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Právě na úsvitu věků bohové stvořili svět. Nyní 
bohové světu spravedlivě vládnou. Není pod-
statné, zda jsou to titíž bohové, podstatné je, že 
byla narušena pravidelnost světa, řád. A aby 
kosmos neupadl v chaos, museli se bohové vy-
pravit řád znovu nastolit, napravit. A my tento 
příběh vyprávíme. A nelze vyprávět nepravdivě 
či nesprávně, neboť mýtus není minulost, bohové 
napravují řád světa právě teď, mýtus se naplňuje 
skrze naše vyprávění.

Protože pravda není daná – pravda se děje.



Příklad hry

Senex počkal, až se dosáhnou plameny na 
všechno dřevo v ohništi, přitáhl si plášť a po-
sadil se na vyvýšené místo, aby přes oheň viděl 
na všechny sedící okolo.
 „Sešli jsme se tu, abychom si vyprávěli hr-
dinské příběhy našich bohů. Aby se vyprávě-
ním obnovila síla jejich skutků. A aby bohové 
skrze naše vyprávění znovu nastolili řád světa.“ 
Pokýval hlavou a dlouze mžoural na svoje spo-
lečníky.
 „Ty, Erneste!“ vybral si jednoho z nich. „Po-
věz nám, který z bohů je tvým patronem.“
 Ernest se mírně nadzvedl a posunul se blíž 
k  ohni. „Mým patronem je Hamarinn, bůh 
ohně a kovářství. Jedním úderem svého kladi-
va dokáže cokoli rozbít na tisíc kousků a dru-
hým úderem to zase složit, i kdyby měl jen je-
den z těchto kousíčků – jako když rozbil svoje 
skřítky-kováře, aby je mohl pronést do pevnos-
ti trollů.“
 „A jaké je Hamarinnova slabost, Erneste?“ 
zeptal se znovu Senex.
 Ernest se nedůvěřivě rozhlédl a teprve pak 
tlumeným hlasem odpověděl: „Hamarinn ni-
kdy neodolá vábení zlata a vždycky se snaží 
získat zlatý předmět, který uvidí.“
 Zatímco se Ernest znovu pohodlně usadil, 
Senex se krátce zamyslel. Potom promluvil na 
dívku, která seděla proti němu přes ohniště: 
„Který je tvůj patron, Heklo?“
 „Bolos, bůh lovu a pán zvěře!“
 „A jeho atributy?“

Ke hře je potřeba jeden 
„stařešina“ a nejméně 
jeden další hráč, lépe 
však alespoň tři. Ke hře 
je potřeba oheň, nebo 
alespoň zapálená svíčka 
umístěná mezi hráči.

Kdo má slovo, stará se o 
oheň. Jeho vyprávění je 
pravdivé, měnit a dopl-
ňovat jeho slova může 
pouze Stařešina. Správce 
ohně má vždy poslední 
slovo ohledně rozhodnutí 
hrdinů ve scéně. Staře-
šina jedná za prostředí 
a nehráčské postavy. 
(výjimky viz níže)

Hrdinové mýtu jsou 
kromě jména charakteri-
zováni třemi atributy: 
(1) oblastí, které vládnou, 
(2) výjimečnou schop–
ností či předmětem, 
(3) slabinou, která je 
přivádí do potíží.

Pravidla



 Hekla přivřela oči. „Bolos je čarostřelec, 
který zasáhne kohokoli či cokoli, zná-li přes-
nou polohu, i když to nevidí nebo je daleko z 
dohledu. Tak přivolal ostatní bohy na pomoc 
tím, že vystřelil šíp do nafouknutého kozího 
měchu v sídle bohů a probudil je kvílením, kte-
ré začal měch vydávat…“
 „A proč potřeboval Bolos pomoc ostatních 
bohů?“ přerušil Heklu Senex.
 „Hm,“ zaváhala Hekla a posunula si na nose 
brýle. „Můžu si to chvilku rozmyslet?“
 „Samozřejmě. Mezitím nám totiž poví Go-
vind, který bůh se připojil k Hamarinnovi a Bo-
losovi v nejposvátnějším příběhu o činech na-
šich bohů. Povídej, Govinde, kdo je tvůj bůh?“
 „Moje bohyně je Hekla,“ odpověděl poho-
tově Govind a rozzářil se mu na tváři úsměv, 
zatímco všem ostatním poklesly koutky. „Je to 
bohyně krásy a nevázaného sexu…“
 V tu chvíli zapraskal oheň, jak do něj přile-
těla hrst písku a jehličí od Hekly. Ernest už se 
taky natahoval s jehličím v ruce.
 „Kromě toho, že jsme se dohodli, že to 
nemá být humorná hra, tak mi to opravdu není 
příjemné a už vůbec mi to nepřipadá vtipné!“ 
rozčílila se Hekla.
 Slova se opět rychle ujal Senex: „Hekla má 
pravdu. Má to být vážný příběh a navíc to, cos 
řekl, Govinde, taky mohlo vyznít dost nesluš-
ně. Myslím, že bys měl vymyslet něco rozum-
nějšího…“
 „Tak pardón … jsem myslel, že bude hned 
jasné, že to nemyslím vážně,“ protočil oči Go-
vind a rozhlédl se po ostatních. „Tak můžu?“ 
Hekla na něj koukala ještě stále s pevně sevře-
nými rty, Ernest si oprašoval ruku od jehličí.

Schopnost musí být 
zasazena do konkrétní 

situace, u které se očeká-
vá, že během vyprávění 

nastane.

Stařešina moderuje vy-
právění a kdykoli může 

přenést pozornost na jiné 
místo či k jiné situaci.

Pokud se vyprávění 
dostává za hranice do-

mluvy či očekávání, jaká 
hráči od hry mají, může 

kdokoli hodit do ohně 
hrst jehličí, suché trávy 
či písku, nebo sfoukne 

svíčku. Pak vysvětlí, co 
se mu nelíbí a čemu by se 

rád ve hře vyhnul.



 „Povídej,“ pobídl ho Senex.
 „Dobře, takže moje bohyně se jmenuje 
Lejla, je to bohyně noci a zaslouženého spán-
ku. Dokáže se proměňovat v netopýra, což se 
bohům hodilo, když sestupovali do nitra sop-
ky pro sluneční prsten a trollové jim přeřezali 
lano. Ovšem i Lejla má jednu slabinu – kdykoli 
se napije byť jen jednoho loku mléka, okamžitě 
usne.“
 „Výborně.“ Senex se otočil zpět na Heklu. 
„Tak už víš, proč a kam volal Bolos své druhy 
na pomoc?“
 „Vydal se totiž vyjednávat do pevnosti trol-
lů, ale oni ho zamkli v podzemní kobce jen s 
malým průduchem. A slabina…“ zamyslela se 
Hekla a netrpělivě se plácla do kolena.
 Govind vstal, došel k Hekle a zašeptal tak, 
aby ho všichni slyšeli: „Já se divím, Bolosi, že 
se pořád rozčiluješ, kdybys byl trochu trpělivější, 
docházel bys dohod mnohem snáz.“
 Hekla se podívala na Govinda, který se me-
zitím zase vrátil na své místo. „Vlastně proč ne? 
Ano, Bolos je příliš vznětlivý – a když ho ně-
kdo vyvede z míry, není se s ním už schopný 
dohodnout.“
 „Správně,“ usmál se Senex. „Erneste, ještě 
mi řekni, kde naši bohové sídlí.“
 Ernest nezaváhal ani na chvíli. „Na strmé 
hoře, která sahá až do oblaků, mají postavený 
svůj hrad zahalený do věčné mlhy. Na jih od 
hory se táhnou planiny a pole lidí, na sever ne-
konečné lesy plné lovné zvěře.“
 „Tak. A my budeme vyprávět příběh o tom, 
jak jednoho dne ráno zašel měsíc za obzor, vy-
bledla záře hvězd, ale nad zemí se rozprostřelo 
plíživé příšeří. Nikdo z lidí, které Lejla večer 

Kdykoli chcete něco 
navrhnout správci ohně 
či stařešinovi mimo svůj 
tah (nejste správce ohně), 
můžete vstát a šeptem 
navrhovat další ubírání 
vyprávění. Pokud přitom 
použijete jako našeptá-
vače nějakou postavu v 
příběhu či fikci, tím lépe. 
Rozhodnutí je ale vždy 
na tom, komu je našep-
táváno.



uspala se neprobudil, noční zvěř se proháněla 
dál lesy a od západu vanul chladný vítr.“ Senex 
se opět rozhlédl po svých společnících. „Dáme 
chvíli pauzu, nebo myslíte, že to zvládneme 
rovnou…?“

Senex se otočil k Ernestovi: „Čím začneme?“
 Ernest usrkl nápoje z rohu a ten pak odlo-
žil do podstavce. „Začneme tím, jak Hamarinn 
s Lejlou vyrazili za obrem Vlchem, nejstarším 
a nejmoudřejším z bohů, který sídlí v lese ka-
menných sloupů. Vlch je jediný, kdo zná vždy 
správnou odpověď.“
 „To je pravda,“ odpověděl Senex, „ale není 
snadné přijít za Vlchem s otázkou a dostat lev-
ně odpověď.“
 „Pravda,“ odvědil Ernest.
 V tu chvíli se zvedl Govind a přešel k Erne-
stovi: „Lejla povídá Hamarinnovi: Hamarinne, 
vezměme s sebou i Bolose, zázračného střelce, 
abychom lépe čelili dvěma Vlchovým medvědům. 
Já jim mohu uletět, ty jednoho praštíš svým kla-
divem, ale kdo se postará o druhého?“
 „Ha! Vlchovi medvědi! Těm se lehce vy-
hneme, když budeme skákat po vrcholech slou-
pů, medvědi na nás nedosáhnou,“ rozkřikl se 

Pokud stařešina pozná 
hrdiny až těsně před 

hrou a zároveň se hráči 
až v tomto okamžiku od 

stařešiny dozvědí, jakým 
způsobem byl narušen 
řád, může být obtížné 

okamžitě improvizovat. 
Můžete si proto vyhradit 

pár (desítek) minut na 
stručnou přípravu.

Správce ohně na začát-
ku scény určí, kdo se jí 

bude účastnit, co je jejím 
cílem, a představí alespoň 

jednu překážku, která 
stojí hrdinům v cestě.



Ernest. „Horší to bude, až budeme přeskakovat 
příkop, protože když nedoskočíme, budeme se 
muset vymotat z labyrintu hada Sorma…“
 „A přesně jak říká Ernest, Hamarinn s Lej-
lou skákali po vrcholcích kamenných sloupů, 
aby se vyhnuli Vlchovým krvelačným medvě-
dům. Když doskákali na dohled příkopu, spatři-
li skřeta Vicia, jak přeskakuje po sloupech nej-
blíž příkopu a natírá je tulením sádlem.“
 „Ty proradná bestie, kdo tě navedl k takové 
ohavnosti?“ vykřikl Ernest.
 Senex se škodolibě zachichotal: „To bys 
rád věděl, umouněnče ožehnutý! – zaskřeho-
tal Vicius, pak skočil dolů do příkopu a pláštěm 
zpomaloval let. Nakonec zmizel někde v temné 
hlubině.“
 „Rozběhnu se a skočím, snad to vyjde,“ pro-
mluvil Govind.
 „Bohužel Govinde, i když je tvoje postava 
na scéně, rozhoduje i o ní Ernest,“ odpověděl 
Senex.
 Govind se omluvně usmál. „Jasně, promiň-
te, nechal jsem s unést.“
 „Počkej chvíli, Lejlo,“ promluvil Ernest, 
„Rozbiju sloup, na kterém stojím, na tisíc kous-
ků a postavím ho na kraji příkopu.“
 Senex zpozorněl. „Ale to riskuješ setkání 
s medvědy! Opravdu do toho půjdeš?“
 Když Ernest přikývl, Senex vzal kožený 
váček, vložil do něj černý a bílý kámen, přidal 
ještě jeden černý a vše podal Govindovi. Ten 
z kapsy vytáhl bílý kámen a vložil do váčku. 
Když Hekla přidala do váčku jeden černý, vě-
děl Ernest, že aby uspěl, má šanci dvě z pěti na 
úspěch v této situaci.
 Zanořil ruku do váčku a vytáhl – bílý!

O tom, co se v příběhu 
skutečně děje, rozhodují 
správce ohně a stařešina. 
Ostatní mohou dávat jen 
návrhy (našeptávat) a 
doufat, že je ti, kdo o tom 
rozhodují, přijmou.

Důležitější situace se vy-
hodnocují pomocí losová-
ní kamenů z váčku. Vždy 
se do váčku vloží jeden 
černý a jeden bílý kámen, 
všichni hráči kromě 
správce ohně pak mohou 
přidat jeden kámen barvy 
dle uvážení. Bílý kámen 
znamená úspěch (nebo 
možnost odvyprávět 
výsledek situace – podle 
toho. jak se dohodnete).



 „Co se stalo dál, se dozvíme až za chvíli,“ 
podíval se Senex přes oheň. „Teď si povypráví-
me, co pro nalezení slunce dělal Bolos.“
 „Bolos se vypravil k ledovému hradu trollů, 
daleko na západě, protože když zmizelo slunce, 
musí v tom mít prsty trollové,“ začala Hekla. 
„Ale s trolly není nikdy jednání bezpečné … 
hm, nějak mi vyschlo v krku, dejte mi někdo 
napít!“
 Ernest se natáhl po svém rohu, Govind po-
dával Hekle láhev s temně červenou tekutinou. 
Hekla vytrhla Ernestovi roh z ruky, ale nenapi-
la se.
 „Na hradě se dnes konají trollí zápolení a 
jen ten, kdo se chce účastnit, může vstoupit 
mezi jeho zdi. Poražený v zápolení ale musí ví-
tězi dát vše, co má u sebe,“ promluvil Ernest 
a se spokojeným výrazem si zase vzal roh do 
ruky.
 Hekla se na Ernesta dívala trochu vyjeveně, 
ale slova už se ujal Senex:
 „Když Bolos přišel k ledové bráně hradu, 
naklonil se k němu troll, který ji hlídal – Zdra-
vím, v mlze dlící čarostřelci! – zaburácel – při-
šel ses zúčastnit zápolení? Ale my tu nemáme 
střeleckou soutěž, jen pravé schlapské přetaho-
vání. Cha cha cha!“
 „Nevadí,“ promluvila Hekla za Bolose, „i tak 
vás přemůžu všechny naráz!“
 „Ale to je mi pěkná výzva!“ poposednul si 
Senex. „ Troll se znovu zasmál a povídá – Mys-
líš to vážně? – a už tě táhne na prostranství za 
hradbami, kde stojí patnáct trollů, v ruce drží 
lano a podávají ti druhý konec.“ Senex vzal za 
zády do jedné ruky bílý a do druhé ruky černý 
kámen a napřáhl pěsti proti Hekle.

Když nevíte, jak dál, mů-
žete požádat o svlažení 
hrdla. Od koho si vez-

mete pití, ten má právo 
určit nějakou skutečnost, 
kterou by mohl jindy jen 

našeptávat. Nenabízí-li 
nápoj nikdo, ujme se 

slova stařešina.

Méně závažné situace, 
kde na výsledku nezáleží 

tolik, lze řešit jednodu-
chým vyhodnocením: 

stařešina sevře v rukou 
bílý a černý kámen, 

správce ohně náhod-
ně vybere. Bílý kámen 

znamená úspěch, černý 
neúspěch



 Pak Senex dodal: „Třikrát zatáhneme, když 
když pokaždé ustoupíš, prohráls!“
 „A můžu si nějak pomoct svou schopnos-
tí?“ zeptala se Hekla.
 Senex zavrtěl hlavou. „Můžeš, ale o výsled-
ku rozhodují kameny.“
 Hekla ukázala na levou ruku, ale v ní Senex 
skrýval černý kámen.
 „Chceš si to odvyprávět teď, nebo se vrátí-
me zpět k příkopu v lese kamenných sloupů?“
 „Pojďme do lesa, já si to zatím rozmyslím.“

Hekla se zase posadila, Ernest naopak vzal dvě 
polínka a přiložil do ohně. Pak se podíval na 
Senexe: „Hamarinn seskočil na zem a udeřil 
vší silou do sloupu, na kterém ještě před chvílí 
stál.  Sloup se rozskočil na tisíc kousků a v tu 
chvíli se ozvaly z dálky rychlé dusavé kroky, 
jak se Vlchovi medvědi rozběhli za svou kořistí. 
Jenže Hamarinn neváhal, sebral rychle největší 
z kousků sloupu a utíkal s ním před medvědy 
na okraj propasti. Tam se na něj postavil a zase 
udeřil.“
 Ernest se rozhlédl, jestli už nemluví příliš 
dlouho, ale napětí ve tvářích ostatních ho pře-
svědčilo, že ještě může situaci chvíli napínat.
 „Ale než se sletěly všechny střepy, aby se 
složily zpátky ve sloup, už přiběhl jeden z med-
vědů a stačil Hamarinnovi zabořit drápy do 
stehna. Hamarinn zavyl bolestí, ale v tu chvíli 
už stál vysoko na sloupu a medvědi se na něj 
dívali z hloubky. Odsud už neměli ani lejla, ani 
Hamarinn přes zranění doskočit na Vlchovu 
zahradu.“
 „Když doskočili na seschlou trávu, z Hama-
rinnova stehna spadlo několik kapek…“

Hrdinova schopnost je 
pomůckou pro hraní 
postavy, ale nemá vliv 
na pravděpodobnost 
úspěchu. Její uvedení je 
„flashforward“ a pomáhá 
hráčům směřovat děj 
k určitým momentům. 
Jen v případě, kdy dojde 
na daný moment, může 
hrdina uspět automatic-
ky – protože je ale pravda 
proces, a ne stav, může 
danou situaci odvyprávět 
i zcela jinak.



 Senexe v tu chvíli přerušila Hekla. Postavi-
la se nad oheň a pronesla:

„Zkropila krev suchou zem,
dodala vláhu stéblům všem.

zaradoval se věštec Vlch
a pověděl bohům z mlh,
že slunce skřet zakopal,

kde zem čeká na podpal.“

Když se všichni probrali z šoku, Senex se otočil 
ke Govindovi: „A o čem ty budeš vyprávět?“

Pokud chcete přidat ně-
jaký fakt do příběhu i ve 
chvíli, kdy nemáte právo 
přidávat informace jinak 

než našeptáváním, musíte 
veršovat. Není potřeba 
být dokonale poetický, 
ale mělo by se to aspoň 

trochu rýmovat.



využité 
ingredience

Pro hru Zrození řádu 
byly v souladu se za-
dáním RPG Kuchyně 
využity následující 
ingredience:

a) mechanické omezení 
„šepot“; částečně také 
mechanické omezení 
„umělecký výkon“ (ver-
šování) a „hra nemá sou-
vislou časovou linii“ (při 
tvorbě postavy vznikají 
flashforwardy, příběh se 
nemusí vyprávět chrono-
logicky)

b) obrázkové ingredience

píseň Matka země od sku-
piny Děti deště, verše:
na rozhraní směrů
obrys krajin tváře
překročení hranic
kde ti země káže
(mytologický příběh)

další možnosti a tiPy 
Pro hru

Nemusíte samozřejmě hrát jen okolo ohniště. 
Přestože to buduje atmosféru vyprávění mýtic-
kých příběhů v dobách, kdy si lidé okolo ohně 
příběhy vyprávěli, není to jediná možnost. Jaku 
už bylo naznačeno, stejně dobře může fungovat 
i jen svíčka v temné místnosti (a veto se pak 
vyjadřuje sfouknutím svíčky, přičemž vyjasňo-
vání si mezí za tmy může působit velmi uvol-
ňujícím dojmem).
 Podobně nění nutné, aby každý hráč měl 
jednu postavu. Hrdinů můžete vytvořit více 
než hráčů a vybírat si podle potřeby nebo zá-
jmu, stejně tak jako méně hrdinů než hráčů – a 
pak mohou třeba i chodit všichni spolu.
 Nebojte se narušovat časovou posloupnost. 
Předpokládá se, že se hrdinům scéna vždy na-
konec nějak vydaří – a když ne, co na tom? 
Mýty jsou často plné protimluvů! Proto také 
při tvorbě postav uvedené situace mohou do-
padnout nakonec úplně jinak. Berte je přede-
vším jako inspiraci. Pravda je jen to, co se už 
vyprávělo. A i to se může vyprávět znovu a ji-
nak!

Při vytváření hry se ale neomezujte jen na 
bohy podobné řeckým či severským. Možnos-
tí je spousta. Inspirujte se přírodními národy 
nebo pohádkami a mějte jako hrdiny zvířata či 
personifikované principy.
 Důležité je jen to, že hrdinové v bizarním 
světě, kde je vše možné, napravují řád světa. 



popis: moudrost stáří
(role stařešiny a vůbec 

vyprávění „starých“ 
příběhů)

popis: staré uvolňuje místo 
novému

(rituální obnovování 
mýtu, možná reinterpre-

tace již dříve řečeného)

popis: za hranicí příze-
mnosti je nekonečný vesmír 

možností
(bizarní svět mýtů, kde je 

vše možné, a přesto jsou 
příběhy z tohoto světa 

vážné)

Můžete hrát i odlehčenou, humornou hru. Proč 
si takto třeba nevyprávět na horské salaši pří-
běh o hrdinných revolucionářích, kteří se po-
stavili zlovůli a znovu přivedli do světa spra-
vedlnost a řád. A není důvod vyprávět takovou 
hru jakkoli realisticky – neuvěřitelných histo-
rek ze života bojovníků za právo a svobodu je 
všude plno.


