde, že je v té realističnosti, nakolik ty jsi schopná udělat ty postavy uvěřitelné, protože 

neuvěřitelné postavy můžou skončit také tak, že hráči v ně neuvěří, a když v ně hráči neuvěří, 

budou se chovat jako banda sociopatů a psychopatů, protože ti taky nevěří svým způsobem 

v autenticitu ostatních lidí.                

Jasně, postavy nejsou skutečné a jejich činy nemají důsledky. 

Přesně, není tam ta empatie – a ta empatie se vytváří nejlépe tak, že těm postavám vdechneš 

co nejvíce života, co můžeš. 

Takže sám tvoříš hlavně povídky nebo příběhy a hlavním důvodem je pro tebe, že to 

dává tomu tvému příběhu realističnost, autenticitu?  

Přesně tak, zatím jsem vytvořil jen jednu, ale spíš to je prostor pro mé hráče, kteří si rádi 

dělají takovéhle povídkování a vytváří si různé fan věci okolo toho. Dokonce si ohledně toho 

vytvořili jakoby hru, při které položí otázku s příběhem, i když nevím, jestli to bylo 

vytvořený přímo pro tu hru, i když to spíš ne. Ale dělá se z toho prdel, že se položí jedna 

otázka ze hry, například co dělá teď jedna postava. Potom se otevře libovolná knížka a přečte 

se libovolná věta na té stránce, kde se otevře, tak to občas může být takové zajímavé. Skrze 

tohle se vymyslelo rodinné zázemí jedné z postav, přičemž té postavě takhle vznikl přítel, 

jelikož tam bylo, myslím, „Co teď dělá Philippe?“, nebo něco podobného a bylo tam něco 

ve smyslu, že jak tam ta postava přemýšlela o někom druhém. Tak jsme si řekli: No, proč 

ne? 

Takže nejenom ty, ale i tví hráči ve skupině, kde DMkuješ, pracují s postavami. Proč 

si myslíš, že to tvoří? Hlavně zábava, nebo co za tím je?  

Já bych řekl, že je to baví. A řekl bych, že jim to pomáhá tu hru mnohem víc uchopit podle 

svých parametrů.   



Obsah, co tvoříš ty, sdílíš jenom v rámci svojí skupiny?  

Jo, nikam dál to neposílám, protože stejně jsou to jenom memy, který pochopí spíš jenom ti, 

kteří hrají. Je to takhle limitovaný na skupinu a nějak jako víc se to úplně nerozlišuje, no.  

A memy tvoří i ostatní hráči? 

Jo, určitě. Já spíš jenom sporadicky přes Pixlr, občas, když najdu nějaký obrázek, tak tam k 

tomu něco dopíšu. Spíš hráči jako Hanka nebo hlavně Julča, tak ti okolo Dragon Age a okolo 

našeho Dragon Age dračáku tvoří spoustu věcí, vcelku hodně zábavných. 

A myslíš, že je za tím hlavně zábava, případně možnost to sdílet s ostatními přáteli? 

Já bych řekl, že ano, ale ještě jsem o tom s nima nemluvil, takže se můžu plést.  

A nějaké obrázky někdo nekreslí nebo tak? 

Obvykle se obrázky hledají, ale kreslení si nejsem jistý. U některých mám pocit, jestli 

náhodou Saeed se nenakreslil, i když myslím, že ne, spíš si jenom dokresloval tetování k té 

svojí postavě. Obvykle se importovují obrázky. 

V souvislosti s fanouškovskou tvorbou – fanouškovskou tvorbou je i cosplay. Nechtěl 

jsi sám ztvárnit některou svou povahu kostýmem? Nebo tvoji hráči?  

Z našeho D&D ne, ale celkově z Dragon Age, to jo. To jsme plánovali jisté cosplayování. 

Například mě docela lákala postava Fenrise, protože mi přijde dost zajímavá, takovým svým 

způsobem tragicko-romantická, jak to je v Dragon Age hrozně trend asi hodit tragicko-

romantickou postavu elfa. A kdo by neměl rád elfy, že jo. 

Jasně, ale v souvislosti vyloženě s D&Dčkem, to ne?  

To ne.  

Poslední otázka k fanouškovské tvorbě: Zmínil jsi, když občas děláš nějaký ten meme, 

používáš Pixlr. Využíváš technologie i v rámci nějaké jiné tvorby, případně tvoji hráči?  

Co mí hráči používají, to nevím. Zajímavá je Aurora, to, co používáš ty. My hrajeme teda 

přes ten Beyond a já s poznámky dělám v Google Docs a celkově v Disku, kde mám různé 

odkazy atd., kde předpřipravuju to město, dělám si tam frakce, kde jsou atd.  

Jasně, i když to jsou asi spíše už technologie, který využíváš vyloženě k hraní než nějaká 

fanouškovská tvorba. Tohle je k fanouškovské tvorbě dost. Teď se podíváme na 

miniatury. Máš nějaký, využíváš je případně?  



Nemám, jelikož je to jednak docela běh na dlouhou trať, druhak ty miniatury spojené s 

Dragon Age moc nejsou, alespoň co jsem se tak díval, jakože moc nedíval, spíš 

předpokládám. Zatím se ke mně nic moc nedostalo, a pokud se to ke mně nedostalo, tak bych 

řekl, že to bude buďto drahý, nebo nedostatkový, což nedostatkový znamená drahý, že jo. I 

když kdoví, jestli začne Bioware něco vytvářet – nebo nějaká jiná firma.  

Ale na D&Dčku a jako hráč mám zkušenost s tím, že PJ modely používá, nejenom třeba ty 

kupovaný, které potom barví, ale i co sám vytváří. Vytvořil třeba celkově model pevnosti, 

kterou jsme měli bránit v jedné z posledních bitev, což bylo nehorázně cool. Udělal 

praporečky pro oddíly, které jsme tam používali v tom bitvovém systému. Bylo to hrozně 

super a vlastně jsme tam potom dostávali ty modely svých postav dárkem, což je hrozně 

fajn. Mohli jsme si vybrat, jakými barvami nám je nabarví, nebo sami si je nabarvit, což bylo 

hrozně super. Hrozně rád bych to někdy zavedl, ale asi s nějakou jinou kampaní nebo lépe s 

Forgotten Realms, ať tam člověk může plně využít celé to spektrum, protože je blbý mít 

třeba miniatury pro partu a pro nic jiného. Takže já bych rád sehnal třeba i pro nějaké 

encountery atd. Protože není nic lepšího, než když to člověk může vidět na té hexové mapce, 

celej ten symbol, třeba tu bitvu atd. Že to jakoby hrozně oživuje to hraní, řekl bych.  

Tím mi prakticky odpovídáš na moji další otázku, k čemu miniatury jsou, k čemu je 

využít.  

Miniatury jsou fajn, vřele doporučuju.   

Nevíš, jestli je možné v souvislosti s miniaturami nějak využít techologie? Případně 

jestli je nevyužívá tvůj DM, když je shání?  

Záleží, co považuješ za technologie, protože on model té pevnosti vytvořil vyloženě z 

polystyrenu, dřívek a tavné pistole. A jinak ještě jeden kamarád, který studuje techniku, mi 

tvořil pár miniatur, zkoušel tvořit pár minitaur přes 3D tiskárnu, i když to vůbec nevím, jak 

dělal. To jsme spíš jenom chválili, že to bylo hezký, než abychom se ptali, přes co a jak to 

vlastně funguje.    

Technologie spíš 3D tiskárna než polystyren. Věřím ale, že využít se dá obojí.  

Jo, ono je to hodně takové, že máme dokonce nějaký vlastní fond na penízky, ze kterých 

hradíme občas takovýhle věci. Třeba právě figurky pro ty naše postavy, takže to je fajn. Ale 

právě kvůli tomu, že to občas docela stojí třeba pětikilo, ten balíček, kde se nachází jedna 

postava z těch čtyř, která dokonale sedí na hráčskou postavu, tak je to takový. 



Zní to, že je to finančně náročný.  

Jako jo, až si začnu vydělávat a nebudu jenom student, rozhodně mi to přijde jako dobrá 

investice.    

Miniatura musí být krásný dárek. A asi se to hodí i z hlediska nějaké vizualizace, že?  

Rozhodně, navíc je to o něčem jiném i s tou postavou.  

Myslíš, že je to i trochu jiná zkušenost, když hraješ a ta tvoje postavička je tam jen jako 

postavička ze člověče, proti tomu když tam máš tu figurku v celé svojí kráse?    

Rozhodně, já bych řekl, že když tam člověk má tu svoji figurku, kterou si třeba i sám nabarví, 

tak ten vztah k postavě od hráče je najednou úplně o něčem jiném. Najednou je to o jiném 

adrenalinu, když DMko sahá do té mapky a tvojí postavě dojde zdraví, tak to není nic 

abstraktního, ale vyloženě ti položí tvoji postavu na zem. A teď vidíš, že jsi obklopen 

nepřáteli a říkáš si: Tohle je v prdeli... A je to úplně jinej zážitek.            

Můžeme přejít k hraní k hraní D&D s využitím technologií. Můžou to být technologie 

na volání, různé aplikace a podobně. Jako první se budeme bavit o hraní online. Můžeš 

mi popsat, jak takové hraní online probíhá? Představ si, že jsem hráč D&D, který ale 

hrál jenom naživo, a hrozně mě zajímá, jak to probíhá online. Co nesmí chybět, co 

využíváš a podobně? 

Jasně. Neliší se to jenom technologií, kterou používáš, ale liší se to taky tím, jestli chceš přes 

text, nebo přes volání. Hrát přes text se dá taky, je to o něco delší, dá se říct, že v některých 

ohledech i komplikovanější. Hrát přes volání je jednodušší, mnohem víc to simuluje to hraní 

naživo.  

Věnovala bych se vyloženě hraní na volání. Můžeš zmínit textový, jestli tam máš 

nějakou důležitou myšlenku, ale jinak bych zůstala u toho volání.   

Dobře. Tak potom tady máš různé komunikační prostředky, přes které se dá hrát dračák. 

Rozhodně je lepší využívat nějaké lepší věci než třeba Facebook, na kterým je velký kulový 

a kde se nic moc nedá hrát, protože těch chatovacích kanálů nebo různých kanálů bude lepší 

tam mít víc. Třeba na Discordu si člověk může založit vlastní server a dát si tam různé kanály 

a kombinovat text s tím voláním, že třeba do textu si člověk vloží odkazy na sheety postav. 

Může tam házet obrázky, různé popisky, může tam házet rekapitulace toho příběhu atd. Dá 

se s tím krásně vyhrát. Může se také použít Roll20, což jsem se s tím zatím nenaučil, ale dá 



se s tím krásně pracovat právě v rámci sdílení mapek a pohybu na nich. I volání, toho že tam 

je generátor čísel atd.  

Jako na házení kostek? 

Jo.      

Tohle je tedy vše, co potřebuješ ke hraní online? 

Já bych řekl, že jo. Beyond, ten Roll20, který nevím, jak funguje, protože jsem se k němu 

zatím nedostal, protože hraju přes Discord, a ta Aurora, ke které nemůžu mít přístup, protože 

mám Mac. Teď to zkusím ještě přetáhnout na stolní komp, i když nevím, tam tomu dost 

blbne wifi. Tak uvidím, jak to bude fungovat, docela rád bych to s tím zkusil, protože mi to 

přijde víc fajn. Ale je zase problém toho, že mám většinu věci na notebooku ohledně D&D, 

takže docela blbý. Na počítač budu chodit jenom tvořit ty sheety, no uvidíme. Ale řekl bych, 

že to je všechno.  

Jasně. A když si voláte, tak si voláte a probíhá to podobně jako při živém hraní, jeden 

je DMko a ostatní hráči? 

Jo, pokoušíme se takhle.  

Ohledně technologií, které se využívají při hraní online, už jsi zmínil volání přes 

Discord. Proč přes Discord, co ti na něm vyhovuje? 

Já už ani nevím, jakým stylem jsem na něj narazil. Možná právě skrz svoji partu, někdo z 

nás to myslím objevil. Ale líbí se mi tam to, že tam mám několik serverů, kde, jak jsem říkal, 

můžu házet obrázky, můžu to mít svým stylem udělaný a uspořádaný. Že to není jenom právě 

na to volání, že můžu mít na jednom místě všechno ohledně toho dračáku, což je hrozně 

příjemné a fajn.   

Využíváte třeba webkamery při hraní?  

Discord samotnej webkamery moc nepodporuje. Roll20, co hraju se svojí druhou skupinou, 

tak tam webkamery se používají, ale já to obvykle nezapínám, protože občas mi docela blbne 

wifi. A když tam má spoustu lidí zapnutých webkameru a je to takovej přenos, tak mě to 

hrozně zpomaluje připojení, seká se mi to místy a není to tak pohodlný pro mě. Spíš oželím 

ten obraz, než aby se to sekalo.    

Když hraješ online, snažíš se třeba i u sebe doma navodit D&D atmosféru?  



Třeba zapálit svíčky, oblíct se do kostýmu?  

Třeba. 

Ty jo, ne, ale je to docela zajímavej nápad.  

Ne vyloženě kostým, ale třeba někdo, když hraje online, si zatáhne závěsy, aby měl 

trochu atmosféru a tak. Ale v pohodě, když ne, tak ne. Ještě by mě zajímalo, když 

hraješ online, řekl jsi, že mapy i obrázky můžeš sdílet přes Discord, máš tam bota na 

házení kostek. Předpokládám že i bota na pouštění hudby. 

Jo, s tím jsem se teď pohádal. Takže jsem ho vyhodil a nevím, co s ním budu dělat dál.    

Teoreticky ten taky přispívá k té atmosféře. 

Jo, rozhodně.  

Moje další otázka je taková: Když hraješ online, prakticky vše můžeš simulovat skrze 

digitalizaci, virtuálno. Když hraješ online, využíváš u toho stejně nějaký materiální, 

fyzický komponent? Třeba si hážeš kostkou naživo, máš radši poznámky v ruce a tak, 

nebo ti zkrátka vyhovuje mít vše online? 

Jo, mám rád věci, když je mám fyzicky, protože mi přijde, že to je mnohdy rychlejší, třeba 

ohledně těch poznámek. Ohledně házení kostkou, to mi zase tolik nevadí to dělat skrz 

digitalizaci, toho bota, protože se mi líbí, že se na to můžu nejenom já podívat, ale i hráči 

atd. Je to takové hezky přehledné, přehledně nepřehledné, na jednom místě. Poznámky nebo 

psaní životů a různě zacházení s NPCčkama, pořadí, kdo hodil iniciativu, tak to používám 

spíš na papíře, protože potom to programování je takový komplikovaný, nechce se mi učit 

všechny ty rozkazy.   

Možná je ti to i trochu bližší s tím pracovat... 

Jasný no, protože ten papír a tužku použiju vždycky, ale i při tom reálnu až opadne tahleta 

pandemie, tak těžce s sebou budu nosit notebook, abych všechno dělal přes tenhle generátor. 

Ten generátor mi přijde, že je spíš pro ty skupiny, které nemají možnost být spolu.      

Když si vezmeš hraní online, zkus zhodnotit, jaké má výhody a nevýhody. Z 

jakéhokoliv hlediska, samotný hraní, ale třeba i organizačně. Jak to ty vnímáš?  

Organizačně se mi rozhodně líbí to, na co jsme si přišli díky té koroně, že jsem právě objevil 

ten Discord a můžu si, jak jsem právě řekl, tam dát všechny věci ohledně hry. Můžu tam 



sepsat to: „V minulých dílech jste viděli...“ Můžu tam naházet obrázky třeba nejenom postav, 

i to, co o nich hráči vědí, ale třeba i obrázky města tak, ať i oni si můžou vymýšlet, co udělají 

příště. Protože já se obvykle snažím sezení zakončit tak, že stráví nějaký long rest nebo něco 

podobného, kde mají prostor to promýšlet. Takže v tomhle je to organizačně moc fajn, přijde 

mi.  

Pokud jde ale o ten samotnej feel, tak mi přijde, že naživo je to vždycky lepší. Především 

když se mi povede sehnat figurky atd., protože ty si přes net úplně člověk nenasimuluje. A 

je to také ohledně toho, že ti lidé jsou pospolu, že máme i nějaké občerstvení okolo atd.      

Jako hlavní výhodu vnímáš to, že organizačně je to lepší z hlediska dělání poznámek a 

podobně, a jako nevýhodu to, že naživo je to lepší, že online to není „ono“?  

Jo. Z toho naživo snad trošičku víc třeba tohle skákání do řeči je klasická záležitost u volání, 

protože ten signál přichází trošičku později a zasekává se to. Spoustu hráčů se třeba na tu 

hru ani plně nesoustředí potom a dělají si i něco jiného, nedávají pozor občas atd.        

Tohle spadá spíš do nevýhod. Vnímáš výhodu hraní online třeba v nějaké dostupnosti 

hráčů, že třeba domluvit si hru na Discordu je jednodušší než naživo? 

Rozhodně je to víc flexibilní, rozhodně tam člověk, řekl bych, má víc možností ohledně té 

společnosti. Že třeba není limitovanej na to, shánět si skupiny ze svého okolí, ale je schopný 

si zahrát i s lidmi, kteří nejsou úplně dostupní, kteří jsou z větší dálky atd. Navíc je to i fajn 

tím, že je to mnohem dostupnější, jak jsi říkala.   

Podobně jako o hraní online se budeme bavit o hraní offline. Hraní offline označuje 

hraní naživo, face-to-face, tváří v tvář, je to to samé. Mohl bys mi trochu přiblížit, jak 

takové hraní naživo probíhá? Jsem někdo, kdo hraje jenom online, a zajímá mě, jak to 

probíhá naživo.      

My k tomu jako hráči bereme prakticky sebe, svoje kostky a svoje character sheety. To je 

obvykle všechno, potom DMko si přináší různě právě ty figurky, mapy, fixy, svoje 

poznámky, DM screen, samozřejmě, za kterým si řeší věci, kteréžto by nám měly být utajené 

jakožto prostým smrtelníkům. Přičemž asi ohledně výbavy tohleto by bylo všechno. A 

prakticky se to zase tolik neliší od toho online, akorát to je naživo, hází se reálnými kostkami, 

není potřeba botů a je to opravdu víc fyzické třeba právě v tom, jak jsi říkala, že se používají 

miniatury a mapky a tak. Ale to samozřejmě nemá každá hra, že jo. Já jsem taky se svým 



Dragon Age prakticky hrál bez takových vymožeností a vlastně jsme si jenom popisovali ty 

situace.     

Když se musí, tak to jde i bez toho.  

Přesně, ale rád bych to dal nějak dohromady i s tím, protože to má dost jiný feel. Je to takové 

pěkné. Třeba postava toho mága začala najednou nosit černou, přemaloval si hadry svojí 

figurky na černou a už to samotné mělo hodně cool feel docela. Když začal jeden hráč uctívat 

boha smrti, tak to bylo hodně zajímavé. Toho ztvárňoval DMko třeba tak, že si oblékl plášť, 

kapuci a vzal kosu, to je taková věc, kterou online úplně člověk neudělá.   

To mi připomíná, když hrajete naživo, kde hrajete? 

Kamarád má garáž a v té garáži tak nějak u jejich domu hrajem. Má tam kamníčka, velkej 

gauč, stůl okolo toho gauče, takové dost pěkné zašité místo. Má tam třeba po stěnách různé 

hlášky, co máme toho svého dračáku.  

Takže pro hraní D&D je nějakým způsobem docela důležité i to místo, kde hrajete? 

Jo, řekl bych, že jo. Ono to místo nakonec začne být s tím Dračím doupětem spojené a je 

potom na lidech, jak moc si to nějakým způsobem zpracují potom. Já bych třeba hrozně rád 

měl v novém bytě, až budem mít, trošku víc ty věci spojené s tím D&D, že budu mít 

výstavku, kde budu mít ty figurky, budu mít třeba i mapu atd. 

Jasně, chceš to mít D&D friendly. 

Jo, přesně tak.   

Tak to jsme dva. Když hraješ naživo, využíváš nějaké technologie?  

Já třeba už předtím jsem využíval Beyond pro svůj character sheet. Ostatní měli vyloženě 

vytisknutý, tak já jsem měl v mobilu, protože to bylo reaktivnější a líbilo se mi, jak to tam 

můžu naťukávat všechno atd. Takže to bylo takové jakože docela fajn. Takže jsem využíval 

ten Beyond, ale jinak asi moc ne.  

Ani třeba na pouštění hudby?  

Jo, tak na pouštění hudby se obvykle používal YouTube, to jsem rád, žes připomínala. Ale 

krom toho YouTubu asi nic moc ne.  

Takže třeba i mapy si tiskneš, připravuješ předem?  



Já si tisknu a ten druhý DMko, ten, u kterýho hraju já, ten si obvykle buďto tiskne nějaký 

specifický třeba mapu Sigilu. I když mapu Sigilu si namaloval, vyloženě si bere takový ty 

mapy zatavené a na těch si kreslí jakoby liháčema.  

Takže když hraješ, nepoužíváš třeba aplikace v mobilu a takhle? 

Nijak zvlášť. 

Samozřejmě kromě Beyondu a character sheetu... 

Jo.        

Zkus se zamyslet, jaké bys řekl, že má hraní naživo výhody a nevýhody. 

Abych se už neopakoval. Přijde mi, že se nám ty otázky přibližujou. 

Jo, je možný, že některý otázky se trochu překrejvaj. Když se budeš opakovat, vůbec 

nic se neděje.    

Dobře. Mně se právě líbí na tom offlinu, že tam je zakomponovaná celá ta škála komunikace. 

Šedesát nebo sedmdesát procent, teď přesně nevím, jak je to číslo, komunikace probíhá i 

neverbálně, a to funguje v tom role-play jak ohledně postav, tak ohledně hráčů. Mně se 

rozhodně jako hráči líbí víc domlouvat se s kamarádem a jeho postavou, kterej vedle mě 

sedí, než že bychom si volali. Je to mnohem víc neosobní, odstřihává mi to takovou možnost 

třeba oslovit jenom jeho a vést si tam nějaký tichý rozhovor třeba i jako postavy, což bychom 

online dělat nemohli. Přes video bychom to dělat úplně nemohli. V tomhle se mi to líbí 

rozhodně. Jak jsem říkal, přijde mi to takové živější, vidím v tom spíš pozitiva než negativa. 

Já jsem opravdu spíš jakoby ten podporovatel hraní naživo, hraní offline, když je to možné, 

samozřejmě. Když není, tak potom online je využitelný a fajn, ale pokud člověk má možnost 

hrát offline, tak by podle mě ji měl využít spíš než se třeba držet online.     

A má podle tebe hraní offline nějakou nevýhodu? Klidně třeba organizačně zase.  

No tím, že člověk nemusí používat tyhlety vymoženosti, technologie, tak mně právě přijde, 

že ho třeba nenapadá, jak by to mohl vylepšit. I ohledně toho, jak jsem říkal, to psaní, co se 

minule událo. Protože hráči zapomínají, já zapomínám a nechce se mi to úplně nikam psát, 

takhle v tom online prostoru jsem víceméně donucenej to psát, za což jsem rád, protože 

najednou ta situace i ten příběh jsou mnohem přehlednější. Je tady využití těch externích 

úložišť informací, které jsou snadno k dostání ohledně té hry atd.      



Vnímáš jako nevýhodu hraní naživo i nějakou dostupnost hráčů? Ať už časově, nebo 

prostorově.  

Rozhodně to vnímám jako výhodu u hraní online. U hraní offline je spoustu memů ohledně 

toho. „Jednou přijde den, kdy se všichni shodneme, kdy a kde se sejdem a budem hrát dračák, 

ale dnes to nebude.“ To je úplně klasika.  

Takže nevýhoda?  

Takže nevýhoda, dá se říct. Rozhodně.     

To by bylo k hraní online i k hraní naživo. Zasáhl do tvého hraní D&Dčka nějakým 

způsobem koronavirus?  

Rozhodně, stýkat se už úplně nemůžem. My tady ve městě kvůli tomu, že většina lidí je 

rozjetá, že nebydlí přesně tady. A v mém rodném městečku, tak to je tím, že to bylo 

zakázaný, že se nikam nemohlo chodit. Takže jsme byli nuceni přesunout se.  

Přispělo to k tomu, že hrajete spíš online než naživo? 

Přesně tak.  

Dál se budeme bavit o online komunitě. D&D má poměrně rozsáhlou komunitu na 

internetu. Způsoby jsou různý, nějaké aktivnější jako postování do facebookových 

skupin, na Reddit, diskusní fóra, ale i pasivnější – typu sledování meme stránek, 

poslech videí, podcastů a tak. Zapojuješ se do ní nějak sám v souvislosti s D&D? 

Já bych řekl, že v tomhle jsem hrozně ziskovej a takovej praktickej člověk, protože na Reddit 

nepáchnu, dokud něco nepotřebuju. Dokud si třeba nechci zjistit nějakou speciální věc, která 

úplně není pošéfená v normálních pravidlech atd. Nevím, jak bych ji jako PJ udělal, a tak 

třeba hledám odpověď v té komunitě. Zeptám se hráčů, podívám se, co tam ohledně toho 

napsali jiní PJové, jak to udělali, jaký s tím mají zkušenosti, co na to jejich hráči atd. Ale že 

bych třeba sám konkrétně něco jako psal, nebo se koukal, tak úplně ne. Je to spíš takhle 

informačně ohledně té komunity.      

Takže sám se o to moc nezajímáš, když to vyloženě nepotřebuješ? 

Přesně tak, já jsem v tomhle takovej asociál forever.  

U tebe to tedy je, když něco nevíš, tak si to vygooglíš nebo se zeptáš na Redditu a tak. 

A zapojuješ se informačně, ale nějaké memy, podcasty nebo tak, to ti nic neříká?  



Pokud jde o memy, tak spíš na internetu, co najdu na Googlu nebo co mi vyhodí ta stránka 

LARP.cz na Facebooku, co tam lajknu. To mi občas vyhazuje. Anebo samozřejmě, co Wish 

si myslí, že by se mi mohlo líbit za mikiny. Samozřejmě že líbí. Ale jinak nějak, že bych 

sledoval konkrétní podasty, tak to úplně ne. Na YouTubu sleduju kanály lidí, kteří 

zpracovávají ten lore a věci ohledně Forgotten Realms. To se mi líbí docela dost a je to 

hlavně, mi přijde, hrozně hezká cesta, jak se učit herní mechaniky a jak i sám získat nějakou 

inspiraci do svého vlastního dračáku, protože to Forgotten Realms je hrozně hezky 

vymyšlené. Ale že bych byl pravidelný odběratel něčeho nebo nějak aktivně přispíval 

někam, tak to úplně ne. I s tím ptaním se jsem takový rezervovaný, že spíš se podívám, jestli 

se na to náhodou někdo neptal. A když třeba neptal, tak ani sám se nezeptám, spíš jenom tak 

koukám.  

Memy tedy přidruženě spíše s něčím jiným, viz ten LARP, který není nutně D&Dčko. 

A kdybych se zeptala proč, tak informačně, že tě to zajímá?  

No. A zrovna u těch memů je to pro to pobavení.        

Šířil jsi někdy svoje vlastní hraní D&D? Není to myšleno tak, že se z tebe musí nutně 

stát velký youtuber, ale třeba i mezi přáteli. Tady je taky možné využití technologií. Co 

ty v téhle souvislosti? 

Bůh chraň, abych to někam dával, to úplně ne. Jediný sdílení, co kdy proběhlo, tak že jsem 

na facebookovou skupinu svého vlastního dračáku přidal toho PJe, u kterého jsem začínal. 

Bavili jsme se třeba o tom, jak ty hry vedeme, atd. Ale to je asi všechno, jinak ne. Na to jsem 

moc stydlivej tady na tohle.  

Hra je prostě jenom tvoje? 

Jo.  

Už jsem zmínila, že existují různý D&D related aplikace a webové stránky. Aplikace 

máš třeba na házení kostkami, různé spellbooky. Webové stránky s informacemi a tak. 

Jaký ty sám využíváš?  

Takže Beyond a potom samozřejmě používáme Avrae přes ten Discord. Potom tam je 

nějakej Orchestrion. Discord používáme, jinak mě už nic jinýho nenapadá. Já obecně těch 

technologií takhle moc nemám. 

Avrae a Orchestrion, to jsou ti boti na házení kostek a hudbu? 



Jo, přesně tak.  

Patří tam i ten Beyond, určitě. Zajímavý, mám pocit, že snad každej, s kým jsem se kdy 

potkala, někdy používal spellbooky.  

Já právě ty aplikace moc ani nemám, protože ten Apple v tomhle není úplně hráčsky 

přívětivej. A já jak preferuju to osobnější, tak obvykle s sebou beru třeba právě jenom mobil 

– a ten Apple v tomhle není moc fajn. Buďto to chce platit, anebo i když to nechce platit, tak 

tam má nějakej omezenej výběr těch svých aplikací, který volně nabízí. A kdykoliv je to 

nějakej neznámej poskytovatel, je okolo toho problém.  

Řekl bys, že k tomu, že moc nepoužíváš aplikace, přispívá i to, že ten Apple není tak 

přizpůsobenej jako Android?  

Asi tak, navíc už ani nehraju kouzelníka. Jak jsem hráč, u Rangera si to pamatuju. Navíc 

ohledně toho kouzelníka jsem dostal od kamaráda k narozeninám vyloženě spell kartičky, 

takže tak. Spíš použiju ten dárek, než že bych to měl takhle v mobilu. Ale rozhodně až zase 

přijde nějaká takhle chvíle, tak si říkám, že spellbook v mobilu by možná nebyl od věci. 

Mohlo by to být docela fajn.  

Vím, že je tedy moc nepoužíváš, zkusil bys i tak nějak zhodnotit výhody a nevýhody 

aplikací? Ale zase chápu, že se ti to špatně hodnotí, když je prakticky nevyužíváš.  

Právě no, já jsem se s nima moc nesetkal.  

Ani tak teoreticky, když se zamyslíš, tak tě k tomu nic nenapadá? 

Mně to přijde docela fajn a doporučil bych to především svým hráčům, aby právě tím, jak 

spoustu z nich jsou spellcasteři, že by to mohli začít využívat, protože je opravdu dost 

důležitý, ať člověk ty svoje kouzla zná, protože to čtení kouzel během boje ti jednak rozbíjí 

atmosféru souboje, který by měl být napínavej. A třeba PJ, u kterého jsem byl takhle 

odchovanej, ten totálně nesnášel, když jsi během akce vymýšlel, co vlastně budeš za akci 

dělat. Tak začal obvykle počítat na prstech do deseti, a když jsi do deseti nevymyslela co, 

tak prostě tvoje postava čekala. A musela jsi vyloženě říct, používáš tady tenhle spell, a že 

se musí hodit tady tohle to a tady tohle to. Byla to docela vojna, no.        

Ty sám při hraní aplikace nepoužíváš. Ale využíváš nějakým způsobem třeba webové 

stránky pro samotnou hru? Ne myšleno přímo k hraní, ale třeba generátory map, 

generátor pastí, Wikidot s informacemi apod. 



Jo takhle. Nepoužívám, jenom jsem párkrát používal spíš než generátory, tak si to vymýšlím 

obvykle. Já tím, že ve volným čase sleduju i ty kanály, kde se povídá o tom loru, tak bych 

řekl, že ten lore ohledně Forgotten Realms znám docela dost hluboce, takže jako by vím, co 

i kam a co se dá takhle použít. A řekl bych, že mi to docela myslí, že nemám problémy s 

tím, vymýšlet si ty encountery. Jediný co, tak mám třeba problém s počítáním toho, jak moc 

je ten encounter silnej, jak moc silné mám udělat záporáky, jak je to s tím challenge ratingem. 

Takže tam si obvykle pomáhám, teď už ani nevím čím, jen jsem si tam vypočítal, kolik 

experience zhruba by měl být ten encounter pro moji partu. A potom jsem to opustil, 

zapamatoval jsem si číslo a žiju šťastně od té doby. 

Použil jsi nějakou stránku na výpočet experience, ale není to nic, co používáš 

pravidelně? 

Jo, přesně tak, proto, abych nějak nezabil svoje hráče, což je dost blbý. Především právě teď 

v tom takhle online prostoru. Protože tam obvykle hráči skrz ty boty se můžou koukat, co 

házím, což ne vždycky je úplně fajn. Protože mi přijde, že jako DMko máš povinnost občas 

fixlovat. Třeba neuznat nějakej hod – nebo naopak jinej uznat. Nebo třeba uznat lepší, abys 

mohla moderovat ten souboj. Právě když si hodíš 20, a toho hráče by to zabilo, tak hodíš 

znovu. Anebo když hráči se nějak hodně daří. Můžeš fixlovat, což je to, že monstra mívají 

legendary akci. A fixluje se takhle jako DMko mnohem líp naživo, když si můžeš házet za 

DM screenem než takhle online, kdy Avrae neřekneš úplně. Můžeš si házet někde jinde, ale 

zní to podezřele.     

Využíváš technologie třeba i při procesu tvorby postavy? Nějaká automatická tvorba 

character sheetu, random name generátor na obrázky mě napadá.  

Jasně, Fantasy Names Generator známe asi všichni. To mi přijde dost známý. Přes to si občas 

hledám jména. Hledám si je přes to docela rád, protože jména jsou strašný a děs. Hrozně rád 

používám Pinterest, tam mám nástěnky na dračáky a různý i tematický. Děsně rád si tam 

hledám, skrz obrázky vymýšlím i inspiraci pro příběh atd. To používám docela často a rád. 

A potom mi dost pomáhá, když tvořím nějakou postavu, když si ji fakt naklikám u toho 

Beyondu. Já jsem docela estetickej člověk a mně se prostě líbí, když si tam do toho okýnka 

můžu dát ten obrázek té postavy, když si tam můžu dát to barevný ladění, když si tam můžu 

dát to pozadí atd.     



Na chvíli se vrátíme od aplikací přímo k hraní online a hraní offline. Kdybys mi měl 

říct jenom jednu věc, která je nejlepší na hraní naživo, a jednu věc, kterou považuješ 

za nejlepší na hraní online, co by to bylo?  

Já bych řekl, že naživo to určitě bude ten kontakt, kterýžto je mnohem bližší, tak jak jsem 

ho vlastně popisoval. A hraní online je rozhodně ta organizace. Nikdy jsem mnohem víc 

nevyužil tolik ty pinterestový obrázky, který jsem vždycky třeba chtěl naživo využívat, ale 

zkrátka to nešlo. Ukazovat mobil během hry mi přišlo takový nevhodný, navíc jsem chtěl, 

aby se hráči na tu postavu mohli stále dívat, protože já třeba ty charaktery, co mám, popisuju 

dost jako metaforicky, že ten charakter má trošku jako, nevím, dark look na druhej pohled, 

že vypadá docela nebezpečně, tak to třeba zakomponuju do jeho charakteru atd. A je blbý, 

že to úplně naživo využít nemůžu. Takhle to můžu využívat, jak chci, je to přehledný a 

krásný. Člověk si to může vyšperkovávat, budovat a je to fajn.       

Proti tomu kdybys měl říct jednu věc, co naopak považuješ za nejhorší na hraní naživo 

versus na hraní online? 

Hraní naživo rozhodně bude to, že se nejsme schopní dát dohromady. Hraní online asi právě 

bude to, že prostě postrádám tam ten kontakt s těma lidma. Právě jak jsem třeba uváděl to, 

že třeba hráči si i hrají mezi sebou v rámci nějaké akce nebo tak, tak mi to docela chybí. 

Navíc je tam i ta neverbální komunikace, že jo, která pro mě je docela dost důležitá. Já i mé 

postavy docela jsme, vždycky mě hrozně bavilo jet postavy přes insight, já to hrozně rád 

používám. A docela mi to chybí, no. Ten insight tam zkrátka není. Už jsou to jenom skrze 

to moje připojení atd., jsou to jenom takový hlasy a už to nemá ten feel, už tam nejsou ty 

figurky, už tam není to naše DMko, který když ztvárňuje boha, tak si oblíkne pláštík a vezme 

kosu ze stěny, tak to není takový.  

V souvislosti jak s hraním online, tak s hraním naživo: Stalo se ti někdy, žes měl 

problém s technologií, který by třeba narušily hru?  

No občas když se hra seká, to hru naruší. A jako jo, občas třeba s Beyondem když jsem úplně 

neuměl a chtěl jsem ho používat v rámci toho hraní, tak to bylo takový nepříjemný. Ale spíš 

to bylo z neznalosti nebo ohledně připojení, než že bych to měl dávat za vinu té technologii. 

Ty technologie, bych řekl, že mají usnadňovat ten život – a zatím se jim to docela daří. Jejich 

největší nevýhoda je pro mě takové to ochuzení, co jsem vyjmenoval.      



Pak by mě zajímalo, když potřebuješ zdroj informací, hledáš třeba konkrétní 

informaci a víš i, kdy je, jestli dáváš přednost hledání online, nebo kdybys měl tu 

možnost, zda by sis to dohledával ve fyzických příručkách. 

Rozhodně online. Za fyzické příručky se mi asi úplně platit nechce, já mám většinu materiálů 

online.   

Jasně, to hlavně kvůli finanční dostupnosti? Nebo pročpak?  

Finanční dostupnosti taky, ale řekl bych, že pokud je to něco, co si připravuju prakticky před 

sezením, tak mi přijde, že je mnohem lepší si to téma nastudovat takovýmhle způsobem, 

skrze ten net, protože mi přijde, že je skvělé, že na tom internetu se dají vyhledávat různé 

asociace, můžu si tam rozklikávat další odkazy, které jsou s tím spojené, atd. Takže v tomhle 

mi to přijde rozhodně použitelnější, ale mít ty knížky a moci je použít je pro mě spíš taková 

prestižní záležitost. Že si to člověk donese na to sezení a tam si v tom zalistuje a vypadá 

důležitě, tak to je o tom. Navíc knížky jsou cool, dávají tomu feel, a já jak obvykle hraju za 

čaroděje, tak je fajn mít takhle knížku.    

Knížky jsou prestižní záležitost a hledání je jednodušší na internetu. Nakonec když si 

vezmeš tyhle dvě dimenze D&D, jedna z nich je ta materiální, fyzično versus 

digitalizace, využití technologií a podobně. Ať už jde o házení kostkou, character sheet, 

možnost mít ho vytištěnej versus digitálně, mapy, hraní samotný. Když je postavíš 

vedle sebe, co preferuješ? Jaký mají podle tebe spolu vztah? 

Já bych řekl, že prakticky to hraní dračáku asi v budoucnosti bude nepapírová záležitost, že 

tam ta digitalizace podle mě jako už nastala. A když v některých aspektech už ne, tak prostě 

velmi brzy přijde. A přijde mi, že věci jako tištěné knížky atd. ohledně toho D&Dčka i třeba 

vytisknuté character sheety jsou spíše taková jakoby, jak jsem říkal, taková relikvie spíš, 

taková fancy věc. Ale většina těch věcí, vyhledávání, vytváření atd., se stejně bude dít, řekl 

bych, právě v tom digitálním prostoru. Takže tak.   

Jak se v tomhle ohledu stavíš třeba k házení kostkou?  

No já bych řekl, že házení kostkou bude výjimka z toho, co jsem řekl, nejenom kvůli tomu, 

že neexistuje nějakej generátor náhody. To nejde vytvořit, počítač nezná nic jako náhodu. 

Člověk ji zná, že jo. A přijde mi právě, že to házení kostkou je tak hrozně neodmyslitelně 

charakteristická věc v tom D&Dčku, že by to… Asi bych to rád uchovával, házet naživo.  



Když se třeba zamyslíš nad možností hraní úplně bez technologií, co si o tom myslíš? 

Šel bys do toho? A třeba i v souvislosti s vyhledáváním informací, tvorba character 

sheetu. Tak trochu „oldschoolově“.  

Řekl bych, že to bude pomalý, bude to víc takové, asi bych mohl říct, krkolomné. Ale to 

bych řekl, že by asi dost záleželo jako skupina od skupiny. Já si dokážu představit totálně 

bez technologií atd. Můžu potkat skupinu, která díky tomu vytáhne tu hru úplně na jiný 

rozměr, kde to bude víc záležet třeba na popisech a víc to třeba člověka vtáhne tím, že ty 

obrázky nevyužije a že právě bude mnohem víc využívat to své narátorské nadání atd. Ale 

zas si dokážu představit, že to bude děsný papírování a hrozná spousta všeho nepěkného.  

Ale nevím, přijde mi, že ty technologie nás svým způsobem omezují, protože je mnohem 

jednodušší, aspoň já to tak cítím, jít na internet a najít si něco, co za mě tu práci usnadní, 

nebo někoho, kdo ta pravidla už vytvořil. To je taková prvotní tendence, mi přijde. Kdežto 

na papíře – mám úžasnou věc ke srovnání. Já, když jsme začínali, jsem byl jedinej, kdo znal 

D&D. A když jsme formovali první dračákové party, tak jsme napsali na Facebook lidem, 

kteří se o to zajímali, na skupinu naší univerzity, a tam mi odpověděli nějací lidé. A majorita 

z nich znala a měla ráda Dračák 1.6, což je podle mě hrozně komplikovanej a nepěknej 

systém, ve kterým se pořádně nedá hrát, není to ani zajímavý a je to špatně napsaný. Je to 

blbý. Blbý, blbý, blbý. Vůbec magie je tam hrozně blbě vymyšlená, totálně blbě. Za to bych 

toho člověka asi lískl nebo něco podobného.  

Ale právě přijde mi, že lidé, kteří vycházeli z té 1.6, tím, že k ní vlastně nic není, nemá 

nějakou vlastní subkulturu, protože už je stará, a hlavně je omezená pouze na ten českej 

prostor, tak mnohem víc mohli jakoby využívat tu vlastní fantazii – a mnohem víc ji 

využívali. Že jakoby ty věci byly mnohem víc jejich, mi přijde potom, že se mi třeba 

mnohem líp vytvářela vlastní varianta rasy upírů pro tu 1.6 takhle, než že se mi vytvářela 

pro Beyond, nebo pro 5e. Protože tam už je to takový, že jsem spíš hledal jak, co, kdo k tomu 

má – a to se mi vlastně nelíbilo a tohle se mi taky nelíbilo. Snažil jsem se najít nějakej 

konsenzus, teď jsem to prostě dával dohromady z nějakejch dalších dvou nebo tří zdrojů. Že 

to ta technologie jakoby dost nakomplikovala.  

Nějakým způsobem lidé, kteří nevyužívají internet k té vizuální části věci, se spíš musí 

spolíhat na tu svoji fantazii a představivost?    

Jo, což je vlastně věc, u který vůbec D&Dčko začalo, což mi nepřijde jako špatná věc. Když 

si to takhle vezmeme, je to taková lehce renesance. Občas mi přijde, že se z D&Dčka stává 



něco, co ani nemělo být. Tím, že spousta lidí jsou úplně jakože děsně pravidlově fanaticky 

zakotvení přes tady tohle, co jsem tak slyšel. Naštěstí vůbec s nima nemám zkušenosti. Takže 

tak, no. 

Když zmiňuješ, že se podle tebe z D&Dčka stává něco, co to ani být nemělo, co to podle 

tebe má být?                  

Má to být podle mě právě věc, která naši fantazii rozvíjí. Než že bychom měli hned hledat. 

Asi mám elitářský způsob myšlení, ale mně ani D&Dčko nepřijde jako nějaká věc veskrze 

komunitní. Já jsem to vždycky měl a viděl jako nějakou opravdu interní záležitost mezi 

úzkým okruhem lidí, což je děsně vesnickej pohled na tohle – a já jsem si toho vědom. Ale 

v tomhle jsem trošičku vyrostl, že to je opravdu nějaká exkluzivní věc, které okolní svět tak 

trošku mnohdy ani nerozumí.  

Je to komorní záležitost.  

Ano. 

To je poslední věc, na kterou jsem se chtěla zeptat. Není ještě něco, co bys chtěl dodat?  

Myslím, že ne.  

Tím pádem ti děkuji za rozhovor.    

 

 

 

 

  



Úvod a charakteristika samotného pozorování  

První z plánovaných pozorování sezení D&D proběhlo dne 26. 12. 2020. Sezení trvalo cca 

4 hodiny, začínalo se cca v 19:00 a končilo cca ve 23:15. Hry se zúčastnil DM a celkem 5 

hráčů, celkem mělo sezení tedy 7 účastníků společně se mnou.  

Seznam účastníků a přiblížení jejich postav:  

⚫ Stvořitel, 22 let, student VŠ 

 DM, vypravěč skupiny  

⚫ Julča, 21 let, studentka VŠ – filozofická fakulta  

 postava Cartapus, elfka, Rogue  

⚫ Hana, 23 let, studentka VŠ – filozofická fakulta 

 postava Asena, člověk, Rogue  

⚫ Ondra, 22 let. student VŠ – filozofická fakulta  

 postava Saeed, člověk, Wizard  

⚫ Karolína, 21 let, studentka VŠ – filozofická fakulta   

 postava Neroniell Lucio of Aldebaran, člověk, Rogue  

⚫ Roman, 22 let, student VŠ – filozofická fakulta  

 postava Titus Tulius Varus, člověk, Mage – Blood Mage    

⚫ Já 

 postava Sarah, člověk, Fighter – Eldritch Knight    

Účastníci budou označováni jmény nebo přezdívkami. Konkrétní formy jmen či přezdívek 

byly uvedeny dle jejich přání. Někdy mohu uvést jméno postavy dané hráče, ale to pouze v 

případě, že to bude relevantní, např. dojde k rozlišení mezi postavou a hráčem.   

Hra probíhala online, kdy si účastníci volali prostřednictvím Discordu, na němž měli server 

vytvořený speciálně pro tuto hru. Zpočátku se využívaly webkamery a bot na pouštění 

hudby, z toho se však upustilo po cca hodině. Byl využíván bot pro házení kostkami. Hráči 

měli vytvořené character sheety pomocí webové stránky D&D Beyond, do nichž měli přístup 

jak oni, tak DM. Dále se jiná platforma (např. virtuální stůl) nevyužívala, DM však do 



specializovaných textových kanálů poskytoval obrazové materiály, např. obrázky postav, 

mapu města s vyznačenou oblastí, kde se právě herní postavy nachází, apod.    

Jednalo se o zúčastněné pozorování, tento fakt však zpočátku znal pouze DM, neboť hráči, 

s výjimkou DM, nevěděli, zda, kdy a jakým způsobem se sama zapojím. Zároveň však bylo 

pozorování otevřené – všichni účastníci věděli, že proběhne, za jakým účelem, byli 

seznámeni s detaily a pozorování probíhalo s jejich souhlasem. Myslím, že jsem zastávala 

pozici „pozorovatele jako účastníka“, neboť hry jsem se sice sama účastnila, a to na stejné 

pozici jako ostatní, „plnohodnotní“ hráči, ale vzhledem k vývoji děje jsem neměla výraznější 

možnost do hry a děje sama zasáhnout.  

První část sezení jsem se nijak významně nezapojovala ani nereagovala na současné dění, 

spíše jsem pozorovala a dělala si poznámky prostřednictvím textového editoru, neboť jsem 

neměla příležitost k významnějšímu zapojení. To se změnilo v době, kdy se „na scéně“ 

objevila má postava, aby pomohla v boji proti nepřátelům. Od té doby, řekla bych, jsem byla 

takřka plnohodnotným účastníkem sezení, kdy ostatní hráči reagovali na mou postavu a já 

reagovala na jejich. Od té doby jsem si poznámky psala ručně do připraveného sešitu, neboť 

jsem měla k dispozici pouze jeden počítač a neustálý přesun mezi Discordem, character 

sheetem a textovým editorem byl zbytečně zdlouhavý a složitý. Většinu důležitých poznatků 

jsem si však již zaznamenala, tudíž tyto poznámky měly spíše doplňující charakter. 

Samozřejmě jsem je po sezení doplnila do textového editoru a pak jsem s nimi pracovala 

jako s celkem při sepisování tohoto shrnutí.  

S výjimkou jedné hráčky jsou všichni účastníci sezení mí kamarádi či známí, tudíž mezi 

námi byla jistá familiárnost, tykali jsme si apod. (samozřejmě jsme si tykali všichni), později 

se má postava stala součástí vtípků, což je ale pravděpodobně namístě v každém sezení 

D&D, neboť se jedná o skupinovou aktivitu, která často vyžaduje týmovou spolupráci a 

jistou blízkost hráčů.  

Ještě před samotným pozorováním zpočátku mým klíčovým informátorem byla 

pravděpodobně hráčka elfky Cartapus, která je mou dlouholetou kamarádkou a zařídila mi 

„přístup“ k této hráčské skupině, následně se mým prostředníkem stal samotný DM skupiny, 

s nímž jsem řešila všechny detaily a podrobnosti samotného pozorování.  



Věřím, že tím, že jsem zpočátku nijak významně do hry nezasahovala a zároveň nejsem pro 

skupinu nebyla „cizí“, rušivý element, mohlo sezení probíhat za „standardních“ podmínek4 

a hráči nijak, ani nezáměrně, neupravovali své jednání a chování kvůli mé přítomnosti. 

Nepředpokládám tedy žádný, nebo alespoň významný „efekt morčete“. Na druhou stranu to, 

že jsem se výrazněji zapojila až v druhé části hry, mi dalo příležitost se na pozorování 

skutečně soustředit a nic zbytečně nerozdělovalo mou pozornost – např. tím, že bych zároveň 

musela pozorovat a soustředit se na character sheet své postavy, házet kostkami, sledovat 

probíhající děj atd.   

Hrálo se bez přestávek, ten, kdo na chvíli potřeboval odejít např. pro něco k jídlu či pití, 

nebyl právě na řadě, a tak tuto informaci většinou oznámil stranou do textového chatu bez 

toho, aby se hra pozastavila, a mohlo se hrát dál.  

V tomto úvodu představuji charakter celého D&D sezení, konkrétním oblastem, jež byly 

pozorovány, se podrobněji věnuji níže v tomto dokumentu.        

Setting5 samotné hry  

Ačkoliv jsem původně v tomto dokumentu neplánovala mít tuto podkapitolu jako 

samostatnou část, vypozorovaná fakta mi naznačují, že má také své místo, neboť setting 

samotné hry dává kontext hernímu ději a (někdy byť nepřímo) ovlivňuje podmínky, za nichž 

hráčské charaktery musí fungovat. Informace mi poskytl DM skupiny.  

Děj pozorované hry se odehrává v Thedasu, což je fiktivní kontinent v univerzu Dragon Age. 

Dragon Age je v základu trilogie fantasy RPG video her. Ačkoliv původně se jednalo pouze 

o zmíněné videohry, v průběhu času se univerzum rozrostlo a v současnosti má přes 30 

součástí, a to v podobě knih, komiksů, filmu či stolní RPG hry.6  

Stvořitel pro základ využívá lore/informace z oficiálního univerza, nicméně využívá také 

vlastní úpravy, nejedná se o 100% kopii. Co se týče herních mechanik, jsou využívána 

 
4 Ačkoliv vím, že se jedná o skupinu, která většinou (a raději) hraje naživo, což teď bohužel není z mnoha 

důvodů možné, takže je třeba pamatovat i na tento fakt, který dle mého přispěl k jejich hráčské praxi.  

5 Tento pojem označuje především svět a prostředí, v němž se hra odehrává. Oficiální D&D od společnosti 

Wizards of the Coast má svůj vlastní setting – univerzum Forgotten Realms, v němž se oficiální herní moduly 

odehrávají dodnes. 

6 Dragon Age. Dragon Age Wiki [online]. FANDOM Games Community [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: 

https://dragonage.fandom.com/wiki/Dragon_Age  

https://dragonage.fandom.com/wiki/Dragon_Age


oficiální pravidla D&D 5e, předělaná tak, aby seděla na tento herní svět7. Pravidla nejsou 

rigidní, Stvořitel s nimi pracuje a upravuje je dle potřeby, např. v oblasti krvavé magie, příšer 

nebo artefaktů. 

Děj hry neprobíhá v přímé návaznosti na události z DA videoher, ale bere je v potaz, neboť 

se do něj promítají události z her a některých knih. Není určena přímá časová linie, DM a 

hráči se orientují prostřednictvím odhadu, každopádně časově současný děj odpovídá ději 

někde v průběhu video hry DAII.   

Jak bylo zmíněno výše, existuje také oficiální verze stolní RPG hry tohoto univerza. Podle 

této verze Stvořitel hru nevede a drží se své upravené verze pravidel D&D 5e, ale využívá 

je pro inspiraci, když potřebuje do 5e pravidel převést něco, co v nich normálně není (např. 

některá kouzla, jejich účinky a dopady apod.) Plánuje s nimi pracovat i do budoucna.         

Vzájemná interakce hráčů a postav mezi sebou, samotné hraní  

Pozorovat vzájemnou interakci hráčů mezi sebou bylo zajímavé. Dynamiku celé šestičlenné 

hráčské skupiny jsem bohužel neměla příležitost nijak zvlášť pozorovat, nebo po většinu 

času byla skupina rozdělena na menší skupinky, které si dělaly „své vlastní věci“, byť tento 

děj probíhal v realitě hráčských charakterů zároveň, a skutečně všechny se sešly jen na 

omezenou dobu. Interakce hráčských postav byla významně ovlivněna herním settingem a 

kontextem, v němž musely fungovat. Děj se odehrával v tevinterském městě, kdy Nero a 

Titus (postavy hráčů Karolíny a Romana) byli místní a zdejší NPC dle toho reagovaly. Oproti 

tomu elfka Cartapus (postava hráčky Julči) byla v poněkud znevýhodněné pozici, neboť na 

elfy v této zemi bývá pohlíženo jako na otroky a nízkou společenskou vrstvu, bylo s ní tak 

také zacházeno.     

Co se jazyka týče, hra se odehrávala v češtině. Většina hráčů nijak výrazně neměnila hlasy, 

a nerozlišovala tak v případě, kdy mluvila za postavu a kdy uvažovala nahlas, řešily se 

záležitosti mimo hru apod. Našly se ovšem výjimky – Stvořitel měnil hlasy a dalo se snadno 

poznat, kdy vypráví a popisuje děj a kdy promlouvá za jiné nehráčské postavy, určitým 

charakterům přizpůsoboval celý svůj projev i jazyk, kterým mluvil. Elfka Cartapus, Julčina 

postava, mluvila vzhledem ke svému původu s francouzským přízvukem a také Hana, která 

hrála za Asenu, rozlišovala, když popisovala, co dělá, a když přímo mluvila jako ona 

 
7 V DA univerzu se např. objevuje rasa, která není součástí oficiálních D&D materiálů, nebo naopak. V tomto 

herním světě nenajdete mnoho herních ras, která obsahují herní příručky D&D. 



postava. Hráči nerozlišovali, když promlouvali za své postavy, ich či er-formu a volně mezi 

nimi přecházeli („Jdu sebevědomě, nasadím si kapuci“ vs. „Asena se rozhlédne“).  

Většinu času se mluvilo obecnou češtinou, objevovaly se typické „dračákové výrazy“, 

kterým ale všichni rozuměli (hodit si na perception, hodit iniciativu, obstealthtit8 apod.). 

Ačkoliv většinu času byla celá skupina dějově rozdělena, interagovaly mezi sebou tak nějak 

všichni hráči a všechny jejich postavy, interakce dle mého mínění odrážely minulé herní 

události a to, co postavy prožily v minulosti a v minulých hrách. 

Hlavní poznámky k interakci a vztahům mezi postavami:  

- mezi Cartapus a Titem panuje určitá rivalita, špičkují se, panuje zde nedůvěra kvůli 

kontrastu tevinterský mág x elfka, jak už bylo zmíněno výše, přesto mezi nimi vidím 

určitý respekt  

- Asenu, jež kromě toho, že flirtuje skoro s každým, koho potká, pojí hluboké přátelství 

s Cartapus vzhledem k jejich společné minulosti 

- řekla bych, že Saeed a Asena jsou přátele, jsou ochotni si pomoci a jeden druhému 

zachránit život  

- u Nera si nejsem zcela jistá, jak si s ostatními postavami stojí, neboť neměl tolik 

příležitostí k interakci, zároveň ale mimoherně vím, že hráčka Karolína nedávno 

vyměnila postavu, tudíž její nový charakter je se skupinou herně nějaké dva dny a 

neměli zatím příležitost se více poznat   

- Hráči dokázali snadno zacházet s otázkou identity, a to konkrétně: identita hráče vs. 

identita postavy. Nejednou se stalo, že někdo oslovil hráče jménem jeho postavy 

nebo že v jedné větě byl jeden z hráčů označen jménem své postavy a druhý svým 

„skutečným jménem“ (např. „Už jsme u Nera, nebo ještě vlečeme Ondru?“). Hráči 

se mezi sebou většinou označují jmény, občas ale také jmény postav, DM většinou 

promlouvá přímo k postavám („Cartapus, co uděláš?“) 

Obecně lze říci, že mezi sebou hráči velice živě interagovali, a to jak herně, tak mimoherně. 

Podobně tomu bylo jak v hlasovém kanále, kde probíhal herní děj, tak v určitých textových 

kanálech, kde probíhaly především komentáře k hernímu ději v podobě poznámek, vtipů, 

 
8 Proplížit se. 



GIFů či memes. Občas také odkazovali na minulé události kampaně, případně jiné příběhy, 

které spolu hráli (Julča: „Zapálili jsme další město!“).  

Využití technologie pro hraní  

Jak už bylo zmíněno v úvodu, první pozorování probíhalo online, konkrétně prostřednictvím 

volání na platformě Discord, kde má hráčská skupina svůj vlastní server pro tuto hru. Na 

tomto serveru se dají najít tzv. boti pro usnadnění či zlepšení hry, a to na automatické házení 

kostek a pro pouštění hudby. Kromě Discordu skupina nevyužívala žádnou platformu pro 

„virtuální stůl“ typu Roll20. Server je pro hru uzpůsoben, má vlastní tematická emoji, která 

byla hráči využívána i v průběhu hry, většinou v reakci na herní děj. Tato emoji souvisí se 

settingem samotné hry (univerzum Dragon Age). Uživatelé pak mají specializované role 

podle jmen svých postav a vystupují i pod přezdívkami svých postav, což, zdá se mi, dodává 

serveru i hře jistou tematičnost a větší přehlednost.  

Server je dobře organizovaný, má textové i komunikační kanály pro různé účely, např. kanál 

přímo pro hru, oproti tomu existuje i vedlejší kanál v případě komunikace o záležitostech 

mimo hru. V textových kanálech se dají najít různé informace, např. o příběhu, charakterech, 

nebo samotném herním systému, existuje také kanál pro „obyčejnou“ diskusi mezi hráči. 

Obsah, který se v jednotlivých kanálech objevuje souvisí s daným kanálem a Stvořitel trvá 

na tom, aby se zaměření jednotlivých textových kanálů dodržovalo (např. v kanálu pro 

hráčské charaktery se nebudou objevovat mimoherní informace). Tyto textové kanály jsou 

užitečné také pro řešení mimoherních záležitostí. Jsou zde také specializované kanály 

týkající se konkrétních postav, do nichž mají přístup pouze Stvořitel a daný hráč, kde se 

mohou řešit záležitosti nebo zkrátka jenom zaznamenávat informace, které mají ostatním 

zůstat skryté, neboť o nich jejich postavy nevědí.  

S technologií občas přicházejí problémy – a nevyhnuly se ani této hře. Někteří hráči jsou s 

Discordem seznámeni lépe, a tak neměli s tím, jak se používá, výraznější problémy. Oproti 

tomu Karolína Discord mimo tuto hru příliš nevyužívá, a tak se potýkala s různými potížemi, 

zkoušela např. házet kostkami prostřednictvím bota, ale to se jí nedařilo, a tak nakonec 

házela „naživo“. Výsledek vždy pouze sdělila/zapsala.  

Ještě před hrou vznikaly komunikační potíže v tom, že si hráči skákali do řeči a mluvili jeden 

přes druhého. V celkovém pohledu se však nejednalo o výraznější problém, neboť se vždy 

nakonec domluvili, kdo bude mluvit první, případně měl poslední slovo Stvořitel.  



V okamžiku, kdy začala hra samotná, se určila pravidla, např. že ten, kdo zrovna není na 

řadě nebo nemluví, si ztlumí mikrofon, aby nedocházelo k ruchům, jako jsou zvuky v pozadí, 

zvuk psaní na klávesnici apod. Občas k mluvení jeden bez druhého docházelo, ale nezdálo 

se, že by s tím měl někdo problém, skupina se vždy dokázala domluvit. Nejvíce se jistý řád 

vzniklý dodržováním daných pravidel projevil pravděpodobně během části, kdy postavy 

bojovaly s nepřáteli. Při souboji vzniklo jasně dané pořadí, kdy vždy mluvil pouze ten, kdo 

byl právě na řadě, a DM.  

Hráči měli své character sheety (nebo také deníky postav) vytvořené s pomocí oficiální 

webové stránky D&D Beyond, které měli otevřené vždy v okně vedle Discordu. Do 

character sheetů si mohli poznamenávat změny nebo ztrátu životů při souboji. Do character 

sheetů měl vždy přístup příslušný hráč, ale zároveň také DM, který občas příslušnou změnu 

zaznamenal za hráče. Já jsem přístup k character sheetu na D&D neměla, s povolením 

Stvořitele jsem si ho vytvořila sama prostřednictvím programu Aurora, nicméně plnil stejný 

účel. 

Zpočátku byl využíván bot na pouštění hudby ke hře. Tato hudba dokreslovala atmosféru, 

která zrovna ve hře panovala, např. hrála tajemná hudba v době, kdy hráči úplně nevěděli, 

co se děje a v jejich okolí se objevoval tajuplný přízrak.  

Hráči zpočátku během hry měli všichni zapnuté webkamery (tedy až na Karolínu, která 

webkameru k dispozici neměla). Během hry se zapnutými webkamerami na sebe reagovali, 

jako by se viděli naživo (např. když se někdo chtěl přihlásit o slovo, zvedl ruku). Bohužel 

cca po 40 minutách musel Stvořitel svou webkameru vypnout, neboť se mu obraz výrazně 

sekal, pravděpodobně kvůli množství zapnutých webkamer. Ostatní hráči jeho příkladu 

velmi brzy následovali, ne proto, že by jim vadilo, že DM kameru má vypnutou, ale kvůli 

technickým problémům (sekání se obrazu, zvuku). Po vypnutí webkamer byla situace na 

okamžik lepší, ale ze stejného důvodu se po nějaké době byl vypnut také bot s hudbou, a to 

pro lepší průběh hry. Bot pro házení kostkami byl nadále využíván bez potíží.   

Karolína měla zároveň pravděpodobně největší potíže s technologiemi, kromě již zmíněného 

zmatku s botem na házení kostek byl občas přenos zvuku horší oproti ostatním hráčům, z 

pozadí se ozýval šum, zároveň však ne do takové míry, aby znemožňoval hru. Pouze jednou 

Ondra podotkl, zda by s tím nemohla něco udělat, a ostatní mu doporučili, že může problém 

zmírnit snížením hlasitosti dané hráčky. Obecně během 4hodinového sezení občas došlo k 



tzv. glitchi, kdy si hráči nerozuměli, neboť třeba na okamžik vypadl mikrofon. Jednalo se 

však pouze o výjimky, informace byla zopakována a mohlo se pokračovat bez přerušení.  

Již zmíněné textové kanály se ukázaly jako velmi užitečné, neboť jejich prostřednictvím DM 

sdílel obrazový materiál (např. místo, kde se právě hráčská skupina nachází na mapě města), 

obrázky nehráčských charakterů (tzv. NPC), který rozšiřoval hráčskou zkušenost o vizuální 

prvky. Tyto materiály byly velmi dobře organizovány díky rozdělení textových kanálů podle 

jejich zaměření.  

Jeden z textových kanálů byl využíván k tomu, že hráči mezi sebou mohli interagovat bez 

toho, aby musela být hra přerušena či pozastavena. Tento kanál se ukázal jako velmi 

užitečný, když si některý z hráčů potřeboval na chvíli odskočit (např. dojít si pro něco k pití, 

nebo k jídlu), když nebyl právě na řadě. Kanál byl ale také využíván k dalším účelům, jako 

je komentování aktuálního herního děje, vtipkování, případně nějakému dovysvětlení nebo 

sdílení aktuálních myšlenek či pocitů. K dodržování nedocházelo zcela, např. Karolína 

napsala, že si odskočí, když se vrátila, tak to oznámila nahlas; Ondra také oznámil, že musí 

na chvíli odejít, nahlas apod. Nebyli ale jediní, snad každý hráč někdy přerušil hru tím, že 

něco okomentoval, nebo řekl něco, co nesouviselo přímo s herním dějem. Nic však 

nenaznačovalo, že by to někomu vadilo, a ve hře se záhy mohlo pokračovat.      

Většina hráčů, včetně DM, k házení využívala bota, pouze Hana si házela naživo a výsledek 

vždy zapsala do příslušného kanálu, Karolína pro zjednodušení házela také naživo. 

Během hry DM nesdílel ani neposkytl žádnou mapu konkrétní oblasti, kde se děj právě 

odehrával, která by třeba znázornila vzdálenost mezi postavami, vzdálenost od různých 

objektů apod. Při souboji se museli hráči doptávat, aby měli jistotu, že jejich postava dokáže 

během jednoho herního kola skutečně doběhnout až k nepříteli. Hráči přesto s vizualizací 

neměli problémy, DM vždy podrobně popsal jejich okolí, podmínky, za nichž fungovali, i 

atmosféru místa. DM zároveň sdílel mapu, v níž ukazoval, kde ve městě se právě postavy 

nacházejí, pro boj však byla nevyužitelná.         

  



Úvod a charakteristika samotného pozorování 

Druhé pozorování hraní D&D probíhalo dne 23. 1. 2021, vzhledem k situaci s pandemií, kdy 

se hráči nejsou schopni sejít osobně, proběhlo také online prostřednictvím volání na 

discordovém serveru. Jednalo se o jinou kampaň než při prvním pozorování, pozorovaná 

skupina ovšem byla stejná – hráči se nijak neměnili, pouze jejich charaktery a role. Hry se 

tedy opět účastnil DM a celkem 5 hráčů, společně se mnou mělo sezení 7 účastníků.  

Vzhledem k časové vytíženosti a komplikacím nebylo možné, aby v průběhu ledna proběhlo 

další sezení té samé hry, kterou by vedl Stvořitel. Jelikož však skupina ve stejném složení 

hraje několik různých kampaní, byť s jiným člověkem v roli DM, bylo pozorování možné.    

Seznam účastníků a přiblížení jejich postav:  

⚫ Hana, 23 let, studentka VŠ – filozofická fakulta 

 DM, vypravěčka   

⚫ Stvořitel, 22 let, student VŠ 

 postava Phillipe, mág, „tiefling“ 

⚫ Julča, 21 let, studentka VŠ – filozofická fakulta  

 postava Hordivald Paaral, rogue, trpaslík  

⚫ Ondra, 22 let, student VŠ – filozofická fakulta  

 postava Garett Belodash, mág, člověk 

⚫ Karolína, 21 let, studentka VŠ – filozofická fakulta   

 postava Brunhilda Hilda Von Luftschloss, bardka, obryně 

⚫ Roman, 22 let, student VŠ – filozofická fakulta  

 postava Belegar, válečník, trpaslík 

⚫ Já 

 postava Fenzis de Guillmy, classa nespecifikována, člověk  

Toto sezení trvalo cca 4,5 hodiny, začínalo se v 18 hodin a končilo ve 22.30 hod. Hráčka 

Karolína se připojila o hodinu a půl později, do té doby byla její postava přítomna a ostatní 

hráčské charaktery na ni reagovaly, byla ale „indisponována“ (měla mořskou nemoc), čímž 

se jednoduše vysvětlilo to, že neinteraguje s ostatními postavami. Ve chvílích, kdy s ní přece 



jen postavy interagovaly (Hordivald jí dal bylinky na uklidnění žaludku, aby jí bylo lépe), 

se jejího ovládání ujala Hana jakožto DM.  

Účastníci budou opět označováni jmény či přezdívkami. Forma jmen a přezdívek zůstává 

stejná jako u prvního pozorování. V případě, že je to relevantní, rozlišuji mezi postavou a 

hráčem.  

Opět se jednalo o zúčastněné pozorování, o čemž dopředu věděla pouze Hana, ostatní hráči 

nevěděli, jestli, kdy a jak se zapojím. Pozorování bylo otevřené, účastníci věděli, že probíhá, 

za jakým účelem atd. Vzhledem k tomu, jakým směrem se dal herní děj, se má postava (strýc 

NPC, které měla skupina za odměnu dostat do bezpečí) objevila znovu až ke konci sezení. 

Dle mého jsem zastávala pozici „pozorovatele jako účastníka“, na druhou stranu po tomto 

pozorování soudím, že jsem pravděpodobně v případě prvního pozorování dle míry účasti 

měla pozici na hranici „pozorovatele jako účastníka“ a „účastníka jako pozorovatele“, 

možná spíše spadala až do oblasti „účastníka jako pozorovatele“.  

Má postava se objevila na scéně spíše až v závěru pozorování, tudíž jsem měla po většinu 

doby možnost pozorovat a do hry nijak nevstupovat, ačkoliv jsem se jednou či dvakrát sama 

zapojila do konverzace, která zároveň probíhala v textovém kanálu, kdy se řešily např. 

mechaniky hry. Poznámky jsem si celou dobu dělala do textového editoru.  

Většina hráčů jsou mí kamarádi a známí, takže opět mezi námi panovala stejná familiárnost. 

Tentokrát jsem se nezapojila přímo jako člen skupiny, kdy bych např. pomáhala v boji, 

přesto jsem sloužila jako důležitý prvek, neboť skupina se musela spojit a spolupracovat, 

aby přesvědčila Fenzise, aby jim vydal slíbenou odměnu. Myslím tedy, že i tak jsem měla 

ve hře své místo, byť na jiné úrovni než v případě prvního pozorování. Tentokrát mým 

klíčovým informátorem byla od počátku Hana jakožto DM skupiny, řešily jsme společně 

podrobnosti mého zapojení a toho, jak bude sezení probíhat.  

Opět si myslím, že jelikož se s většinou hráčů znám a neměla jsem až tak významnou roli v 

samotném průběhu děje, nebyla jsem rušivým elementem, kvůli kterému by hráči upravovali 

své jednání či chování. „Efekt morčete“ nelze samozřejmě vyloučit, ale nezpozorovala jsem, 

že by hráči měli s pozorováním, mou přítomností nebo průběhem hry jakýkoliv problém. 

Větší vliv na hráče dle mého může mít spíše to, že jsou za normálních okolností zvyklí hrát 

naživo, tváří v tvář. K hraní online přistupují pouze občas, a to především proto, že jiná 

možnost, jak hrát, momentálně není.   



Setting samotné hry  

Dle mého v tomto případě neměl samotný setting příběhu až tak významný vliv na 

podmínky, v nichž hráčské charaktery musí existovat a fungovat, jako v případě settingu 

Dragon Age, nicméně je namístě mu také věnovat pár slov. Příběh se odehrává ve fiktivním 

fantasy světě, který je čistě výtvorem DM, neodehrává se v univerzu Forgotten Realms, které 

patří společnosti Wizards of the Coast (a je tudíž oficiálním settingem pro D&D 

dobrodružství). Tento svět se jmenuje Cidaris9, podle lodi, na které se hráčské postavy plaví. 

DM má svět poměrně detailně promyšlený, od ras, které v něm žijí, přes politické uspořádání 

až po geografii. K dispozici jsou pro lepší vizualizaci mapy, které Hana sama vytvořila. 

Hrálo se podle pravidel Dungeons & Dragons 5e.    

Vzájemná interakce hráčů a postav mezi sebou, samotné hraní  

Pozorování vzájemné interakce mezi hráči bylo opět zajímavé. Řekla bych, že tentokrát 

spolu hráči interagovali více, neboť na rozdíl od prvního pozorování nebyla skupina herně 

rozdělena na menší skupinky. Většinu času tedy postavy trávily společně a měly více 

příležitostí a možností k vzájemné interakci. Jistým způsobem k interakci opět přispěl setting 

hry a prostředí, v němž se děj odehrával – námořnická loď.   

Hra se opět odehrávala v českém jazyce, hráči využívali obecnou a hovorovou češtinu. 

Tentokrát žádná z postav neměla zvláštní přízvuk, nicméně většina hráčů rozlišovala ve 

svém tónu, když mluvila za svou postavu, měnili hlasy apod. Opět se objevovaly typické 

„dračákové“ výrazy (obstealthtit, hodit iniciativu). Většinu času hráči přecházeli volně mezi 

používáním ich- a er-formy, Hana jako DM občas k hráčům promlouvala v du-formě 

(„Slyšíš…“).   

Hana jako DM dbala na to, aby svět byl realistický, po boji si postavy musely očistit zbraně, 

řešilo se, kdo půjde na hlídku, na jak dlouho apod. Ovšem např. s časem bylo zacházeno 

trochu volněji, přeskočilo se i několik dnů cestování, kdy loď konečně dorazila do přístavu, 

atd.  

Hlavní poznámky k interakci mezi postavami a vztahům mezi nimi:  

- Obecně byly postavy během tohoto sezení aktivnější, dobře využívaly své 

schopnosti, interagovaly mezi sebou navzájem, ale také s NPC charaktery (např. se 

 
9 Inspiraci pro jméno světa nalezla Hana v původním dobrodružství „Cidaris“ z Dračího doupěte, verze pravidel 

1.6. 



snažily přesvědčit nehráčskou postavu, aby pro ně špehovala podezřelou skupinku 

na lodi). 

- Stvořitel a Ondra se většinou ujímají vůdčí role, řeší věci jménem skupiny, docela 

dobře se doplňují, dokážou spolupracovat.  

- Mezi postavou Julči a Romana opět vnímám určitou rivalitu.  

- Brunhilda je bardka, která flirtuje s různými postavami (většinou NPC, ale v určitých 

případech i s Hordivaldem).    

- Karolína se ke hře připojila až později, přesto s tím dokázala skupina pracovat a nijak 

jí to ve hraní nezabránilo. Brunhildě, Karolínině postavě, bylo zkrátka špatně, a tak 

většinu času byla indisponovaná – přesto na ni ostatní postavy reagovaly a 

projevovaly starost, neboť pro ně přítomná byla, např. trpaslík Hordivald jí nabídl 

byliny na uklidnění žaludku. Určitým způsobem se do situace zapojovaly i nehráčské 

charaktery.    

- Zajímavým poznatkem je, že se během hraní podstatně více řešila identita skupiny 

(dle mého k tomu může přispět to, že postavy zkrátka byly pohromadě a musely řešit 

určité záležitosti jako skupina) – hráči se mezi sebou bavili, plánovali, probírali 

všemožné scénáře a strategie v případě, „co by, kdyby“. Možná k tomu mohl přispět 

i setting na lodi, kde byli nuceni spolupracovat, aby se v pořádku dostali do bezpečí 

(přístavní město).   

- Hráči stejně jako při minulém pozorovaném sezení dokázali snadno zacházet s 

otázkou identity – identita hráče vs. identita postavy. Opakovaně se stávalo, že hráči 

sice mluvili za své postavy, ale oslovili hráče jeho skutečným jménem a naopak, 

nijak se nad tím nepozastavovali. („Stvořiteli, tak co s tím uděláme?“ vs. „Tak co 

vidíš, Philippe?“) 

Opět můžeme říci, že mezi sebou hráči velice živě interagovali, herně i mimoherně. Podobně 

tomu bylo jak v hlasovém kanále, kde probíhal herní děj, tak v určitých textových kanálech, 

kde probíhaly především komentáře k hernímu ději v podobě poznámek, vtipů, GIFů a 

memes.  

Využití technologie pro hraní 



Hra probíhala online, účastníci si volali prostřednictvím Discordu, na kterém má skupina 

server vytvořený speciálně pro tuto kampaň. Hráči jsou na serveru označeni jmény svých 

postav, mají vlastní role. Server má vlastní emoji, které souvisejí s univerzem Dragon Age, 

k němuž mají všichni hráči blízko.  

Server má dobrou strukturu – Hana opět do specializovaných textových kanálů sdílela 

obrazové materiály, obrázky postav a trvala na tom, aby toto rozdělení bylo dodržováno. 

Tyto kanály jsou užitečné, když se někdo potřebuje mimoherně na něco zeptat, a nemusí se 

pak přerušovat hra (např. Julču zajímalo, jak je to se zbraněmi a útoky, hráči oznamují, že 

musí na chvíli odejít apod.). Hana vytvořila tajné textové kanály pro záležitosti konkrétních 

hráčů. Tyto kanály jsou vedle řešení herních záležitostí využívány k zápisu např. změn 

vybavení apod. Na serveru také jsou hlasové kanály pro podobný účel – když je třeba vyřešit 

nějakou záležitost, kterou nemají ostatní slyšet, DM a příslušný hráč se přesunou tam.    

Tentokrát webkamery využívány nebyly, což možná napomohlo tomu, že mohl být využíván 

také bot na pouštění hudby, který tentokrát fungoval bez větších potíží. Bot pro házení kostek 

se využíval spíše výjimečně, Hana po hráčích nevyžadovala, aby ho používali. Bota využíval 

především Stvořitel, ostatní si házeli reálnými kostkami a výsledek pak vždy pouze sdělili.  

Character sheety (deníky postav) byly znovu vytvořeny přes webové stránky D&D Beyond, 

do nichž měl přístup vždy příslušný hráč a DM. Jiná platforma (např. Roll20) kromě 

Discordu používána nebyla. Oproti prvnímu pozorování však v případě boje byla sdílena 

obrazovka s mapou, po které se postavy a jejich nepřátelé pohybovali. Hana popisovala 

vzdálenost mezi postavami. Sdílení mapy bylo na jednu stranu oživení bojové scény, dodalo 

to celé hře vizuální prvek, na druhou stranu to vedlo pravděpodobně ke zmatku, neboť se 

hráči často ptali, která barva znázorňuje jejich charakter, kde se vlastně nacházejí oni, 

případně nepřátelé, jak se mohou pohybovat apod.  

Tentokrát nepanovala tak „přísná“ pravidla ohledně užívání technologie, alespoň na mě to 

tak působilo. Nebyla stanovená žádná pravidla, kdy mají či nemají být ztlumené mikrofony, 

a to ani při boji. Hráči tak měli většinu času mikrofony zapnuté, občas se ozval rušivý zvuk 

v pozadí (zvuk psaní na klávesnici), přesto to hru výrazně nenarušovalo – nijak zvlášť přes 

sebe nemluvili, když už taková situace nastala, snadno se domluvili a pokračovalo se dál. 

Výjimka nastala v několika krizových případech (jako např. nečekaný útok na loď nebo 

situace, kdy to vypadalo, že oblíbené NPC zemřelo), kdy byla komunikace horší, neboť hráči 

začali mluvit jeden přes druhého.   



V důsledku toho, že tentokrát po většinu hry hráči neměli ztlumené mikrofony, bylo zjištěno, 

že hráči u hraní multitaskovali – dělali jiné věci, hráli u toho hru apod. Ačkoliv v důsledku 

neztlumených mikrofonů byla lehce zhoršená komunikace (ale ne na hranici, aby to 

významně přerušovalo či narušovalo hru) a organizace hry, zároveň hráči dle mého výrazněji 

projevovali své emoce a reakce (ačkoliv to mohlo být způsobeno samotným charakterem 

děje), ve vypjatých momentech se smáli, bylo cítit jejich pobavení či naopak napětí.    

S využíváním technologií jde ruku v ruce také jejich poruchovost a problémy s nimi, což se 

nevyhnulo ani pozorovanému sezení. Hned zpočátku se řešila otázka jejich samotného 

nastavení jako zapojení sluchátek a mikrofonu a nastavení Discordu a počítače. Julča a 

Roman měli problém s nastavením techniky i během hry, kdy se snažili ostatním něco říct, 

ale jelikož měli právě vypnutý mikrofon, nikdo je neslyšel. Jelikož hráči mají své character 

sheety vytvořené skrze D&D Beyond a během hry s nimi aktivně pracují, nastal problém 

také v této oblasti – Julča nemohla najít, jak se mění množství peněz, které u sebe její postava 

má, musela se s ostatními poradit, jak tuto situaci vyřešit.   

Během hry nastalo několik „glitchů“, kdy se ostatní hráči museli optat, co daný hráč říkal, 

neboť ho nejspíše v důsledku zhoršeného připojení právě neslyšeli, někomu šuměl mikrofon 

apod. Problémy s technologií však většinu času nebyly nijak markantní – nenarušovaly 

významně hru a podařilo se je snadno vyřešit (např. odpojení a opětovné připojení do 

hovoru). Řekla bych, že možná nenastávaly tak často jako v případě prvního pozorování, 

když už, pak většinou v důsledku neznalosti zacházení s technologiemi či špatného 

internetového připojení.    

 

 

 

 

 


