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So súperom sa v ťahoch striedajte. Keď budete na ťahu, 
máte 4 akcie. 1 akcia = 1 zatočenie na ľubovoľnej 
vlastnej zbrani.

AKO SA TOČÍ?  
Krúživým pohybom zápästím roztočte koliesko zbrane na 
tyčke, potom pohyb zastavte. Koliesko zapadne do jedného 
zo zúbkov a vylosuje tak silu útoku na súpera.

Pre hráčov, ktorí so Scratch Wars len začínajú, 
alebo chcú hrať hru s najnižšou náročnosťou.

PRAVIDLÁ: ÚROVEŇ 1

Obaja hráči pred seba položte kartu svojho vybraného hr-
dinu. Každý ku svojmu hrdinovi vyložte minimálne jedno 
a maximálne päť koliesok zbrane a na tyčke nastavte 
posunutím korálika počet životov svojho hrdinu       . Obaja 
vyberte jednu zo svojich zbraní, zatočte, a ten, kto vytočí 
vyššie číslo, rozhodne, kto bude začínať. Začínajúci hráč 
má drobnú výhodu, preto si musí ihneď odpočítať 
2 životy (posunie korálik nižšie na tyčke).
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Ťah: Použijete 1 akciu (pamätajte na to, že máte už len 3), 
zatočíte kolieskom zbrane a padne vám číslo - sila útoku. 
Farba poľa, v ktorom sa číslo nachádza, rozhoduje o tom, 
či môžete útok použiť a pokračovať ďalej v ťahu, alebo 
musíte ťah ukončiť (a prídete o zvyšné akcie). Na každú 
akciu (zatočenie) môžete použiť inú zbraň hrdinu.
Útokom zoberiete súperovi toľko životov, koľko je hodnota 
vylosovaného čísla. V tejto verzii ešte neriešite ikonky (napr. 
helma, štít atď.), ale len čísla a farebné polia. Súper stratu 
životov zaznamená posunutím korálika na svojej tyčke.

Rozlišujeme tieto farebné polia (ako na semafore): 

Červená – STOPOVACIA 
Použijete útok a musíte ukončiť svoj ťah (i keď 
vám ostávajú akcie).

Oranžová – ROZHODOVACIA 
Musíte sa rozhodnúť, či použijete útok a ukončíte 
svoj ťah (nevyužijete ďalšie akcie), alebo ho ne-
použijete a budete pokračovať v ťahu (pokiaľ vám 
ostáva akcia).

Zelená - POKRAČOVACIA 
Použijete útok (efekt) a zoberiete súperovi ži-
voty. Potom môžete pokračovať v ťahu (pokiaľ 
vám zostáva akcia). V prípade, že sa vám efekt 
(vo vyšších úrovniach hry) nehodí, nemusíte ho 
použiť a môžete pokračovať v ťahu (pokiaľ vám 
zostáva akcia).
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Rovnako ako v základnej verzii si každý hráč pripraví hrdinu, 
ktorého môže vybaviť až 5 zbraňami.

Začínate hru a striedate sa v ťahoch ako v pravidlách pre 
úroveň 1. Pozrite sa na kartu hrdinu. Sú tu uvedené štyri

Ak súperovi zoberiete všetky jeho životy, zvíťazíte!

POZOR! Každý druh zbrane smie mať hrdina len 
1x (napr. len jeden “Bambusový luk”).

Pokiaľ ukončíte ťah a ostávajú vám nejaké akcie, 
prichádzate o ne. Akcie sa neprenášajú do ďalšieho ťahu.

Pravidlá ďalších úrovní hry a iné zaujímavé info (napr. 
o aplikácii na telefóny) nájdete na www.scratchwars.com.

TIP

PRAVIDLÁ: ÚROVEŇ 2

Napr.: Hneď prvou akciou ste vytočili útok so silou 
2 v oranžovom poli       . Teraz sa musíte rozhod-
núť, či útok použijete (zoberiete súperovi 2 životy) 
a ukončíte svoj ťah (prídete o zvyšné akcie), alebo 
nie a budete pokračovať ďalšou akciou (ostávajú 
vám ešte 3).
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časti dňa a pod každou časťou je stĺpček s bonusmi. Každá 
časť dňa znamená jedno herné kolo, v ktorom obaja hráči 
odohrajú svoj ťah. Napr. začínate, odohráte svoj ťah ráno, 
potom váš súper odohrá ťah ráno, potom pokračujete vy 
a odohráte ťah napoludnie... 
Časti dňa sa striedajú, kým sa boj neskončí. Pamätajte si, 
aká časť dňa je, alebo si ju poznačte.
Aby ste mohli bonusy svojho hrdinu využiť, musíte na 
zbrani vytočiť rovnaký efekt (tú istú ikonku), ako je 
v stĺpčeku bonusov vášho hrdinu pre danú časť dňa. Po-
kiaľ vytočený efekt použijete, môžete k nemu pripočítať 
i hodnotu bonusu hrdinu, a tak zvýšiť silu efektu.

V každom ťahu máte 4 akcie. V tejto úrovni môžete hrať 
tak, ako ste hrali v úrovni 1, t.j. každý vytočený efekt 
znamená útok na súpera, alebo môžete skúsiť efekty 
rozlišovať a hrať ich tak, ako sú popísané na konci týchto 
pravidiel (t.j. štíty na obranu, komba, liečenie atď.). Efekt 
energie v takom prípade berte len ako prázdnu akciu, t.j. 
pokiaľ padne, nič sa nestane, len prídete o 1 akciu.

POZOR! Každý bonus hrdinu smiete v jednom 
ťahu (časti dňa) využiť len 1x. Vždy smiete vyu-
žiť len bonusy pre časť dňa, v ktorej hráte svoj 
ťah (obvykle max. 2)!
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POZOR! Pokial' začínate tretí deň (už ste odohrali 8 
kôl), tak 3. deň ráno (a každú ďalšiu časť dňa), si obaja 
súčasne odrátate 5 životov (skôr, než urobíte čo-
kol'vek iné). Môže sa tak stať, že boj skončí remízou.

POZOR! Počas svojho ťahu v rámci 4 akcií môžete 
meniť zbrane, ktoré používate. Môžete teda zaplatiť 
akciu, zatočiť na jednej zbrani, potom ju vymeniť, 
zaplatiť ďalšiu akciu a pokračovať s inou zbraňou!

Z bonusov hrdinov vyplýva, že sa hráčovi vyplatí premýšľať 
a kombinovať hrdinov s určitými zbraňami. S týmto cieľom 
môžete napr. svoje zbrane meniť s kamarátmi.

TIP

FAQ KEĎ JE BONUS HRDINU ZÁPORNÝ, MUSÍM HO 
POUŽIŤ? 
Áno, pokiaľ efekt použijete, musíte si znížiť hodnotu 
útoku alebo liečenia, ktoré vám na zbrani padlo.

Už viete bojovať so zbraňami a viete, ako používať hrdino-
ve bonusy. Všetko tak budete hrať podľa už známych pra-
vidiel, len pridáte pravidlo o platení energie za používanie 
zbraní. Vo svojom ťahu tak okrem akcií budete musieť 
hospodáriť i s energiou a podľa toho aj vyberať zbrane.

PRAVIDLÁ: ÚROVEŇ 3   
PLNÁ VERZIA HRY DUEL



Na označenie stavu energie využite kar-
tu iného hrdinu. Keď ju obrátite zadnou 
stranou navrch, uvidíte po stranách čísel-
nú stupnicu (1-12). Svojho hrdinu položte 
na stupnicu tak, aby ste ju prekryli až 
k číslu, ktoré značí hodnotu vašej ener-
gie      . Informáciu o energii nájdete vždy 
pod symbolom časti dňa       . Pretože 
začínate, hodnota vašej počiatočnej 
energie je v 1. stĺpčeku “ráno”. Energiu 
budete platiť za používanie zbraní.
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POZOR! Každé zatočenie zbraňou stojí akciu (to 
už poznáte) a teraz už aj 1-3 energie.

Pozrite sa na hrdinove zbrane! 

Konkrétnu cenu za zatočenie udáva farba 
zbrane (napr. všetky červené zbrane stoja 
3 energie) a aj biele číslo v čiernom krúžku 
s malou ikonou blesku. Vždy pred každým 
zatočením na zbrani posuňte svojho hrdinu 
na stupnici a odrátajte si energiu. Akcie si 
pamätajte.
Váš ťah nekončí len vo chvíli, keď vám dôjdu akcie, ale aj vtedy, 
keď vám dôjde energia. Nespotrebovanú energiu si na rozdiel 
od akcií môžete nechať do ďalšieho ťahu. V ďalšom ťahu k nej 
pripočítajte energiu hrdinu pre novú časť dňa. Maximum ener-
gie, ktorú môžete mať v jeden moment, je 12. Svoj ťah môžete 
ukončiť dobrovoľne skôr, bez toho, aby ste využili všetky svoje 
akcie (napr. keď chcete šetriť energiu do ďalších ťahov).
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V pravej časti karty hrdinu vedľa obrázka sú uvedené druhy 
zbraní, ktoré hrdina vie používať (napr. luky a meče). Smiete 
použiť aj inú zbraň, ale zatočenie na takej zbrani vás bude stáť 
vždy o 1 energiu viac (napr. zatočenie s červeným mečom u hr-
dinu, ktorý ho nevie používať, ho bude stáť 4 energie namiesto 3).

Je strategické meniť zbrane v priebehu ťahu. Napr. 
môžete najprv využiť drahšiu zbraň a za zvyšok 
energie siahnuť po lacnejšej.

TIP

ZHRNUTIE: Vo svojom ťahu za každé zatočenie zbraňou 
platíte okrem 1 akcie aj energiu. Napr. ráno má hrdina 2 
energie. Vy si vyberiete oranžovú zbraň za 2 energie. Pred 
zatočením na zbrani si tak musíte odrátať 1 akciu a zaplatiť 
2 energie.
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Farba poľa určuje, či smiete pokračovať v hre (zelená), 
rozhodnúť sa, či  využijete efekt a skončíte, alebo budete 
pokračovať (oranžová), či musíte bezpodmienečne 
skončiť (červená). 
 
Ak si nie ste istý významom symbolov a čísel na kartách, 
podívajte se na stránky 17 a 18 s popisom jednotlivých 
prvkov!

Pri všetkých efektoch udáva číselná hodnota silu efektu, 
napr. koľko životov hráč zoberie súperovi alebo koľko ži-
votov si vylieči.

ZOZNAM EFEKTOV

Jednorazové efekty
ENERGIA
Získate toľko energie, koľko je hodnota efektu. 

ÚTOK NA HRDINU
Súperovi zoberiete toľko životov, koľko je 
hodnota efektu.

ÚTOK NA ZBRAŇ
Môžete zaútočiť na ľubovoľnú zbraň alebo 
efekt súpera, ktorého odolnosť je nižšia alebo 
rovnaká ako hodnota vášho útoku.
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Pokiaľ je útok rovnaký alebo vyšší než 
odolnosť zbrane, podarilo sa vám ju rozbiť. 
Takú zbraň obrátite zadnou stranou navrch. 
V prípade útoku na odložený efekt sa vám 
ho podarilo zrušiť. Zbraň sa vracia do výba-
vy hrdinu (nie je rozbitá, je možné ju rozbiť 
až ďalším útokom na samotnú zbraň).

POZOR! Pokial' je hodnota útoku vysoká, nie je 
možné zvyšok tejto hodnoty využiť napr. na útok 
na ďalšiu zbraň.

OPRAVA ZBRANE:  
Zaplatíte 1 akciu a toľko energie, 
koľko by vášho hrdinu stálo zatočenie 
na danej zbrani. Potom kolieskom 
zbrane, ktorú v hre nepoužívate, ozna-
číte opravu zbrane      . V nasledujúcom 
ťahu koliesko odstránite, zbraň obrátite 
a môžete ju opäť používať.

UNIVERZÁLNY ÚTOK
Môžete si vybrať, či zaútočíte na zbraň, 
odložený efekt alebo hrdinu súpera. 

LIEČENIE
Hrdina si doplní životy podľa hodnoty efektu. 
Počet životov nesmie presiahnuť maximum 
uvedené na karte hrdinu.
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Odložené efekty

Na každej zbrani môžete mať len jeden označený efekt. 
Pokiaľ napr. chcete na zbrani vytočiť niečo iné, môžete 
efekt bez straty akcie zrušiť a zbraň si vrátiť do výbavy 
hrdinu. Takto vrátenú zbraň môžete hneď použiť (pokiaľ 
máte akciu a energiu).

Na odložený efekt súpera môžete zaútočiť 
a zrušiť ho útokom na zbraň či univerzálnym 
útokom. Efekt súperovi zrušíte, pokiaľ je 
váš útok rovnako silný alebo silnejší, než 
je odolnosť efektu        . Po zrušení efektu sa 
zbraň vráti do výbavy hrdinu súpera.

Hráč môže efekt odložiť. Na konci každého 
svojho ťahu potom automaticky zaútočí na 
súperovho hrdinu. Ten sa môže brániť štítom. 
Použitie odloženého efektu nestojí akciu ani 
energiu. Efekt trvá, kým ho súper nezruší 
útokom, alebo kým ho hráč nezruší sám.

TRVALÝ ÚTOK NA HRDINU

Pokiaľ vytočíte jeden z nasledujúcich 
efektov, môžete zbraň odložiť a efekt 
označiť. Ten potom môžete použiť 
neskôr (štít, kombo) alebo opakovane 
(trvalý útok na hrdinu). Odloženie efektu 
si označíte pomocou zadných strán 
v tejto hre nepoužívaných zbraní (t.j. 
tými, ktorými ste nevybavili hrdinu).
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Hráč môže efekt odložiť. Keď má na konci 
svojho ťahu 2 a viac odložených kombo 
efektov, môže ich odpáliť. Zráta ich hodnoty 
a zaútočí s nimi na hrdinu, zbraň alebo efekt 
súpera. Pokiaľ hráč odložené kombo efekty 
na konci ťahu neodpáli, zostávajú pripravené 
do ďalších ťahov (kým ich nezruší súper alebo 
sám hráč).  
Po odpálení komba sa zbrane vracajú do výbavy 
hrdinu a sú pripravené na použitie v ďalšom ťahu.

KOMBO

Hráč môže efekt odložiť. Štít možno použiť 
v ťahu súpera na obranu hrdinu alebo zbrane. 
Potom, keď sa súper rozhodne, na čo zaútočí, 
odrátajte hodnotu štítu od hodnoty útoku 
súpera. Využitie nič nestojí, ale štít sa zruší 
a hráč si vráti zbraň do výbavy hrdinu. Hráč 
smie v jednom ťahu využiť viacero štítov 
naraz, a to buď jednotlivo alebo ich hodnoty 
spočítať.

OBRANNÝ ŠTÍT

POZOR! Ťah skončí, keď vám dôjde akcia, energia 
alebo vás zastaví červená farba. Svoj ťah môžete 
ukončiť aj dobrovol'ne. Vždy potom ešte môžete 
využiť svoje odložené efekty ako trvalý útok 
a kombo. Štíty využívate v ťahoch súpera.
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Týmto bonusom je možné odpáliť i len jeden od-
ložený kombo efekt (nemusíte mať dva, ktoré sú 
normálne potrebné). Hodnotu bonusu prirátajte 
(resp. odrátajte) k sile útoku.

ODPAL'OVAČ KOMBA

Zvyšuje hodnotu sily odpáleného kombo efek-
tu. Aby hráč mohol bonus využiť, musí odpáliť 
najmenej dva odložené kombo efekty.

KOMBO BONUS

Špeciálne bonusy hrdinu

POŽEHNANIE
Hráč smie prirátať hodnotu bonusu k ľubovoľnému 
jednorazovému efektu (útoku, energii či liečeniu).

POZOR! Nezabudnite, že hrdina smie na jedno 
zatočenie zbraňou využiť len 1 bonus. Každý bo-
nus možno použiť len 1x za ťah! V prípade, že je 
bonus záporný, tak pri vytočení efektu, na ktorý 
sa bonus vzťahuje, ho musíte aplikovať. 

Bonusy možno uplatniť vždy len v určitej 
časti dňa uvedenej na kartičke (preto sa 
niekedy vyplatí počkať na príhodný bonus, 
napr. pri odpálení komba). Bonusy k od-
loženým efektom sú na kartách hrdinov 
označené týmto spôsobom      .
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Hrajte o stieracie peniažky na zbraniach. Ty a tvoj súper 
ich vsaďte a zahrajte si o ne duel, víťaz berie všetko. Na 
peniažkoch nájdete QR kódy s odmenou do aplikácie 
a ďalšie symboly, za ktoré môžete získať hodnotné darčeky. 

Hrajte online turnaje s priateľmi, vylepšujte 
hrdinov a získavajte pre nich mocné kúzla! 

Stiahnite si aplikáciu Scratch Wars, 
zdarma pre iOS a Android.

O ČO MÔŽETE HRAŤ S KAMARÁTMI?

POZOR! V prípade QR kódu získate menu do 
aplikácie len vtedy, pokial' QR získate

ĎALŠIE INFO
PRESKÚMAJTE ONLINE SVET SCRATCH WARS
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od súpera, ktorý predtým naskenoval príslušnú 
zbraň do aplikácie, a tak QR aktivoval. Každý 
QR kód môže byť použitý iba raz.

Keď nazbierate 100 a viac QR 
kódov       alebo 20 symbolov       
rovnakého druhu a k tomu pri-
dáte symbol kľúča      , doplníte 
svoj nick a email, pod ktorým 
ste sa registrovali na webe 
Scratch Wars, vložíte všetko do 
obálky a zašlete na adresu na-
šej kancelárie a dostanete body 
do shopu na nákup odmien. Viac 
aj na www.scratchwars.com

Vsadíte nezotreté peniažky a budete dúfať, že vyhráte tie 
najcennejšie symboly (ako napr. kľúče), alebo sa dohod-
nete, že budete hrať o konkrétne zotreté symboly…? To 
už necháme na vás!

CHCETE VEDIEŤ, AKÚ VZÁCNU 
KARTU MÁTE?

Počet hviezdičiek       hovorí, koľko kariet daného druhu 
bolo vydaných, a aká je šanca daný druh karty vôbec 
nájsť. Jedna hviezdička znamená, že karta sa vyskytuje 
často. Štyri hviezdičky naopak označujú vzácnu kartu.
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Pokiaľ je váš súčet vyšší než 
priemer, gratulujeme – máte 
vzácneho hrdinu!

Sily v rámci jedného typu hrdinu sú rozložené podľa grafu 
na obrázku vľavo. Najviac hrdinov sa nachádza v prieme-
re; hrdinov, ktorí majú +8 až +9 bodov nad priemerom, je 
naozaj len niekoľko kusov a sú tak veľmi vzácni.

Raritu si môžete overiť aj na našom webe 
www.scratchwars.com. Stačí, keď uvediete 
meno hrdinu alebo pri zbrani jej 4 písmenkový 
kód (nájdete ho na točni vedl'a obrázka).

Toto číslo       označuje priemer-
nú silu daného typu karty (napr. 
všetkých naftových rytierov).
Zrátajte všetky hodnoty 
v dolnej polovici karty hrdinu, 
čiže energie a všetky bonusy 
(mínusové odrátajte) a súčet 
porovnajte s priemerným 
číslom.
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Môžete si jednoducho overiť vzácnosť svojich kariet, 
prečítať si príbehy všetkých hrdinov a zbraní, zistiť, kde sú 
predajné miesta a tiež...

Môžete nakupovať odmeny za body 
Registrujte sa na webe www.scratchwars.com a staňte 
sa Scratch Knightom. Môžete získavať body a za ne 
nakupovať v špeciálnom obchode úžasné odmeny. Keď 
vyhráte na turnaji alebo na stretnutiach nad Scratch 
Lordom, získate množstvo bodov a budete povýšení na 
Scratch Mastera. S novou rolou sa vám odomknú ďalšie 
zaujímavé odmeny, možnosť organizovať turnaje a trebárs 
sa dopracovať až na Scratch Lorda či Leadera.

Môžete založiť svoj klan 
Hráte Scratch Wars s kamarátmi? Chcete získať večnú slávu, 
prestížne trofeje a ďalšie body na odmeny? Ukážte ostatným, 
že ste skutočne dobrí bojovníci a založte si s kamarátmi 
svoj klan. Vytvorte ho na webe scratchwars.com, vyzývajte 
ostatné klany, dávajte si s nimi súboje a získavajte body 
do rebríčka. Tí najúspešnejší v každom kraji získajú každý 
mesiac trofeje a body.

NA WEBE SCRATCH WARS:

Ak máte nejaké otázky alebo postreh ku 
hre, napíšte nám na info@notre-game.com 

Chcete mať prehl'ad o všetkých chys-
taných novinkách? Lajknite nás na FB!
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Počet životov 
hrdinu pre “duel”

Po naskenovaní 
QR kódu pomocou 
mobilu získate hrdinu 
do aplikácie

Druhy zbraní, na ktoré 
sa hrdina zameriava

Energia

Hrdinove bonusy/postihy 
k odloženému efektu 
(vlajočka)

Bonus hrdinu k efektu na 
zbrani (v určitú časť dňa - 
napr. ráno)

Časť dňa

Počet životov pre hru 
“tím vs. tím”

Sila bonusu (priráta sa k 
hodnote rovnakého efektu 
vytočeného na zbrani)

Priemerná sila daného typu 
hrdinu. Viac o určovaní 
vzácnosti karty nájdete na 
strane 15 tohto návodu.

Špecializácia hrdinu 
(súčasť plánovaného 
rozšírenia)

Unikátne meno 
a druh hrdinu

Rarita karty (šanca 
na jej získanie)

Znak krajiny, z ktorej 
hrdina pochádza

Karta hrdinu



18

Názov zbrane

Po naskenovaní QR 
kódu pomocou mobilu 
získate do aplikácie 
vašu zbraň v 3D

Typ zbrane (luk, sekera, 
meč, palica)

Cena energie za jedno 
zatočenie/akciu, špe-
cifikované aj farbou pod 
obrázkom zbrane (napr. 
červená = 3)

Pozadie podľa typu zbrane 
(napr. pri lukoch je to 
drevo...)

Obrázok označuje druh efektu

Číslo označuje silu efektu

Odkladací efekt

Unikátny kód a obrázok 
zbrane
Odmena pre spoluhráčov. Môžete 
o ňu hrať alebo ju ľubovoľne meniť.

Farba poľa (pokračovacie, 
rozhodovacie, stopovacie)

Rarita karty (šanca jej 
získania). Štvorhviezdičkové 
sú najvzácnejšie.

Priemerná sila 
zbrane (slúži na určenie 
vzácnosti)

Odolnosť zbrane/efektu 
(zbraň alebo efekt zničí 
útok s rovnakou alebo 
vyššou hodnotou)

Karta zbrane



Pre značenie dennej doby 
môžete využiť koliesko 
nepoužívanej zbrane.

www.scratchwars.com


