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OSTROV VAMPIRIA
ROZŠÍŘENÍ KE HŘE SCRATCH WARS
Nový ostrov Vampiria přináší do hry 12
nových hrdinů, 20 zbraní a 3 zbrusu nové
herní efekty. Pro edici Vampiria využijete
klasická pravidla pro jednotlivé herní
módy. O vampírských efektech a zbraních se dočtete v těchto pravidlech.
Pravidla ke stažení naleznete i na webu
www.scratchwars.com, v podobě
videotutoriálů na youtube.com/c/ScratchWars
nebo jako součást základní startovací sady (edice
Biolandia/Techlandia, plechová krabička).

NOVINKY EDICE VAMPIRIA:
ZBRANĚ, KTERÉ STOJÍ NULA ENERGIE
Ostrov Vampiria představuje nové zbraně, za jejichž
použití neplatíte energií, ale pouze akcí.
Tyto zbraně:
• mají bílo-šedé podbarvení
pod ilustrací.
• jejich použití nestojí energii, ale pouze 1 akci (v případě,
že je zbraň jiného druhu, než který hrdina umí používat,
stojí zatočení kromě akce i 1 energii)
• opravují se dle běžných pravidel, tj. oprava stojí 1 akci
a tolik energie, kolik stojí hrdinu jejich použití a trvá
jedno kolo
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NOVÉ EFEKTY
VAMPÍRSKÝ KOUSANEC

Útok na hrdinu soupeře a zisk energie
Nachází se na zbraních (formou efektu) a u hrdinů
(formou bonusu).
Jedná se o speciální útok na hrdinu soupeře, jehož
síla udává, kolik životů soupeři seberete. Kolik
životů vezmete soupeři, tolik si okamžitě přidáte
energie.
PŘÍKLAD: vytočíte vampírský kousanec o síle 3, soupeř
si odebere 3 životy a vy si zvýšíte svou energii o +3.
SOUPEŘ
VY
Bonus na kartě hrdiny se k útoku klasicky přičítá.
Zvyšuje tak sílu útoku a zisk energie.
Útok vampírským kousancem nelze navýšit
bonusem požehnání. (Vampíři totiž požehnání
přímo nesnášejí.)

POZOR! Vampírský útok může být blokován
štítem! V daném případě si přičtete jen tolik
energie, kolik životů jste soupeři skutečně sebrali.
2

PŘÍKLAD: vytočíte vampírský kousanec o síle 5, soupeř
tento útok blokuje štítem o síle 2. Soupeř si tak ubírá 3
životy a vaše energie se zvyšuje o +3.
SOUPEŘ
VY

VAMPÍRSKÉ PROKLETÍ ZBRANĚ
Magický útok na zbraň

Nachází se na zbraních (formou efektu) a u hrdinů
(formou bonusu).
Jedná se o speciální útok na zbraň, který je podobný klasickému útoku na zbraň . Abyste zničili
zbraň protivníka je nutné, aby váš útok měl stejnou,
nebo vyšší hodnotu než je odolnost zbraně.

Např.: 5>2
Je-li útok úspěšný, zbraň soupeře je prokleta
a musí být odložena zadní stranou navrch na
zvláštní kartu „Prokletí zbraně“. (Nemáte-li kartu
„Prokletí zbraně“, využijte zadní stranu nepoužívaného hrdiny, krabičku Scratch Wars, nebo jasně
vymezené místo.)
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Na kartě “Prokletí zbraně” může být libovolné
množství zbraní soupeře. Soupeř zbraně nesmí
použít, dokud prokletí nezlomí.
Zlomit prokletí lze následovně: na začátku svého
tahu (předtím, než provedete jakoukoliv jinou akci)
oznámíte, že chcete “zlomit prokletí”, zaplatíte
5 životů a všechny své akce na tah (vynecháte
tah). Pokud máte odložené “kombo” nebo “trvalý
útok na hrdinu” stále jej na konci tahu můžete
použít (jejich použití totiž nestojí akci).

PŘÍKLAD: na začátku svého tahu máte 24 životů a 3 zbraně
odložené na kartě Prokletí. Vyhlásíte, že chcete
„zlomit prokletí“. Uberete si 5 životů , otočíte zbraně
na kartě Prokletí přední stranou navrch
a ukončíte
tah . Zbyde vám tak 19 životů a na řadě je soupeř.
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Jakmile zlomíte prokletí, jsou všechny zbraně na
kartě Prokletí vysvobozeny. Vysvobozené zbraně
na kartě ponechte a otočte přední stranou navrch.
Na začátku dalšího tahu zbraně z karty Prokletí
sundáte a můžete je dále využívat.
S tímto útokem lze zaútočit i na odložené efekty
soupeře. V tomto případě se vampírské prokletí
zbraně chová stejně jako klasický útok na zbraň.
Je-li síla útoku stejná nebo vyšší než odolnost
odloženého efektu, je efekt zrušen a zbraň se
vrací soupeři do výbavy.
Bonus na kartě hrdiny se k útoku klasicky přičítá
a zvyšuje sílu útoku.

POZOR! Vampírské prokletí zbraně může být blokováno štítem. Od síly útoku se odečte hodnota
odloženého štítu.

NOČNÍ VAMPÍRSKÝ ÚTOK

Přímý útok na hrdinu soupeře za energii
Nachází se pouze na kartě hrdiny a to jako bonus
večer nebo v noci.
Tento útok je možné hrát pouze v denní době, ve které
má hrdina bonus k dispozici. Útok nestojí žádnou akci
a můžete ho hrát vždy na konci tahu – i tehdy, pokud
ukončíte tah na základě oranžového či červeného efektu.
Číselná hodnota útoku na hrdinovi udává maximální sílu tohoto útoku. Chcete-li útok využít, musíte
za něj zaplatit energii (podle čísla u symbolu ).
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PŘÍKLAD: ukončíte svůj tah vytočením efektu v červeném poli. Na hrdinovi máte večer k dispozici noční vampírský útok o síle 3. Zbývají vám 4 energie a rozhodnete
se útok využít - odeberete si 3 energie (zbyde vám 1)
a váš soupeř přijde o 3 životy.
Nemáte-li dostatek energie pro použití maximálního útoku, zaplatíte veškerou svou zbylou energií
a síla útoku se bude rovnat vaší odečtené energii.
PŘÍKLAD: ukončíte svůj tah
vytočením efektu v červeném
poli. Na hrdinovi máte večer
k dispozici noční vampírský
útok o síle 3. Zbývají vám pouze 2 energie, útok se přesto
rozhodnete využít. Odeberete
si tak 2 zbývající energie
a soupeř přijde o 2 životy.
Noční vampírský útok nelze dělit (např. nelze si nechat
1 energii a 1 použít na útok)! Do útoku musí být vždy
vložena všechna energie (vložená energie nesmí převyšovat číslo u symbolu nočního útoku).
Po tomto útoku vám tedy může zbýt energie jen v případě,
že máte více energie, než je maximální síla tohoto útoku.
6

POZOR! Noční útok lze blokovat štítem. Od síly
útoku se odečte hodnota odloženého štítu.

NOVINKY PRO VÁS
Shop odměn na scratchwars.com otevřen ve dne v noci!
Stačí nasbírat pár bodíků a vybrat si zaslouženou odměnu, kterou vám zašleme zcela zdarma!
Jak získat bodíky do shopu odměn? Stačí se registrovat
na scratchwars.com.
V sekci „Hráči a odměny“ najdete tlačítko, kterým se
dostanete na shop, kde si můžete vybrat dárek.
Scratch Wars hráči mají i vlastní hierarchii. Tím, jak ve
hře sílíte, se můžete ze Scratch Knighta probojovat přes
pozici Sratch Mastera, Lorda a Leadera až k samotnému
Scratch Kingovi. Spolu s vaším postupem se vám budou
na shopu odměn odhalovat další a další odměny.

Způsob získávání bodíků:
PORAŽENÍ OVERGAMERA

Poražením tohoto zkušeného hráče můžete získat
šek, který proměníte na stránkách Scratch Wars na
bodíky. Kde a kdy se tato „Setkání s Overgamerem“ konají, najdete na webu v sekci „Kde hrát“.

VÝHRA V TURNAJI

Nejenže si zajistíte obdiv spoluhráčů, ale za
výhru v turnaji automaticky dostanete šek na
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bodíky do shopu odměn. Kde a kdy se turnaje
pořádají najdete na webu v sekci „Kde hrát“.

HRANÍM O STÍRACÍ PENÍZKY
Z KARET ZBRANÍ

S kamarády si ozvláštněte hru tím, že si každý
vsadíte pár nesetřených penízků. Vítěz bere
vše. Setřené QR kódy nebo symboly poté
zašlete do Notre Game, kde vám je promění
na bodíky do shopu.

UMÍSTĚNÍM KLANU V KLANOVÉM ŽEBŘÍČKU

Bodíky získávají klany, které se umístí ve svém
kraji na předních příčkách klanových žebříčků.
K jeho založení vám stačí jeden kamarád
(minimální počet členů jsou 2), stačí si vymyslet
jméno, vybrat si znak, a nakonec se domlouvat
s jinými klany na pořádných bitvách.

KDE VŠE ZJISTIT?
Veškeré informace o pravidlech a světě Scratch Wars se
dozvíte i na našich sociálních sítích. Přidejte si nás na FB
a YouTube, ať nic neprošvihnete!

facebook.com/scratchwars

youtube.com/ScratchWars
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VAŠE SOUKROMÁ LIGA
S PODPOROU A ODMĚNAMI OD NÁS
Jste škola, oddíl, větší parta přátel nebo prostě jen máte
organizačního ducha? Napište nám na email:
komunita@notre-game.com. Vytvoříme vám soukromou
ligu na míru. Podpoříme vás odměnami pro výherce
a dalšími materiály.
Můžeme využít prostředí klanů na našem webu a vytvořit pro
vás uzavřenou klanovou ligu, která se bude každý měsíc vyhodnocovat samostatně (bez ohledu na krajovou příslušnost).

A JAK TO MŮŽE VYPADAT?
Víte, že ve vaší škole hraje Scratch Wars několik skupin
dětí. Navrhněte jim, ať se rozdělí do skupinek a každá
si založí svůj klan na webu scratchwars.com (vymyslí
si jméno, motto, znak atd.) Máme pro vás případně
i zajímavé metodiky, jak tyto činnosti pojmout kreativně.
Poté nám nahlásíte jméno vaší soukromé ligy a které
klany do ní spadají, a my vám na našem webu připravíme
vaši vlastní klanovou ligu. Stanovte pravidla - například,
že v rámci jednoho měsíce se musí každý klan z vaší
školy utkat se všemi ostatními klany.
Motivujte děti odměnami, které od nás dostanete. Pro
ozvláštnění vám doporučíme různé výzvy pro klanové
souboje a různé herní módy v duchu hesla “Stále máš co
objevovat!”.
Ideálem je čilý komunitní duch dětí, které se potkávají,
hrají a diskutují o strategiích...
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OSTROV VAMPIRIA
ROZŠÍRENIE KU HRE SCRATCHWARS
Nový ostrov Vampiria prináša do hry 12
nových hrdinov, 20 zbraní a 3 úplne nové
herné efekty. Pre edíciu Vampiria využite
klasické pravidlá pre jednotlivé herné
mody. O špeciálnych efektoch a zbraniach sa dočítate v týchto pravidlách.
Pravidlá na stiahnutie nájdete aj na
webe www.scratchwars.com v podobe
videotutoriálov na youtube.com/c/ScratchWars
alebo ako súčasť základnej štartovacej súpravy (edícia
Biolandia/Techlandia, plechová krabička).

NOVINKY EDÍCIE VAMPIRIA:
ZBRANE, KTORÉ STOJA NULU ENERGIE
Ostrov Vampiria predstavuje nové zbrane, za ktoré pri
použití neplatíte energiu, ale iba akciu.
Tieto zbraně:
• majú sivobiele podfarbenie
pod ilustráciou.
• Ich použitie nestojí energiu, ale len 1 akciu (v prípade,
že zbraň je iného druhu, než vie hrdina používať, stojí ho
okrem akcie aj 1 energiu)
• Opravujú sa podľa bežných pravidiel, tj. ich oprava stojí
1 akciu a toľko energie, koľko stojí hrdinu ich použitie,
a trvá jedno kolo.
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NOVÉ EFEKTY
VAMPÍRSKE UHRYZNUTIE

Útok na hrdinu súpera a zisk energie
Nachádza sa na zbraniach (vo forme efektu) a na
hrdinoch (vo forme bonusu).
Ide o špeciálny útok na hrdinu súpera. Sila útoku
udáva, koľko životov zoberiete súperovi. Koľko
životov vezmete súperovi, toľko si okamžite
pridáte energie.
PRÍKLAD: vytočíte vampírske uhryznutie so silou 3, súper
si odoberie 3 životy a vy si zvýšite svoju energiu o +3.
SÚPER
VY
Bonus na karte hrdinu sa k útoku klasicky pripočíta. Zvyšuje tak silu útoku a zisk energie.
Útok vampírským uhryznutím nejde navýšiť
bonusom požehnanie. (Vampíri totiž požehnanie
priam neznášajú.)

POZOR! Vampírske uhryznutie je možné blokovať
štítom. V danom prípade si pridáte len tol'ko energie, kol'ko životov ste súperovi skutočne zobrali.
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PRÍKLAD: vytočíte vampírske uhryznutie so silou 5,
súper tento útok blokuje štítom so silou 2. Súper si tak
odoberie 3 životy a vaša energia sa zvyšuje o +3.
SÚPER
VY

VAMPÍRSKE PREKLIATIE ZBRANE
Magický útok na zbraň

Nachádza sa na zbraniach (vo forme efektu) a na
hrdinoch (vo forme bonusu).
Tento útok na zbraň je podobný klasickému útoku
na zbraň . Aby ste zničili protivníkovu zbraň,
sila vašeho útoku musí byť rovnaká alebo vyššia
než odolnosť zbrane.

Napr.: 5>2
Pokiaľ je útok úspešný, je zbraň súpera
prekliata a ten ju musí odložiť na osobitnú kartu
„Prekliatie zbrane”. (Ak nemáte kartu „Prekliatie
zbrane”, použite zadnú stranu nepoužívaného
hrdinu, krabičku Scratch Wars alebo jasne
vymedzené miesto.)
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Na karte „Prekliatie zbrane“ môže byť ľubovolné
množstvo zbraní súpera. Súper nesmie zbrane
použiť, kým prekliatie nezlomí.
Vyslobodiť zbrane z prekliatia je možné nasledovne: na začiatku svojho ťahu (predtým, než vykonáte
akúkoľvek inú akciu) oznámite, že chcete „zlomiť
prekliatie”, zaplatíte 5 životov a všetky svoje akcie
na ťah (vynecháte ťah). Ak máte odložené „kombo”
alebo „trvalý útok na hrdinu”, stále ho na konci
ťahu môžete použiť (ich použitie nestojí akciu).

PRÍKLAD: na začiatku svojho ťahu máte 24 životov a 3
zbrane
odložené na karte Prekliatie. Oznámite, že chcete
„zlomiť prekliatie“. Zoberiete si 5 životov , otočíte zbrane na karte Prekliatie prednou stranou hore
a ukončíte
ťah . Zostane vám tak 19 životov a na rade je súper.
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Keď zrušíte prekliatie, sú všetky prekliate zbrane
na karte “Prekliatie” vyslobodené. Vyslobodené
zbrane na karte nechajte a otočte prednou stranou
nahor. Na začiatku ďalšieho ťahu zbrane z karty
Prekliatie zoberiete a môžete normálne používať.
Týmto útokom sa dá zaútočiť aj na odložené
efekty súpera. V tomto prípade sa vampírske
prekliatie zbrane správa rovnako ako klasický
útok na zbraň. Ak je sila útoku rovnaká alebo
vyššia než odolnosť odloženého efektu, je efekt
zrušený a zbraň sa vracia súperovi do výbavy.
Bonus na karte hrdinu sa k útoku klasicky pripočíta a zvyšuje silu útoku.

POZOR! Vampírske prekliatie zbrane môže byť
blokované štítom. Od sily útoku sa odčíta hodnota odloženého štítu.

NOČNÝ VAMPÍRSKY ÚTOK

Priamy útok na hrdinu súpera za energiu
Nachádza sa len na kartách hrdinov a to ako
bonus večer alebo v noci.
Tento útok môžete hrať len v časti dňa, kedy má hrdina tento bonus. Útok nestojí žiadnu akciu a môžete
ho hrať vždy na konci ťahu - aj vtedy, keď ukončíte
ťah na základe oranžového či červeného efektu.
Číselná hodnota útoku na hrdinovi udáva maximálnu silu tohto útoku. Pokiaľ chcete útok využiť, zaň
zaplatiť energiu (podľa čísla pri symbole ).
15

PRÍKLAD: ukončíte svoj ťah vytočením efektu v červenom
poli, na hrdinovi máte večer k dispozícii nočný vampírsky
útok so silou 3. Zostávajú vám 4 energie a rozhodnete
sa útok využiť – odoberiete si 3 energie (zostane vám 1)
a váš súper týmto ťahom príde o 3 životy.
Ak nemáte dostatok energie pre použitie maximálneho útoku, zaplatíte všetku svoju zostávajúcu energiu
a sila útoku sa bude rovnať vašej odpočítanej energii.
PRÍKLAD: ukončíte svoj ťah
vytočením efektu v červenom
poli. Na hrdinovi máte večer
k dispozícii nočný vampírsky
útok so silou 3. Zostávajú
vám iba 2 energie, útok sa aj
tak rozhodnete využiť. Odoberiete si tak 2 zostávajúce
energie a súper príde o dva
životy.
Nočný vampírsky útok sa nedá rozdelit (napr. nejde
si nechať 1 energiu a 1 použiť na útok)! Do útoku musí
byť vždy vložená všetka energia (vložená energia
nesmie prevyšovať číslo pri symbole nočného útoku).
Po tomto útoku vám teda môže zostať energia iba v prípade,
že máte viac energie, než je maximálna sila tohto útoku.
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POZOR! Nočný útok sa dá blokovať štítom. Od sily
útoku sa odčíta hodnota odloženého štítu.

NOVINKY PRE VÁS
Shop odmien na scratchwars.com otvorený vo dne
v noci! Stačí nazbierať pár bodíkov a vybrať si zaslúženú
odmenu, ktorú vám zašleme celkom zadarmo!
Ako môžete získať body do shopu odmien? Stačí sa
zaregistrovať na scratchwars.com.
V sekcii „Hráči a odmeny” nájdete tlačítko, ktorým sa
dostanete na shop, kde si darček môžete vybrať.
Scratch Wars hráči majú aj vlastnú hierarchiu. Tým, ako sa
v hre zlepšujete, sa môžete zo Scratch Knighta prebojovať
cez pozíciu Scratch Mastera, Lorda a Leadera až k samotnému Scratch Kingovi. Spolu s vaším postupom sa vám
budú na shopu odmien odhaľovať ďalšie a ďalšie odmeny.

Spôsoby získavania bodíkov:
PORAZENIE OVERGAMERA

Porazením tohto skúseného hráča môžete získať
šek, ktorý premeníte na stránkach Scratch Wars na
bodíky. Kde a kedy sa tieto „Stretnutia s Overgamerom“ konajú, nájdete na webu v sekcii „Kde hrať“.

VÝHRA V TURNAJI

Nielenže si zaistíte obdiv spoluhráčov, ale za
výhru v turnaji automaticky dostanete šek na
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bodíky do shopu odmien. Kde a kedy sa turnaje konajů nájdete na webu v sekcii „Kde hrať“.

HRANÍM O STIERATEL'NÉ
PENIAŽKY Z KARIET ZBRANÍ

S kamarátmi si ozvláštnite hru tým, že si každý
stavíte pár nezotretých peniažkov. Víťaz potom
berie všetko. Zotreté QR kódy alebo symboly
potom zašlite do Notre Game, kde vám ich
premenia na bodíky do shopu.

UMIESTNENÍM KLANU V KLANOVOM REBRÍČKU

Bodíky získavajú klany, ktoré sa umiestnia vo
svojom kraji na predných priečkach klanových
rebríčkov. K jeho založeniu vám stačí jeden
kamarát (minimálny počet členov sú 2), stačí
vymyslieť meno, vybrať si znak, a nakoniec sa
dohodnúť s inými klanmi na poriadnych súbojoch.

KDE VŠETKO ZISTIŤ?
Všetky informácie o pravidlách a svete Scratch Wars sa
dozviete na našich sociálnych sieťach. Pridajte si nás na
FB a YouTube, abyste nič neprešvihli!

facebook.com/scratchwars

youtube.com/ScratchWars
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VAŠA SÚKROMNÁ LIGA
S PODPOROU A ODMENAMI OD NÁS
Ste škola, oddiel, väčšia skupina priateľov alebo jednoducho iba máte organizačného ducha? Napíšte nám
na e-mail komunita@notre-game.com. Vytvoríme vám
súkromnú ligu na mieru. Podporíme vás odmenami pre
výhercov a ďalšími materiálmi.
Môžeme využiť prostredie klanov na našom webe a vytvoriť
pre vás uzavretú klanovú ligu, ktorá sa bude každý mesiac vyhodnocovať samostatne (bez ohľadu na krajovú príslušnosť).

A AKO TO MÔŽE VYZERAŤ?
Viete, že vo vašej škole hrá ScratchWars niekoľko skupín
detí. Navrhnite im, nech sa rozdelia na skupinky a každá
si založí svoj klan na webe scratchwars.com (vymyslí
si meno, motto, znak atď.). Máme pre vás prípadne
i zaujímavé metodiky, ako tieto činnosti uchopiť kreatívne. Potom nám nahláste meno vašej súkromnej ligy
a ktoré klany do nej spadajú, a my vám na našom webe
pripravíme vašu vlastnú klanovú ligu. Stanovte pravidlá
- napríklad, v rámci jedného mesiaca sa musí každý klan
z vašej školy stretnúť so všetkými ostatnými klanmi.
Motivujte deti odmenami, ktoré od nás dostanete. Na
ozvláštnenie vám odporúčame rôzne výzvy pre klanové
súboje a rôzne herné mody v duchu hesla “Stále máš čo
objavovať!”.
Ideálom je čulý komunitný duch detí, ktoré sa stretávajú,
hrajú a diskutujú o stratégiách...
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