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Pravidla ekonomiky Řád 2013 (verze 0.1) 

1. Měna 

 Ve Feldaru jiţ po dlouhá staletí existuje univerzální platidlo, vyráběné z drahých kovů, které se ve Feldaru 

vyskytují. Podle toho lze feldarské mince rozdělit (vzestupně) do tří druhů: stříbrňáky (stř.), zlaťáky (zl.) a 

platiňáky (pt.).  

 Hodnota jednoho stříbrného odpovídá ceně jednoho piva v herní hospodě. 

 

Měna Hodnota  

Stříbrňák (stř.) 1 stř. 

Zlaťák (zl.) 3 stř. 

Platiňák (pt.) 9 stř. (3 zl.) 

2. Suroviny 

 Feldar je poměrně bohatý na nerostné suroviny, kovy a drahé kamení, kterých má takřka nevyčerpatelné mnoţství, 

coţ mnohdy vedlo k pravidelným nájezdům z okolních zemí.   

 Ve Feldaru lze nalézt zásoby železa, stříbra, zlata, platiny. 

Surovina Cena (stř) 

Platina 10 

Zlato 5 

Stříbro 4 

Ţelezo 2 

Dřevo 1 

Kámen 1 

 Pokud potřebujete ve hře jinou surovinu, neţ jsou výše popsané + drahé kameny, připravte si ji a organizátoři vám 

ji do hry dostanou. 

 Suroviny se těţí v různých jednotkách, důleţité je rozlišovat jednotky pro ţelezo a drahé kovy, ţeleza se vytěţí 

samozřejmě víc. Zlato, stříbro a platina se těţí v uncích, ţelezo ve funtech. Zatímco z unce zlata Vám zdatný 

šperkař můţe vyrobit prstýnek, z funtu ţeleza kovář vyková podkovu. Přesnou cenu výrobků vám poví řemeslník. 

3. Drahé kamení 

 Ve Feldaru se nachází i loţiska drahých kamenů. Jejich kvalitu a cenu je třeba zjistit herně. 

4. Šperky 

 Mají obvykle vyšší hodnotu neţ součet surovin potřebných k jejich výrobě. Cenu a kvalitu je třeba zjistit herně. 

5. Denní příjem peněz a surovin 

 Denní příjem závisí na stupni dovednosti majetek, kterým postava disponuje a dále na tom, jestli vlastní drţavy či 

určité typy domů (viz níţe) 

 Denní příjem lze různými způsoby navyšovat – záleţí pouze na invenci hráčů. 

 Denní příjem se vydává kaţdé ráno od 9h u organizátorů.  

6. Državy 

 Kaţdá drţava má jistou denní výnosnost. Výnosnost odpovídá mapě výnosnosti drţav.  

 Výnosnost zvyšují postavené budovy.  
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 Během Řádu – larpu se výnosnost drţavy NEMĚNÍ krom výjimečných situací (např. vypálení hvozdu do mrtě). 

Výnosnost drţav se můţe měnit rok od roku resp. Řád od Řádu, v závislosti na tom, jak se o ně jejich správci 

starají a jaká je celková hospodářská situace ve Feldaru.  

 Drţavy ve spálené zemi, které nevlastní šedí mají o 1/3 niţší výnosnost 

Typ državy Výnosnost 

Vysoká výnosnost 18 stř. / den 

Střední výnosnost 12 stř. / den 

Nízká výnosnost  6 stř. / den 

 

7. Budovy zvyšující výnosnost držav 

 Tyto budovy byly postavené na bitvě, v průběhu Řádu je není moţné kupovat.  

 Šlechtic, který na bitvě budovu postavil, se postará o to, aby tato budova herně stála. 

Budova/infrastruktura + k výtěžnosti državy 

Celnice 5 stř. / den 

Mosty 6 stř. / den 

Trţiště 7 stř. / den 

Poutní místa 8 stř. / den 

Silnice 9 stř. / den 

 

8. Domy 

 V hlavním městě Felčaru i jinde je moţné stavět domy.  

 Dům musí existovat reálně (postavený z krajinek, z celtoviny,…), proto by si stavitelé měli vzít s sebou dost 

stavebního materiálu.  

 Čím má být dům honosnější, tím lépe musí vypadat.  

 Kaţdý dům musí po jeho postavení schválit organizátor. 

Typ domu Výnosnost / den 

Všechny druhy domů, ve kterých se nic nevyrábí ( =  klasický 

měšťanský dům, kostely, radnice, …) 
0 

Domy, ve kterých se něco vyrábí (= řemeslnické dílny, alchymistické 

laboratoře, hospodářské budovy, …) 

Malé 2 stř. 

Střední 3 stř. 

Velké 4 stř. 

9. Těžba a doly 

 V jistých drţavách se nacházejí doly, které přináší majiteli drţavy jistý denní příjem surovin. Tyto doly nelze 

vylepšovat. 

 Krom toho můţou všichni těţit z nalezišť a malých neformálních dolů, které nejsou ve hře značené. Tento způsob 

těţby representuje přinesení otepi dřeva z lesa nebo odvedení jiné prospěšné práce, která tomu obtíţností odpovídá. 

Práci rozděluje a hodnotí Diktis. 1 řádotep = 2 dřeva, 2 kameny, 1 ţeleza, 2 stříbrné. 

10. Vlastnictví nemovitého majetku 

 Pokud se chce někdo stát např. měšťanem, který je všeobecně společensky uznávaný, musí si pronajmout, zakoupit 

nebo nechat vybudovat dům.  

 Vaše váţenost se odvíjí od velikosti a honosnosti domu, který jste si vybudovali. Postavy takříkajíc „holým 

zadkem“ nikdy ţádné váţnosti nedojdou.  

 Postavením pěkného domu si tedy můţete nárokovat právo na titul, existuje-li nějaká autorita, která vám jej uzná.  

 Na své postavení se pak můţete odvolávat např. při soudu apod.  

 Ve vlastním zájmu si postava zajistí potřebnou dokumentaci o tom, ţe danou nemovitost vlastní, či ji je pronajata. 
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11. Nákup a prodej surovin 

 Ve hře se mohou objevit obchodníci a překupníci s drahými kovy, šperky od nichţ můţete nakupovat nebo měnit 

různé komodity. Ne všichni obchodníci jsou zcela poctiví a čestní, coţ platí i o jejich zboţí. 


