
BOJ 

 
Akce Metro není primárně zaměřená pro boj. Jde hlavně o survival s 

psychologickými prvky. Pokud již dojde k boji, tak prosíme spíše o 

boj scénický (aby to prostě vypadalo) a ne o reálný boj ala arénky 

na většině larpů. Berte v úvahu stísněné prostory, kde jsou možná 

vážná zranění v případě nepozornosti. 

Při jakéhokoli problému funguje klasická “RUDÁ STOP”, kdy se veškerá 

hra zastavuje a řeší se onen incident. 

 

Fyzický souboj pěst na pěst 

 

Jde spíše o scénický souboj. Prostory v krytu jsou omezeny a jsou v 

případě fyzického kontaktu nebezpečné. V případě jakéhokoli souboje 

se tedy snažte co nejvíce improvizovat a hrát. Údery, kopy a jiné 

hrajte. Nejde o žádné řecko-římské zápasy, ale o zážitek. 

Je zakázáno jakékoli nepřiměřené škrcení, páky, chvaty a podobné 

bojové techniky. 

 

Souboj chladných zbraní 

 

Pokud propukne souboj s chladnými zbraněmi. Jakékoli zranění 

způsobené chladnou zbraní je bráno jako řezné a je potřeba takové 

zranění i patřičně “zahrát”. Při bodnutí jde o těžké zranění a jako 

takové je potřeba jej patřičně zahrát. Při podřezání je efekt 

silného krvácení a pokud do dvou minut nezíská postava pomoc lékaře, 

umírá. 

Každé zranění si hráč uznává sám a spoléháme na vyspělost 

jednotlivých přihlášených hráčů. Jakékoli rozpory, které nedokáží 

vyřešit hráči, řeší organizátor. 

 

Boj - střelné zbraně 

 

Střelné zbraně jsou pouze zvukového efektu (kapslovky) a nedochází 

tedy k vystřelení žádného projektilu. Jedná se o atmosferickou zbraň 

a jako takovou je třeba ji brát. Je přísně zakázáno střílet do 

obličeje z bezprostřední blízkosti (do 2m) 

Zásahy si každý uznává sám (když na vás někdo míří a vystřelí, není 

reálná šance, že stihnete uhnout, nehrajte tedy žádné akční filmy a 

snažte se co nejvíce přiblížit realitě) 

 

 

 

 

 

 

 



Boj mimo kryt 

Mimo kryt bude vyslána vždy pouze a jen jednotka průzkumníků. Nikdo 

jiný se (oficiálně) na povrch nedostane (leda bude přijat jako 

průzkumník).  

Bude se primárně jednat o Stealth akce. Pokud však dojde k boji, 

funguje bez-životový systém. Pokud vás tedy někdo zasáhne, hrajte to 

tak, aby to bylo hodnověrné zranění.  

Pokud máte vážně zraněnou ruku, nepoužíváte ji, pokud nohu, kulháte, 

nebo se plazíte atd. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Jakékoli hrubé porušení pravidel a řádu je trestáno 

vyloučením.  

V případě vědomého porušení pravidel a řádu s 

následkem zdravotní újmy bude přivolána Policie ČR 

včetně záchranné služby. V tomto případě lze očekávat 

i právní následky plynoucí z vašeho jednání. 

Hrajte s rozumem! :) 

 

 

 

 


