
Imagin(aryn)ation 

Abstrakt 

Procházka po vnitřním vesmíru jednoho poněkud zmateného člověka. Hráči zosobní jednotlivé složky 

jeho osobnosti, které procházejí vnitřní krajinou jeho představ, vzpomínek a pocitů. V průběhu cesty 

budou mít příležitost nahlédnout do fragmentů z jeho života a společnými silami ovlivňovat jeho 

rozhodnutí. 

O čem to je 

Protagonista se neumí soustředit. Kdyby se uměl soustředit, nedělo by se mu v hlavě tolik věcí 

najednou. Prý by potom přijal odpovědnost za svůj život, měl by silnou vůli, úspěch a tak. Což by asi 

bylo fajn, ale není tomu tak. 

Protagonista má v hlavě bordel. Nikdy nedbal na disciplínu a systematické studium, takže se mu 

vzpomínky hromadily tak jak přicházely, zleva doprava a ze shora dolů, a ne nějak tématicky a od 

starších k novějším, jak by to být mělo. Navíc je Protagonista tak trochu fantasta, a občas úplně 

nerozlišuje skutečnost a sen, zbožné přání od realistického odhadu, a obavy od existujících problémů. 

Stručně řečeno, Protagonistova osobnost nedrží tak úplně pohromadě. Je rozbitá na několik aspektů, 

které se navzájem dohadují, překřikují, a pobíhají od jedné myšlenky k druhé. Nakolik je tento stav 

příznakem počínající schizofrenie, to nechám na úvaze ctěných hráčů. Na rozdíl od nich jsem to 

nezažil, a nemohu tedy soudit. 

Co potřebujete 

 3-7 hráčů 

 1 šestistěnnou kostku 

 žetony nebo mince (2x počet hráčů) 

 schopnost vymýšlet a improvizovat 

 fungující sociální dynamiku 

Mohlo by se vám ještě hodit: 

 vytištěné kartičky postav  

 nápověda k barevným scénám 

Pravidla 

Většina tohoto textu popisuje mojí představu hry. Nakolik se jí chcete přiblížit je na vás. Počítá se 

s tím, že se každé dvě hry budou od sebe lišit, a že si všechno přizpůsobíte tak, aby vám to sedělo. 

Sem tam občas v textu najdete zvýrazněná pravidla. Ta by neměla být měněna bez hlubší rozvahy, 

protože (snad) mají velice dobrý důvod tam být. Pravidla vypadají asi takto: 

Pravidlo 0: Don’t be a dick.  Toto pravidlo platí neustále, výjimky neexistují. Chovejte se ke 

spoluhráčům s úctou a přátelsky. Zkrátka, nebuďte kokoti. Pokud máte dojem, že toto pravidlo někdo 

porušuje, zkuste si o tom promluvit. Je možné, že si někdo neuvědomí, že vám právě šlápl na kuří 

oko. V opačném případě se možná pohádáte a hra skončí. To je typicky preferovaná varianta před 

hraním s kokotem. 



 

Slovníček 

V tomto textu se bude vyskytovat několik pojmů, které by vás mohly zarazit. Většinou budou 

vysvětleny v kontextu, ale pro jistotu je shrnu tady: 

Ego(Já) – Figment, který ve Scéně řídí Protagonistovo jednání. 

Energie – vyjadřuje, jak moc je Figment schopen jednat a prosazovat se proti ostatním. 

Reprezentována tokeny, mincemi nebo něčím podobným. 

Figment – zosobnění některého aspektu osobnosti Protagonisty. Jeden z těch hlásků v hlavě, který 

představuje třeba rozum, vztek, nebo tak něco. Hráčské postavy jsou Figmenty, ale mohou existovat i 

další. 

Introspekce – místní označení, znamená vnitřek Protagonistovy hlavy. Když nejsou figmenty ve Scéně, 

jsou zřejmě v Introspekci. Mají tady svá imaginární těla a jednají každý za sebe. 

Protagonista – Jediná nezpochybnitelně reálná postava ve hře a ten, v jehož hlavě se všechny 

figmenty potulují. Je to společná postava všech hráčů. Pokud se nestalo něco fakt zvláštního, 

v Introspekci se pochopitelně nevyskytuje. 

STOP – ukončení scény. Pokud je přirozené a pozvolné, hráč, který ho provádí, dá dlaně k sobě a 

řekne „stop“ nebo „konec“. Pokud je násilné, hráč tleskne a řekne „STOP“. Tak nebo tak, všechny 

Figmenty se poté nacházejí v Introspekci. 

Vlastnosti – to, čím Figmenty vynikají. Jejich silné rysy. Každý figment si při tvorbě postavy vybere 3. 



 

Jak začít 

Kdo je Protagonista? Deset otázek 

Zodpovědět tuhle otázku je jednou z hlavních náplní hry. Ale bylo by asi vhodné mít nějaký začátek. 

Hrubé obrysy získáte následujícím způsobem: 

1. Jeden z hráčů se podívá na hráče proti sobě, a položí mu otázku o Protagonistovi. Otázka je 

položená v první osobě, a musí být možné zodpovědět jí Ano nebo Ne. 

Jsem muž? 

2. Každý komu by se líbila odpověď Ano, ukáže prsty nebo palec směřující nahoru. Kdo by si přál 

odpověď Ne, ukáže dolů. Kdo neukáže nic, zdržel se hlasování. 

3. Hráč, který je tázán, odpoví jedním z následujících způsobů. Může, ale nemusí zohlednit 

hlasování. Odpověď je též v první osobě. 

 Ano, a ... odpoví kladně, a doplní nějaký detail 

Ano, a můj bratr taky. V rodině jsme měli samé kluky. 

 Ne, ale ... odpoví záporně, ale udělá nějaký ústupek původní otázce 

Ne, ale ráda nosím kalhoty a líbí se mi modrá. 

4. Posuňte funkci tazatele i tázaného po kruhu. 

5. Opakujte devětkrát 

Odpovídejte rychle, není cílem vymyslet něco příliš komplikovaného. 

Jak ukazují příklady, odpovědi mohou být úplně jednoduché. Cílem 

také není Protagonistu popsat do všech podrobností, jen získat hrubý 

rámec a pár detailů aby bylo od čeho vymýšlet. 

Rozdělte si postavy 

Každý si vezměte jednu kartičku Figmentu. To je vaše postava a role, 

kterou budete hrát. Zvažte také, v jaké pozici váš Figment obvykle 

jedná. Některé po vás budou vyžadovat často vymýšlet obrazy 

a události, některé jsou náchylnější k řízení Protagonisty nebo NPC. 

Vyberte si svůj Figment tak, aby se vám dobře hrál. Pokud nechcete 

být v konfliktu s ostatními hráči, neberte si Stín. Pokud jste unavení 

a nechce se vám moc vymýšlet, nechte ležet Kreativitu. Mimo Imaga 

nemají Figmenty určené pohlaví. 

Když máte svůj Figment, podívejte se na kartičku. Vyberte si některé 

věci -  vzhled, vlastnosti, zvláštní schopnost. Řiďte se instrukcemi 

na kartičce. 

Taky si vezměte dvě Energie.  

Energie 
vyjadřuje momentální sílu 
figmentu, jeho schopnost se 
prosadit. Je reprezentována 
žetony nebo mincemi. Ve hře 
jsou vždy dvě jednotky 
energie na každého hráče. 
Figmenty si mohou  energii 
předávat, obchodovat s ní 
nebo se podplácet. Také jí 
mohou platit za použití 
zvláštních schopností. 
Zaplacené jednotky energie 
jdou doprostřed stolu. Když 
je tam pro každého hráče 
alespoň jedna, každý si jednu 
vezme. 



Schůzka v TadyTeď. Popisovací kolečko 

Nacházíte se v TadyTeď, neustále putujícím a nepříliš jasně určeném středu Protagonistovy mentální 

krajiny. Zrovna teď je to klidné, příjemné místo, a Figmenty se tu sešly na malou párty nebo poradu. 

Využijte toho, a navzájem se představte. Někdo začne:  řekněte kdo jste, a jako co zrovna vypadáte. 

Ostatní potom postupně doplňují detaily vzhledu a oblečení. Jestli si na to troufáte, můžete detaily 

doplňovat „in character“, v přímé řeči. Jestli chcete, můžete si taky představovat, jak se jednotlivé 

detaily na figmentu postupně objevují. Při vymýšlení detailů se střídejte. Hráč figmentu může taky 

doplňovat detaily, ale může to celé nechat na ostatních. 

V momentě kdy má hráč figmentu dojem, že mu cpou detail 

který se mu nelíbí, tleskne a řekne „STOP“. Poslední detail 

neplatí, a popis končí. S představováním začne další hráč a tak 

se pokračuje, dokud nejsou představeni všichni. 

Příklad: Já jsem Umělkyně, zosobnění kreativity. Vypadám jako 

mladá malířka. Nosíš baret, takový ten stereotypně Francouzký. 

To ho nikdy neodkládáš? Nejsou ty šaty trochu moc výstřední?. 

Jsi zamazaná od barvy. Líbí se vám ta batika na tričku? Máš 

dlouhé, světlé vlasy. (zíív) Máš vlasy načesané do vysokého 

účesu, který vypadá jako chobotnice. *Tlesk* STOP! To teda 

nemám! 

(nepovinné) Mindmapping 

Pokud chcete, můžete si své procházky zmapovat a zakreslit. Je to trocha práce navíc, ale získáte tak 

lepší představu, jak to v hlavě Protagonisty vypadá. Navíc můžete svou mapu ukazovat ostatním, 

a kdybyste se ke hře později vraceli, připomene vám co se minule dělo. Takže je spousta dobrých 

důvodů, proč se toho nebát. Ale povinné to není. 

Vezměte si velký papír (A3) a položte ho doprostřed stolu. Doprostřed zakreslete TadyTeď, a kolem 

nasázejte některé význačnější rysy krajiny. Můžete taky zakreslit některé ze speciálních lokací, které 

jsou v pozdější kapitole. Nechte tam spoustu volného místa (Hic sunt leones). 

V průběhu hry zakreslujte místa, která navštívíte nebo se o nich dozvíte. V kreslení se střídejte – není 

důvod, aby měl někdo všechnu tu legraci sám pro sebe. 

A co dál? 

Chvíli se bavte, vyměňte si poslední novinky nebo komplimenty. Nechte si chvilku na vyzkoušení 

postav, vcítění se do role a tak. Dejte si záležet, aby každý s každým promluvil alespoň pár slov. 

Nechovejte se jak cizí, bydlíte spolu v jedné hlavě! 

Pak setkání skončí, a je čas vyrazit. Kam? 

Je několik způsobů, jak tuhle hru hrát. První z nich je Průzkumný – procházka surrealistickou krajinou 

duše nebo objevitelská výprava do zapadlých částí podvědomí. Při tomhle způsobu hraní postavy 

nemají žádný explicitní cíl, žádný úkol. Jediné, co je táhne je zvědavost, touha vědět co je za dalším 

kopcem, jaké možnosti skrývá budoucnost, a co leží na dně Moře Zapomnění. Samozřejmě pokud 

tohle hráče netáhne, hra bude o ničem. 

Pokud má někdo dojem, že 
popisování se táhne moc dlouho, 
navrhnout nějaký šílený detail je 
platná taktika, jak ho ukončit. 
Naproti tomu, navrhnout 
schválně hnusný detail bude 
porušením pravidla 0, pokud 
nehrajete Dark&Evil™. 



Další možnost je Problém. Protagonista se dostal do obtížné životní situace, a je potřeba najít někde 

vnitřní sílu, který by mu pomohla jí překonat. Nebo podstupuje těžké hledání sebe sama, a ta těžká 

práce bude samozřejmě na vás. Podstatné je, že máte před sebou nějaký úkol, který vede vaše 

konání. Výhodou je, že vám to dává směr, a usnadňuje vymýšlení. Nevýhodou je, že v některých 

fázích hry budete pracovat na svém záměru, a v jiných vymýšlet překážky, které mu brání. Je tu jistý 

střet zájmů, který pro někoho může být problém.  

Příklady výprav, o které se můžete pokoušet: 

 Hledat pramen Řeky Nářků a tedy prvotní důvod, proč je Protagonistův život tak na nic. 

 Vypravit se do alkoholových Mlh Včerejšího Večera a pokusit se dát dohromady, co se dělo. 

 Sebrat kousky odvahy na nečekaných místech 

 Potopit se na dno Moře Ztraceného Času a vylovit poklady, které čas odnesl. 

 Zdolat Džungli Hypotetických Možností a nalézt bájné město KéžByTak 

 Najít a přemoct černou dračici s mnoha hlavami, Depresii 

Pobavte se o tom, co byste chtěli dělat. Není důvod kvůli tomu přerušit hru, můžete to klidně 

zvládnout v rolích! Udělejte malý brainstorming, nadneste možnosti, předneste argumenty, něco 

vyberte, a vyražte na výpravu. 

Průběh hry 

Introspekce 

Na začátku hry a slušný podíl zbytku času poté stráví postavy v Introspekci. Toto slovo označuje 

vnitřek Protagonistovy hlavy. Tedy ne ten, kde jsou bílé a šedé chuchvalce a mozkomíšní mok. Ten 

obrazný, kde se nacházejí myšlenky. A vzpomínky, představy, a vůbec všechno kvůli čemu lidská mysl 

funguje tak jak funguje. Především Figmenty. 

Jak Introspekce vypadá? Jak kdy, jak kde, jak u koho. Čímž chci říct, je to na vás. Mám představu 

krajiny s džunglemi, horami, jeskyněmi a paláci, prošpikovanou spoustou surrealistických věcí a 

bytostí. Nic vám ale nebrání hrát v hlavě, která je celá vyplněná obrovským městem, jeskynním 

systémem, nebo hexíkovou mapou. Případně vším dohromady. Dost často se budou různé části 

Introspekce dost výrazně lišit – jedna část je tmavá a depresivní, kousek dál je barevný karneval. 

Krajina může být barevná a pokroucená, nebo naopak nemožně uspořádaná a pravidelná. To samé 

platí pro její obyvatele. Někdo má v hlavě Men in Black, jiný prapodivné bytosti, které utekly z Alenky 

v říši divů. 

Introspekce projevuje jistou návaznost. Například pokud míříte do Uličky Osobních Rozhovorů, 

zřejmě budete muset projít skrze Bažiny Trapnosti a ještě před nimi narazíte na Blata Rozpaků. Stejně 

tak asi nenajdete Jeskyni Největší Hrůzy, aniž byste prošli kolem Propasti Děsu a Rokliny Obav. 

Tématicky příbuzná místa se obvykle drží pospolu. 

Pravidlo: Figmenty jsou v Introspekci vždycky spolu. Vyloučíme-li metafyzické důvody, je to proto, že 

dělit partu málokdy vede k dobrým důsledkům. Zejména když se nacházíte uvnitř něčí hlavy. Tahle 

hra je už tak dost roztříštěná a zmatečná, a dělit jí ještě víc by už mohlo způsobit, že se nedá 

dohromady. 



Putování 

Figmenty v Introspekci buď něco řeší, nebo někam putují. Putování je samozřejmě ta část, která je na 

řadě první (tedy pokud už jste dokončili úvodní dýchánek). K putování potřebujete dvě věci: vůdce a 

cíl. Vůdcem musí být jeden z Figmentů. Buď se na někom dohodnete, hodíte si los, nebo si o to 

zahrajte – metoda je na vás. Bývá zvykem, že vůdce zaplatí jednu Energii do společných zásob, ale 

není to podmínka. 

Volba vůdce je nezbytnou podmínkou cesty. Bez vůdce totiž nikam nedorazíte. Doslova – můžete jít 

kam chcete, ale skončíte zase tam, odkud jste vyšli (Tento fakt poněkud kazí dramatické odchody 

Figmentů od skupiny na výpravách). 

Potom co je zvolen, vůdce vyhlásí cíl a výprava vyrazí na cestu. Vůdce popisuje průběh cesty, okolí, 

překážky, na které Figmenty narazí, a vůbec všechno co cestou potkáte. Není to ale jen na něm. Může 

a měl by si nechat radit od ostatních. Je několik způsobů, jak to dělat – může v průběhu cesty 

pokládat otázky do vzduchu, nebo se může ptát konkrétních hráčů. Ostatní hráči nemusí čekat, až 

budou vyzváni, mohou se do hry vložit pomocí rituálních frází. 

Rituální fráze při putování 

Kterýkoli hráč může v průběhu putování přidat detail tím, že řekne „Vidím X“. Za X samozřejmě 

doplní to, co chce do hry přidat. Frázi můžete obměňovat. Můžete říct „Slyším zvuk křídel“, nebo 

„Cítím kouř“. Můžete také doplnit nějaké detaily. „Slyším zvuk kopyt. Na koně je to nějaké hlasité.“ 

Někdo z ostatních hráčů by se měl k příspěvku vyjádřit: 

 Může potvrdit slovy „Jo, taky to vidím“ nebo obdobnými. 

 Může se pokusit navrhnout jiný detail, pokud se mu tento nezamlouvá. „Určitě jsou to 

křídla? Mě to spíš zní jako poryv větru“ (znění se liší podle návrhu). 

o První hráč to může přijmout. „Ano, máš pravdu“ 

o Má právo i odmítnout. Pak platí původní varianta. „Ne, určitě to je X“ 

Pokud se některému hráči silně nelíbí směr, kterým se výprava ubírá, může tlesknout a říct „STOP!“. 

Cesta se zastaví a hráči mají možnost vyřešit, co mu tak vadí. Můžou a nemusí kvůli tomu opustit role. 

Tohle pravidlo by nemělo být využíváno příliš často – pokud cítíte potřebu použít ho několikrát po 

sobě, zkuste vysvětlit ostatním, v čem je podle vás problém. A samozřejmě, pamatujte Pravidlo 0. 

VŠECHNY RITUÁLNÍ FRÁZE JSOU SHRNUTY NA KONCI PRAVIDEL, V PŘÍLOZE C. 

Překážky na cestě 

V průběhu cesty určitě narazíte na překážky – vratké mosty, strmé skalní stěny, hladovou zvěř a 

zákeřné příšery. Prostě popište, jak si s ní váš Figment poradí. Berte v úvahu, co je zač – Umělkyně asi 

nebude vyznavačkou hrubého násilí (I když se v ní možná celou dobu pletu). Je-li to potřeba, detaily 

překážky určuje hráč, který jí uvedl do hry. Platí následující pravidlo: 

Pravidlo: Figment nikdy neřeší překážku, kterou jeho hráč uvedl do hry. V případě když by to 

nedávalo smysl nebo jde o překážku, který řeší všichni (například útok smečky zuřivých lasiček), hráč 

popíše, jak se jeho postava s překážkou potýká, ale její vyřešení musí nechat na někom jiném. 

Toto omezení přestane platit v momentě, kdy je překážka prohlášena za Problém (viz dále) 



V případě že máte dojem, že někdo z ostatních Figmentů dělá něco, co by mohlo být nad jeho 

schopnosti, dejte mu to vědět rituální frází „Jsi si jistý, že to dokážeš?“. 

Dotyčný má několik možností.  

 Může přiznat, že přecenil své síly. „Asi ne.“ Bude muset vymyslet něco jiného. 

 Může si vyžádat upřesnění. „Proč bych neměl?“. Tazatel řekne, proč je to těžké. 

 Může použít vlastnost Figmentu z kartičky, kterou má vybránu. „Myslíš, že nejsem dost X?“ 

Na poslední variantu může tazatel reagovat následovně: 

 Může přiznat, že daná vlastnost je dostatečná. „Tvé X se nic nevyrovná“. Překážka překonána. 

 Může říct, proč daná vlastnost problém neřeší. „To ne, ale Y“. Dotyčný musí vymyslet jinou odpověď. 

 Může říct, že daná vlastnost je nedostatečná. „Myslím, že i na tebe je (to) příliš Z“. 

Pokud dotyčný slyší poslední odpověď, má už jen dvě možnosti: 

 Přiznat porážku. „Pravdu díš.“ A vymyslet něco jiného. 

 Povolat skryté síly. „Podceňuješ mne.“ Zaplatí jednu Energii, a překážku překoná. Mnozí efektové. 

Takto pokračujte, než je překážka vyřešena, nebo než se Figmenty rozhodnou jít jinudy. Změna cesty typicky 

znamená změnu vůdce. 

Problém 

Může se stát, že narazíte na překážku, o které si myslíte, že si zaslouží zvláštní péči. Aby vám ji 

některý spoluhráč nepřekonal málo důstojným způsobem, oznamte jim to rituální frází „To vypadá 

jako problém“. Spoluhráči se můžou přeptat, čím si to překážka zasloužila. Vysvětlete, ať mají jasno. 

Od této chvíle nejde o překážku, ale o problém. Na překonání problému jsou potřeba alespoň tři 

různé akce od dvou Figmentů (na rozdíl od překážky, na kterou stačí akce jediná). Problém přestává 

patřit konkrétnímu hráči, všichni mohou doplňovat detaily, proč je tak obtížný a proč ještě není 

překonán. 

Ve vzácných případech můžete dojít k závěru, že váš problém je větší, než vy všichni. Můžete to 

navrhnout slovy „Tohle vypadá jako VELKÝ problém“. Opět můžete být požádán o upřesnění. O 

tomto návrhu ale musí figmenty hlasovat (ukážou prsty nahoru nebo dolů). Není-li většina pro, někdo 

ho zavrhne slovy „Nebude to tak zlé“. 

Pokud máte velký problém, tak máte… co dělat. Takový problém nemůže být vyřešen žádnou akcí 

Figmentu (můžete ale utíkat, vyhýbat se mu, chránit se před jeho útoky, atd.). Musíte zkusit odstranit 

jeho kořeny, ať už v Introspekci nebo ve skutečnosti. Obojí vás na chvíli zaměstná. Výjimka je, pokud 

některý z Figmentů nese vhodnou Ideu (viz. příslušná kapitola). Pomocí nich lze velký problém porazit. 



 

Příklad putování 

Umělkyně vede výpravu směrem k Džungli Hypotetických Možností. Začne opisovat cestu: „Jdeme po 

louce modré trávy. Sahá zhruba k pasu, jen před námi je cestička. Po naší pravé ruce je jezírko. Dítě, 

žije v něm v něm něco? 

Dítě:  „Jo, jsou tam rybičky. Zlaté, stříbrné, a jedna taková měňavá. Ale jsou hluboko.“ 

Umělkyně:  „Tak tam se za nimi potápět nebudeme. Pokračujeme. Jde se nám dobře, cesta ubíhá, 

a po několika hodinách před sebou vidíme první stromy…“ 

Stín ji přeruší.  „Vidím něco, co se k nám blíží travou. Nelíbí se mi to. Podle zvuku to bude pavouk.“ 

Dítě: “Určitě? Není to spíš kočka?“ 

Stín: “ Ne, určitě je to pavouk. Jasně slyším kroky osmi nohou“ 

Umělkyně:  „Nemám ráda pavouky. Mám z nich husí kůži“ 

Dobrodruh:  „Bez obav, madam. Ihned ho zneškodním. Počkám si, až se objeví u cesty,vezmu šavli, 

a probodnu ho.“ 

Umělkyně:  „Jsi si jistý, že to dokážeš? Tyhle potvory jsou nebezpečné.“ 

Dobrodruh:  “Myslíš, že nejsem dost silný?“ 

Umělkyně:  „Tvé síle se nic nevyrovná“ 

Dobrodruh:  „Díky za důvěru. Tu máš, potvoro“. PÍCH! 

Pavouk:  „Au“. Bídně zhyne. 

Stín:  „Pojďme dál. Teď nás povedu zase chvíli já.“ Nikdo nic nenamítá, výprava pokračuje. 

Za zrcadlem, aneb momentky ze života 

V průběhu cesty budete často nacházet okna do života Protagonisty. Stačí se podívat do libovolného 

zrcadlení. Oknem může být cokoli – hladina studánky, opravdové zrcadlo, okno, naleštěná 

mramorová podlaha, krystaly v jeskyních, oči bestie, fata morgana v poušti… kamkoli v Introspekci 

zamíříte, nějaká okna tam najdete.  

Za okny se nachází nějaký výjev ze života Protagonisty. To „ze života“ je myšleno velmi volně – 

mohou to být skutečné vzpomínky, ale také představy, touhy, možné i nemožné budoucnosti, sny 

a halucinace. Což vůbec neznamená, že by nebyly důležité. Co se tam děje, ovlivňuje Protagonistu 

velice zásadním způsobem. A jestli je to skutečné? Já bych tohle slovo radši nepoužíval, být 

Figmentem v něčí hlavě. Je důležité mít perspektivu. 

Scéna za oknem a jeho okolí v Introspekci se navzájem ovlivňují. Je možné, že vyřešení problému 

ve scéně odstraní překážku v Introspekci, která je jeho metaforou. Opačné působení je také časté. 



 

Průchod skrze okno 

Pokud se některý z Figmentů dotkne okna, je celá skupina vtažena skrz do scény za ním. Tam se 

nachází v reálném světě – nemají tělo, nemají své zvláštní schopnosti. Své okolí ale ovlivňují jinak. 

Figment který má nejvíce Energie obývá tělo Protagonisty. Vezme si kostku představující Ego, 

a dokud ji drží, řídí akce Protagonisty. Chová se podle vlastního uvážení a přirozenosti.  

Figmenty který má nejméně Energie sklouzne do nevědomí. Ve scéně není přítomen, nemluví, 

a neovlivňuje jednání Protagonisty. Má ale jinou roli – nenápadně ovlivňuje Protagonistovo vnímání. 

Jeho hráč má za úkol popsat scénu, reakce světa na Protagonistu, a hrát všechny volné NPC. Všechna 

Energie zaplacená v této scéně jde přímo jemu. 

V případě že několik adeptů na předchozí role má stejné množství Energie, o přidělení rozhoduje 

Figment který se dotknul okna. 

Ostatní figmenty mají několik možností: 

 Můžou Protagonistovi kibicovat a dělat mu andílka nebo ďáblíka na rameni.  

 Můžou kibicovat nevědomému figmentu. Použijte frázi „Vidím X“, jako v Introspekci. 

 Můžou si vyhlédnout vhodné NPC a projikovat se do něj (viz. příští sekce) 

 Můžou se pokusit přesvědčit řídící Figment, aby jim přepustil pilotní křeslo. 

 Můžou se pokusit zmocnit řízení (viz. dále) 

Projekce 

Figmenty které nemají zrovna jednu z dvou hlavních funkcí se můžou projikovat do vhodného NPC. 

Prostě ho prodchnou, dají mu svou podstatu, a příslušný hráč ho přebere a bude hrát za něj.  

Možná máte obavy, že se NPC budou chovat poněkud nekonzistentně. Pokud je v každé scéně hraje 

někdo jiný (a občas vůbec nikdo), nebude v tom trochu guláš? Odpověď zní, v čem je problém? 

Vezměte v úvahu, že scény jsou vyprávěny z pohledu Protagonisty. Jeho vnímání jiných lidí se může 

měnit. A navíc mnohé ze scén jsou představy, fantazie nebo hypotetické konstrukce. 

Zbarvení scény 

Scéna může mít nějaké zbarvení. Představte si to jako barevný filtr, položený přes obraz. Zbarvení 

ovlivňuje scénu vizuálně a náladově. Při popisu je vhodné držet se odpovídající barevné palety, scéna 

je nabitá jinou atmosférou, a pro každou barvu platí některá specifická pravidla. 

Zabarvení scény může na začátku doplnit nevědomý Figment. Některé Figmenty mohou mít 

schopnost zabarvení změnit v průběhu. 

POPISY JEDNOTLIVÝCH ZABARVENÍ A JEJICH EFEKTŮ NALEZNETE NA KONCI PRAVIDEL, V PŘÍLOZE A 



 

 

Projev vůle 

Nevědomý figment může Protagonistovi říct „Na to nemáš“, pokud má pocit, že se pokouší o něco 

mimo jeho síly. Ostatní figmenty to mohou navrhnout („Myslím, že na to nemáš“), ale pokud to 

neřeknou alespoň dva, tak to neplatí. 

Protagonista to buď přijme, nebo ne. Pokud se chce hádat, hodí svou kostkou. 3+ znamená úspěch. 

Figmenty mohou mít zvláštní schopnosti, které hod ovlivňují. 

Nevědomý figment nemusí nechat protagonistu uspět, i když si hodil úspěch na kostce, pokud akci 

vyhodnotí jako příliš obtížnou. Může požadovat další hod. Měl by se ale chovat fér, a netrápit 

Protagonistu zbytečně. 

 Jeden úspěch znamená kompetentní jednání 

 Dva úspěchy jsou něco, o čem by Protagonista nevěřil, že dokáže 

 Tři úspěchy znamenají výkon hodný hrdiny. 

 Cokoliv většího znamená, že se Protagonista pokouší fakticky o nemožné 

Obtížnost akcí je samozřejmě závislá na tom, co je Protagonista zač. Něco jiného zvládá pětiletý kluk, 

něco jiného cvičený voják, nebo univerzitní profesor. Řiďte se kontextem. 

Příklad: Protagonistova manželka je zavřená v dřevěné kůlně. Kolem hoří. Protagonista se rozhodne 

rozbít dveře. Nevědomý figment ho ale zastaví. „Nemáš na to, jsou pevné a ty máš jen holé ruce“. 

Protagonista zavrčí, a hodí kostkou. 5, úspěch. Nevědomý figment popisuje: „Opřeš se do dveří. Dřevo 

zapraská, ale nepovolí. Uvědomíš si, že je zatažená závora.“ Protagonista se ale nenechá zviklat. 

Zakřičí, a rozeběhne se ramenem proti dveřím. Hod! 3. Úspěch! Nevědomý figment usoudí, že dva 

úspěchy už jsou dost. Dveře povolí. 

Převzetí kontroly 

Poté co Protagonista hodí kostkou, mohou ostatní Figmenty nahradit ten, který je právě u řízení. 

Musí za to zaplatit tolik Energie, kolik padlo na kostce. První pokus platí. V případě sporu rozhoduje 

nevědomý figment. 



 

Epilog 

Když scéna dospěje k přirozenému závěru, Protagonista nebo nevědomý figment ji ukončí. Jeden 

z nich dá dlaně k sobě a řekne „stop“ nebo „konec“. Figmenty se vrací do Introspekce, na místo 

odkud prošly oknem. 

Figmenty mají nějakou představu, co následovalo ihned po scéně. Každý z figmentů které se 

nepodílely na řízení Protagonisty podle svého nejlepšího uvážení stanoví jeden z následků. Nevědomý 

fragment udělá totéž, jako poslední. Následky které byly zodpovězeny v průběhu scény není možné 

stanovit. 

 Podařilo se Protagonistovi, o co usiloval? 

 Co ho to stálo? 

 Co se Protagonista naučil? 

 Od teď NPC vnímá protagonistu jinak. Jak? 

 (pokud bylo použito násilí) Kdo byl zraněn? Jaké byly následky zranění? 

 (pokud byly položeny otázky) Jak dlouho trvalo, než Protagonista zjistil odpověď? 

Do ukončené scény už není možné se vracet. Je ale možné najít v Introspekci okno, které vede 

zdánlivě do té samé scény. Podruhé se ale může vyvíjet úplně jinak. Taková okna jsou hojná v Džungli 

Hypotetických Možností. 

Přerušení scény 

Pokud má některý z hráčů pocit, že se mu výrazně nelíbí, kam se současná scéna ubírá, může použít 

zastavovací frázi. Tleskne, řekne „STOP!“, a je to. Figmenty vypadnou ze scény a objeví se zpět 

v Introspekci, na místě odkud přišly. Mohou se pokusit odtamtud něco změnit, mohou se vrátit do 

scény a zkusit ji vyřešit jinak. Je dobré alespoň vyslechnout hráče, který scénu přerušil. Jistě pro to 

měl dobrý důvod. 

Pokud se hráči rozhodnou do scény už nevracet, doběhne tak nějak samospádem. Proveďte epilog. 



 

Been there, done that 
V této kapitolce se nacházejí věci, které e nevešly nikam jinam. Striktně vzato, nic z toho není potřeba, 

ale pokud potřebujete nějaký nápad nebo kopanec inspirace (a Kreativita se fláká), mrkněte dále. 

Kudy a kam v Intropekci 

Pokud se vůdce při vymýšlení detailů cesty Introspekcí zasekne, může mu pomoci následující tabulka: 

 Kam jdu:    

Vede mne: Za zapadajícím sluncem Ke kořenům Do problémů Do neznáma 

Zvědavost cesta do NazdařBůh  Hřbitov 
pohřbených 
tajemství 

 

Touha Útes Padajících Hvězd  dům Paní z 
NemělBys 

 

Smutek Zátoka Ztroskotaných Nadějí Tůň Ztraceného 
Času 

bar Poslední 
Štace 

 

Hněv Mys bouří Dračí sluj   

Štěstěna     

Zvláštní místa 

V Introspekci se nachází mnoho zvláštních a nepochopitelných míst. Časem sice objevíte spoustu 

vlastních, ale abyste měli něco do začátku, nakoukněte do našeho malého průvodce: 

TadyTeď – Putující a proměnlivý střed Introspekce. Všechny cesty vedou odtud (nebo sem, pokud po 

nich jdete opačným směrem. Začíná tu každá hra. 

KéžByTak – Legendární ztracené město v hlubinách Džungle Hypotetických Možností. Kdo by úspěšně 

zdolal matoucí křivky budoucnosti a větvící se stezky rozhodnutí, mohl by dorazit až na tohle místo. 

Říká se, že uprostřed města stojí fontána. Voda v ní je zlatá, a kdo se jí napije, tomu se splní přání. 

NazdařBůh – Místo kde končí všechny cesty bez cíle. Mnoho poutníků ho hledá, ale ještě žádný ho 

nenašel. Prý se nachází pod prvním kopcem za obzorem. 

Tůň znovuzrození – Temná voda této tůně je chladná jako sama smrt. Kdo by ale našel odvahu a 

ponořil se do ní, zjistí že má moc smýt stopy omylů, hříchů, a špatných rozhodnutí. Kdo takovou 

koupel podstoupí, má možnost doslova a do písmene začít znovu, s čistým štítem. 

Pevnost Důstojných Překážek – tvrz plná nepřátel a pastí. Pro každého leží někde jinde, a každého 

v ní čekají jiné nástrahy. V jedné z jejích věží se prý nachází Pravá Láska. Je ale problém poznat, která 

z pevností je tou, jejíž bránu byste měli rozrazit. Mohou si být dost podobné, a pravdu nebudete tušit, 

dokud nedojdete na konec. Někdy je princezna v jiném hradě. 



 

Ideje aneb Equip 

V hlubinách, výšinách a zapadlých koutech Introspekce se skrývají Ideje – myšlenky tak mocné, že 

dokážou kolem sebe ohýbat celé myšlení a chování těch, kdo jimi žijí. Figmenty které takovou Ideu 

naleznou, mohou ji nést s sebou a využívat na svých cestách. Ale pozor, pokud se zpronevěří jejím 

principům, ošklivě na to doplatí! 

Idejí je po celé Introspekci několik, ne všechny jsou známy. Některé z nich jsou: 

Pravá Láska – mnozí po ní touží, ale málokdo ji získá. Prý se nachází v Pevnosti Důstojných Překážek. 

Problém je 

Hlas Rozumu – není známo, jak vypadá nebo kde se nalézá. Nositel ho spolkne, a od té doby když 

chce, může zaplatit Energii a promluvit Hlasem Rozumu. Každý, kdo ho slyší, má silný dojem že mluví 

správně a pravdivě. To může vyvolat obdiv, úctu, nebo zuřivý útok. Ne každý je přívržencem rozumu. 

Diamant Naděje – průzračný kámen, velký jako sevřená pěst. Vydává vnitřní světlo. Září tím jasněji, 

v čím větší temnotě se nachází. Jeho přítomnost dokazuje existenci cesty z každé situace, i té 

nejbezvýchodnější. Po vynaložení Energie vyšle paprsek, který tu cestu ukáže. 

Plamen Odvahy – kdo vládne odvahou, porazí každého nepřítele a žádný problém se mu nezdá příliš 

velký. Odvaha může vypadat jako pochodeň nebo planoucí meč. Osvětluje cestu, ale pouze v před, a 

její plamen plaší stvůry a spaluje děsy. Po zaplacení energie plamen vyšlehne a spálí libovolnou 

překážku.  

Říká se, že Protagonista odvahu měl, ale ztratil. Prý je roztříštěná a její úlomky schované na 

Nečekaných Místech. 



 

Přílohy 

Příloha A: Taháky k barevným scénám 

 Červená 

 Modrá 

 Žlutá 

 Zelená 

 Šedá 

Příloha B: Kartičky Figmentů 

 Stín 

 Imago 

 Svědomí 

 Dítě 

 Kreativita 

 Rozum 

 Dobrodruh 

Příloha C: Graf rituálních frází



 

Příloha A: Barevné scény 

 

Červená 

Paleta: červená, rudá, nachová, šarlatová, cihlová, černá 

Nálada: Prudké emoce, Vášeň, Nebezpečí 

Výrazné prvky: Krev, Rty, Slunce, Oheň, Růže, Jablko 

 Pokud se ve scéně objeví emoce, musí být ještě dvakrát vystupňována 

 Pokud je prolita krev, jedním z následků bude něčí smrt 

 Slova řečená šeptem v hněvu budou brána vážně 

 

Modrá 

Paleta: modrá, tyrkysová, stříbrná, azurová, blankytná, bílá 

Nálada: Zamyšlení, Spokojenost, Smutek, Melancholie 

Výrazné prvky: Měsíc, Nebe, Voda, Oči, Auto, Neon  

 Není možné mluvit moc krátce. Kdo mluví, musí použít větu alespoň o třech slovech. 

 Pokud někdo odpoví jednoslovně, zjevně ještě neskončil. Ostatní v tichosti počkají, než řekne ten 

zbytek. 

 Šeptem vyslovené sliby někomu změní život 

 

Žlutá 

Paleta: žlutá, černá, zlatá, oranžová, hnědá, béžová, sépie 

Nálada: Radost, Inspirace, Překvapení, Šílenství 

Výrazné prvky: Slunce, Semafor, Slunečnice, Lampy, Hvězdičky 

 Nic není nemožné 

 Žádné zranění nemá následky 

 Nesmí být prolita krev 

 Slova pronesená šeptem budou zopakována nahlas 

 



Zelená 

Paleta: zelená, stříbrná, smaragdová, brčálová 

Nálada: Spokojenost, Podezření, Nejistota 

Výrazné prvky: Oči, Had, Peníze, Šaty, Koktejl, Tráva 

 není možné nic říct na rovinu 

 nejdřív mluv, pak až konej 

 slova pronesená šeptem jsou lži, které kousnou 

 

Šedá 

Paleta: šedá, černá, šedá, bílá, šedá, šedá,… 

Nálada: Nuda, Nic, Ticho, Bezmoc, Útlum, Deprese 

Výrazné prvky: Asfalt, Mraky, Holubi, Náhrobní kříž 

 V popisu nesmějí být použity žádné barvy 

 Protagonista nesmí házet kostkou 

 Slova pronesená šeptem nikdo neuslyší 



 

Příloha B: Kartičky Figmentů 

 

Jméno:  Stín 

Nebo také: Bestie, vztekloun, pan Nebezpečný, zlé dvojče 

Vzhled:  Tulák, Zločinec, Voják, Vlk 

Popis: Stín obsahuje všechny temné, potlačené vlastnosti osobnosti. Je to, co potřebujeme k přežití, 

ale raději bychom to neměli. Neustále čmuchá nebezpečí a tuší zradu. S oblibou se projikuje do 

cizinců a podezřelých existencí. Propůjčuje jim nekalé úmysly, které v nich tuší. 

Vlastnosti (vyber 3): silný, nebezpečný, podezíravý, zákeřný, nezabitelný 

Schopnosti (vyber 2): 

 Adrenalin: při fyzické aktivitě si za 1 Energii může kostkou hodit znovu 

 Vlkodlak: v Introspekci se za 1 Energii může proměnit na bestii. Má sílu deseti můžů, běhá jak 

vítr a máloco ho dokáže zranit. Přeměna vydrží do průchodu oknem nebo do východu slunce. 

 Zabiják: za 1 Energii má automatický úspěch, když chce někomu ublížit 

 

Jméno:  Svědomí 

Nebo také: Mírnost, Zákon, Autorita, Superego 

Vzhled:  Učitelka, Soudce, Policista, Matka, Starší sestra 

Popis: Svědomí je ta část osobnosti, která se stará o to, aby Protagonista nedělal blbosti. Dbá na 

pravidla, respektuje zákony, raději dvakrát měří než jednou řeže. Všímá si starších věcí a hledá 

v nich poučení. Spíše radí Protagonistovi než by projikovala, ale udělá to v případě že najde 

NPC které je figurou autority. 

Vlastnosti (vyber 3): rozvážná, pečlivá, vytrvalá, moudrá, schopná kompromisu 

Schopnosti (vyber 2): 

 Výčitky: pokud někdo ví že se chová špatně a Svědomí mu to připomene, dotyčný musí přestat 

 Příprava: pokud má čas se připravit, počítá se jako by měla potřebnou Vlastnost nebo 

automaticky uspěje v prvním hodu. Za 1 Energii může retroaktivně popsat své přípravy. 

 Kontemplace: za 1 Energii může při průchodu oknem nastavit zabarvení na modro. Za 2 

Energie to dokáže i v průběhu scény (pokud není červená nebo šedá). 



 

Jméno:  Imago 

Nebo také: Ideál, Alter ego, Animus/Anima 

Vzhled:  Typická osoba opačného pohlaví než Protagonista 

Popis: Imago představuje obraz ideálního partnera. Nebo ne ideálního, každopádně silný obraz. Má 

všechny vlastnosti, které Protagonista přisuzuje opačnému pohlaví, ať už vědomě či 

nevědomě. S radostí se projikuje do NPC příslušného pohlaví a stará se o to, že Protagonista 

často říká „všechny ženský/mužský jsou stejný. 

Vlastnosti (vyber 3): rozvážná, pečlivá, vytrvalá, moudrá, schopná kompromisu 

Schopnosti (vyber 2): 

 Stereotyp: zvládá libovolnou činnost, kterou by přece „měla zvládnout každá ženská/chlap“. 

Na kostce si při nich přičte +1. 

 Vhled: Při jednání s NPC odpovídajícího pohlaví se dokáže vyhnout chybám. Za 1 Energii to 

nějak zaonačí, že chyba neublíží nebo z ní bude výhoda. 

 Elan vital: s trochou roleplayingu a za 2 Energie dokáže Protagonistu dostat z deprese. Pokud 

je scéna zabarvená šedě, zruší zabarvení. Jinak změní zabarvení na žluté. 

 

Jméno:  Kreativita 

Nebo také: Představivost, Múza 

Vzhled:  Malíř, Hudebnice, Tanečnice, Víla s křidélky 

Popis: Kreativita je tvůrčí složka osobnosti. Je nekonečnou studnou inspirace a zdrojem dobrých 

nápadů. A ne tak dobrých nápadů. A úplných blbostí. To je problém s kreativitou – neumí 

brzdit. 

Vlastnosti (vyber 3): energická, rychlá, pohotová, vždy připravená, neúnavná 

Schopnosti (vyber 2): 

 Taška: má nějaké zavazadlo, ve kterém se dá (za 1 Energii) najít skoro cokoli. V Introspekci 

méně skoro a více cokoli. 

 Improvizace: může používat „Vidím X” i když řídí protagonistu.  

 Intenzivní: při rozhovorech a všech emocionálních interakcích si za 1 Energii může hodit znovu 



 

Jméno:  Dobrodruh 

Nebo také: Neklid, Zvědavost, Toulavá 

Vzhled:  Cestovatel, Pirát, Hazardní hráč 

Popis: Dobrodruh je ta část osobnosti, která není spokojená s tím, co je a vždycky hledí za další obzor. 

Provokuje expedice a výpravy, žene se do problémů, jen aby se něco dělo. Vnímá hlavně 

příležitosti, byť ne vždy rozumné. S oblibou radí Protagonistovi aby trochu zariskoval, ale občas 

se projikuje do jemu sympatického NPC. 

Vlastnosti (vyber 3): silný, odvážný, rozhodný, mrštný, klikař 

Schopnosti (vyber 2): 

 Risk: Když bezhlavě riskuje a má platit Energii, může si místo placení hodit korunou. Orel 

znamená úspěch, panna smůlu. Na tu samou věc už pak nemůže platit normálně. 

 Objevitel: v Introspekci se může za 1 Energii ujmout vedení výpravy. Když to chce udělat 

dvakrát po sobě, musí mít souhlas ostatních. 

 Anděl strážný: Pokud by měl zemřít, za 1 Energii to nějak přežije. Pokud zrovna řídí 

Protagonistu, výsledkem je situace, kterou přece „nemohl nikdo přežít“. 

 

Jméno:  Rozum 

Nebo také: Intelekt, Stařec, Archivář 

Vzhled:  Knihovník, Vědec, Učitel, Brýlatý šprt, Moderátor znalostních soutěží 

Popis: Rozum zosobňuje trénované intelektuální schopnosti. Paměť, dedukce, všímavost. A také 

touhu je používat, vždy a za všech okolností. Vnímá především logické souvislosti. Občas mívá 

problémy s emocemi, zejména u ostatních lidí. Snaží se řídit Protagonistu co to jde, s oblibou 

se také projikuje do NPC mentorského typu a rozdává rady. 

Vlastnosti (vyber 3): logický, znalý, sarkastický, předvídavý, netečný 

Schopnosti (vyber 2): 

 Chladné rovnice: je imunní vůči emocím. Za 1 Energii může tuto schopnost propůjčit 

Protagonistovi po dobu scény (ne pokud je scéna červená).  

 Dobrá rada: pokud poradí jinému Figmentu a ten jeho rady uposlechne, může dotyčnému na 

tuto jednu svou akci propůjčit jednu svou Vlastnost. 

 IQ: při intelektuální aktivitě má za 1 Energii automaticky první úspěch. Při případných dalších 

hodech si za 1 Energii může hodit znovu. 



 

Jméno:  Dítě 

Nebo také: Syn, Mladík, Minulost, Blázen 

Vzhled:  malý kluk nebo holka (10 let), občas volně přejde v „dospělou variantu“ (cca 15) 

Popis: Protagonista nikdy tak úplně nedospěl. Tahle část jeho osobnosti zůstala navždy dětská. 

Chaotická, nespoutaná a plná potenciálu, zároveň nezvladatelná a bez cíle. Velice hravá. 

S oblibou vymýšlí neobvyklá řešení a pokládá Protagonistovi nevinně podpásové otázky. 

Projikuje se do NPC, které jsou výrazně mladší než Protagonista. 

Vlastnosti (vyber 3): čiperné, nadšené,  zvídavé, vynalézavé, vnímá selektivně 

Schopnosti (vyber 2): 

 Hra na něco: za 1 Energii na sebe může vzít roli. Umí všechny dovednosti, které do ní spadají, 

jako kdyby měl odpovídající vlastnost a +1 na kostce. Vydrží do další změny rolí. V Introspekci 

nejsou role omezené realitou. 

 Až budu velký: když vede výpravu, dokáže rychle a neomylně najít okno, za nímž je 

Protagonista tak, jak si sám sebe představuje za X let. Pokud skupina oknem projde, Dítě 

automaticky skončí u řízení. 

 Netaktní: za 1 Energii vytáhne z kapsy barevné sklo. Přes něj vidí scénu, jakoby byla jinak 

zbarvená. Řídí se pravidly vlastní barvy. Vydrží to po dobu scény. 



 

Příloha C: Graf rituálních frází 

 

 

Začátek 

Úspěch 

Neúspěch / zkusím to jinak 

Jiná varianta 

Všimnul jsem si, že X 

Jsi si jistý, že to dokážeš? 

 

Proč bych neměl? 

Myslíš, že nejsem dost Y? 

To ne, ale Z. 

Vypadá to, že to (to) moc Z i na tebe. 

To vypadá jako problém. 

Podceňuješ mě. *zaplať energii] 

Protože X 

To vypadá jako VELKÝ problém. 

Proč myslíš? 

Protože X Proč myslíš? 

Protože X 

Tvojí Y se nic nevyrovná 

Pravdu díš. 

Asi ne 

Určitě? Není to spíš Y? 

Vidím. 

Ne, určitě je to X 

Jo, máš pravdu. Je to Y 

*tlesknutí* 

STOP ! 

Nebude to tak zlé 
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