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Souhrn
Výroba
- Výroba se v DA vyvíjí do tří jedinečných směrů – bylinkářství, jedy a pasti. Jednu věc ale mají 
všechna odvětví společnou a to jsou přísady. Jednotlivé přísady lze zpravidla používat ve výrobě 
mnoha jednotlivých výrobků napříč různými výrobními směry. Také pamatujte na to, že některé 
přísady lze konzumovat a získat určité výhody – léčení, dočasnou odolnost vůči ohni... Zpravidla je 
ale lepší ingredience využít na výrobu.

Bylinkářství
- První odvětví je nejzásadnější a družina by neměla fungovat bez bylinkáře na minimálně třetí 
úrovni. Bylinkář totiž může vyrábět léčení, lyriové lektvary na navýšení many mágům a také 
soupravy na vyléčení zranění. Bylinkář je zkrátka potřebný za všech okolností.
- Krom výše zmíněných věciček dokáže zkušený bylinkář vyrábět také masti, které dočasně zvyšují 
odolnost vůči různým typům útoků. To může být užitečné, pokud víte, co se vám postaví do cesty.
- Pokud začínáte hru jako Mág, začínáte automaticky i s dovedností bylinkářství. Jestliže není 
bylinkářem vaše hlavní postava, je dobré, když se jím stane právě nějaký mág.
- S úrovní čtyři dokáže bylinkář vyrábět ty nejlepší lektvary a masti. Sice nenajdou tak časté využití,
ale ve specifických chvílích a také v závěru hry budou více než potřebné. Je dobré časem dotáhnout 
bylinkáře na nejvyšší úroveň.

Jedy
- Dalším odvětvím jsou jedy. Ty se dále dělí do dvou kategorií dle pužití – nátěry na meč, které po 
omezenou dobu udělují dodatečné poškození a za druhé granáty, tedy jednorázové bomby s velkou 
účinností. Všichni Lotrové začínají automaticky jako výrobci jedů a je opět dobré, když se tato 
dovednost propůjčí právě lotrům. Zdaleka nejsou jedy tak důležité jako bylinkářství, ale pro Lotry 
bojujícími zblízka jsou jedy velice užitečné. Lotrové totiž zpravidla bojují dvěma zbraněmi a 
zasazují rychlé údery. Zbraně napuštěné vhodnými jedy dovedou výrazně ulehčit souboj. Granáty 
využijí lotrové také a to hlavně ti, jež bojují na dálku – stačí se přiblížit ke skupině a vrhnout na ni 
granát.
- Jedy nejvyšší úrovně dokáží způsobovat závažné kombinované škody anebo vysávat z cílů manu / 
výdrž. Především proti silným nepřátelům a bossům jsou takové jedy užitečné.

Pasti
- Pasti jsou patrně nejméně užitečnou dovedností se kterou navíc nezačíná žádná postava. Výrobu 
pastí by měl ideálně zajišťovat Bojovník a to navzdory tomu, že deaktivaci pastí provádí jen Lotr. 
Jde o to, že Lotr potřebuje dávat body do dovedností, které jsou pro něj stěžejní (jedy, kradení, 
přežití...), kdežto výrobu pastí zvládne klidně bojovník. 
- Pasti jsou užitečné do oblastí, kde jsou úzké tunely (např. Hluboké cesty nebo podzemí). Hrdina 
připraví past, naláká nepřítele a potom se na něj zbytek skupiny vrhne. Většina pastí je schopná 
zasáhnout jen jednoho nepřítele. Jen nemnoho pastí může ovlivnit vícero nepřátel.
- Pasti nejvyší úrovně dokážou ochromovat, zpomalovat nebo odlákávat většinu silných nepřátel. To
je činí užitečným vůči "žlutým" nepřátelům.

Runy
- Runy lze vyrábět až od datadisku Procitnutí.

Cennosti
- Do kategorie cenností lze zařadit věci, které nemají žádnou vlastní funkci a slouží pouze k prodeji.
Některé cennosti lze použít v rámci questů, ale samy o sobě použitelné nejsou.

Dárky
- Dárky jsou specifické předměty sloužící k obdarovávání společníků. Je to dobrý způsob, jak 
navýšit oblíbenost společníka a získat patřičné výhody. Platí, že dárek přidá určitý počet bodů 



oblíbenosti, přičemž body oblíbenosti získané za každý další dárek se snižují vždy o 1. V případě 
obecných dárků je nejnižší hranice získaných bodů +1. U klasických dárků to je +6.
- Některé dárky se vztahují pouze k určitým společníkům a nikdo jiný je nepřijme. Takové dárky 
označuji jako "speciální dárek."
- Některé dárky se promítnou do výbavy společníka. Takové dárky pak označuji "+ Výbava"

Vadné
- Kategorie pro všechny druhy předmětů, které existují v souborech hry, ale byly z ní vyškrtnuty. 
Nejsou součástí žádného bugu, prostě jen nejsou a nemají být ve hře přístupné.
- Název předmětů uvádím raději v uvozovkách, protože si nejsem jistý jejich překladem. 
Nepodařilo se mi souborech hry najít jejich pojmenování v CZ verzi.

Vylepšení
- Specifické předměty, které pozitivně ovlivňují herní možnosti hrdiny. Patří sem knihy na 
vylepšení schopností, stejně jako manuály na naučení nových specializací.

Specializace
- S vylepšeními úzce souvisí specializace, které lze odemknout díky manuálům. Každá specializace 
přinese trvalé bonusy.

Výstroj
- Výstroj a výzbroj v DA se dá rozčlenit do dvou kategorií. Za prvné běžné předměty. To jsou 
takové zbroje a zbraně, které se vyskytují v počtu několika kusů. Mohou být na skladě obchodníků 
ale stejně tak je můžete volně nalézt v truhlách. Tato skupina předmětů je největší a zahrnuje stovky
různých předmětů. Obvykle nemají danou úroveň kvality. Kvalita nalézaných předmětů se mění v 
závislosti na úrovni hrdinů. Označuji je původem "Generický," jelikož je můžete sehnat na různých 
místech v závislosti na dvou faktorech – 
A) Dle úrovně truhly z níž pocházejí. Například truhly elitní úrovně obsahují zpravidla cennější 
předměty. Úroveň truhly můžete odhalit dle obtížnosti jejího odemčení.
B) Dle oblasti v níž se nacházíte. Platí, že daný konkrétní kus výbavy se dá nalézt jen v oblasti, kde 
by se mohla logicky vyskytovat, čili třeba štít zplozenců najdete u zplozenců, trpasličí zbroje 
mohou být k mání v Orzammaru, Barbarské zbraně seženete v Korcarijské pustině atd.
Tyto předměty se také hojně vyskytují na skladech různých obchodníků. Téměř každý předmět se 
dá u nějakého obchodníka sehnat, takže i když nemáte štěstí na nález v truhlách, můžete si danou 
věc někde koupit.
- Oblasti v nichž se nacházejí dané typ předmětů vypadají takto...
Obecné - Nejzákladnější předměty jako jsou přísady, elixíry a cennosti. Jejich hodnota může být 
různá v závislosti na úrovni truhly.
Obecné brnění - Stojany na zbroje obsahující základní zbroje bez určité příslušnosti k jakýmkoli 
národům, či skupinám. Lehké zbroje, těžké zbroje, masivní zbroje... zkrátka základní zbroje.
Obecné zbraně - Stojany na zbraně obsahují základní zbraně bez příslušnosti k jakýmkoli nárůdům,
či skupinám. Dýky, meče, sekery, luky... základní zbraně.
Fereldenské - Zbraně a zbroje z Fereldenu, tedy lidské vybavení. Jsou k nalezení v oblasti 
Lotheringu, Denerimu a Rudoskalí.
Elfské - Zbraně a zbroje elfů. Jsou k nalezení v oblastech Breciliánského lesa
Trpasličí - Zbraně a zbroje trpaslíků. Jsou k nalezení v oblastech Orzammaru
Mágské - Zbraně a zbroje mágů. Jsou k nalezení v oblastech Věže mágů
Zplozenecké - Zbraně a zbroje zplozenců. Jsou k nalezení v Hlubokých cestách. 
Barbarské - Zbraně a zbroje prostých barbarů. Jsou k nalezení v oblastech Ostagaru.
Šedých strážců - Zbraně a zbroje Šedých strážců. Jsou k nalezení v konkrétních truhlách, hlavně v 
oblasti Denerimu.
Antivanské - Zbraně a zbroje Antivanských vran. Jsou k nalezení v konkrétních truhlách, především



v oblasti Denerimu. Často obsahují jedy.
Orlesianské - Zbraně a zbroje Orlesianů. Jsou k nalezení v konkrétních truhlách, hlavně v oblasti 
Denerimu.
Quanarijské - Zbraně a zbroje Quanarijců. Jsou k nalezení v konkrétních truhlách při setkání s 
Quanarijci
Tevinterské - Zbraně a zbroje Tevinterců. Jsou k nalezení hlavně v oblasti Útočiště a Elfí odluky.
- Druhou kategorii představují unikátní předměty, které se zpravidla objevují pouze jednou v celé 
hře a to vždy na specifickém místě. Zcely výjimečně lze získat více kusů těchto předmětů. Jeden 
kupříkladu najdete po zabití nějaké jedinečné stvůry, druhý prodává nějaký obchodník. Přesto ale 
nejde o předměty generické, protože stále mají striktně vytyčená místa, kde je lze najít.
- Může se stát, že unikátní předměty mají pouze určitou procentuální šanci, že je na daném místě 
najdete. V takovém případě musíte mít veliké štěstí, abyste předmět získali.
- Generické zbraně a zbroje levelují v sedmi úrovních kvality (dle aktuální úrovně hráče), zatímco 
unikátní zbraně a zbroje mají vždy danou úroveň. Uvádím vždy první (popř. nejnižší možnou) 
úroveň zbraní a zbrojí. 
- Ze základních statistik jednotlivých zbraní a zbrojí zaznamenávám pouze nejdůležitější aspekty, 
tedy poškození u zbraní, typ holí a míru brnění. 
- Dále uvádím požadavky na používání a samozřejmě všechny bonusové vlastnosti.

Speciální předměty
- Předměty, které mají nějakou funkci a které lze svévolně využívat, nicméně nejde o zbraně a ani je
nelze vyrobit nebo nakoupit.

Úkolové předměty
- Předměty, jež se vztahují ke questům. Nelze je prodat ani zničit. Nezabírají žádné místo v 
inventáři. Některé úkolové předměty se aktivují okamžitě po přesunutí do inventáře. Z inventáře 
tedy zmizí a vám se kupříkladu aktualizuje rejstřík.
- Některé zdánlivě úkolové předměty, hra automaticky zařazuje mezi obyčejné předměty, které lze 
prodávat a ničit. Jedná se především o klíče, které odemykají zámky, jež nesouvisejí s žádným 
questem. Technicky vzato tedy nejde o úkolové předměty. Přesto je uvádím v této tabulce.

Bossové
- Tabulka shrnující všechny bosse ve hře. Uvádím i mnou použitou taktiku na jejich poražení. 
Nemusí jít o taktiku nejlepší, ale je to taktika funkční.

Hlavní boss
- Hlavní boss hry. Nic víc, nic míň.

Achievementy
- Přehled achievementů. Každý achievement je ohodnocený určitým počtem bodů, které ale nemají 
žádný význam. Teprve v rámci některých DLC existují achievementy za jejichž získání se ve hře 
zpřístupní nové bonusové předměty.

DLC
- Pokud je tabulka označena jako DLC, potom se její obsah vztahuje pouze na miniaturní 
nepříběhové DLC, které obsahují různé předměty.



Přísady Název Hodnota Poznámka Výskyt

Elfí kořen 50
Drobné léčení

Zdroj pro armádů elfů
Rostlina

Hlubohouba 50
Drobná energie

Zdroj pro armádů elfů
Běžný

Lahev 1 / Běžný

Úlomek kovu 1 Zdroj pro armádů elfů Běžný

Výtažek z jedu 1 / Pavouci

Kořen smrti 1 Zdroj pro armádu elfů Rostlina

Spoušť pasti 2 / Běžný

Lyriový prach 2 Drobná mana Běžný

Živoucí kámen 10 Drobná odolnost přírodě Běžný

Ohnivý krystal 10 Drobná odolnost ohni Běžný

Mrazivý
kámen 10 Drobná odolnost mrazu Běžný

Zmrzlý blesk 10 Drobná odolnost elektřině Běžný

Destilační
činidlo 12 / Obchod

Znečišťující
činidlo 12 / Obchod

Duševní
úlomek 20 Drobná odolnost duševnu Běžný

Kouzelný
půvab 20 Vzácné Obchod

Démonické
sérum 20 Vzácné Zplozenci

Zesilující
činidlo 30 / Obchod



Recepty Název Hodnota
Požadavky
na výrobu

Poznámka
První
výskyt

Malý léčivý
obklad

/ Bylinky I
Zisk automaticky

za dovednost
bylinkářství

Základní
recept

Malý lyriový
lektvar

/ Bylinky I
Zisk automaticky

za dovednost
bylinkářství

Základní
recept

Suchar pro
mabari

/ Bylinky I
Zisk automaticky

za dovednost
bylinkářství

Základní
recept

Jed / Jedy I
Zisk automaticky
za dovednost jedy

Základní
recept

Výtažek z
kořene smrti

/ Jedy I
Zisk automaticky
za dovednost jedy

Základní
recept

Vystřelovací
past

/ Pasti I
Zisk automaticky
za dovednost pasti

Základní
recept

Malá pařátová
past

/ Pasti I
Zisk automaticky
za dovednost pasti

Základní
recept

Malá
střepinová past

/ Pasti I
Zisk automaticky
za dovednost pasti

Základní
recept

Malá ježčí past / Pasti I
Zisk automaticky
za dovednost pasti

Základní
recept

Propečený
suchar pro

mabari
6 Bylinky II / Ostagar

Léčivý obklad 66 Bylinky II / Ostagar

Menší
souprava pro

léčení
66 Bylinky II / Ostagar

Kamenná mast 66 Bylinky II / Ostagar

Koncentrovaný
jedovatý
povlak

69 Jedy II / Ostagar

Koncentrovaný
výtažek z

kořene smrti
69 Jedy II / Ostagar

Lahvička s
kyselinou 93 Jedy II / Ostagar



Ohnivá bomba 93 Jedy II / Ostagar

Velká svěrná
past 12 Pasti II / Ostagar

Slabá vábnička 60 Pasti II / Ostagar

Slabá plynová
uspávací past 69 Pasti II / Ostagar

Malá kluzká
past 96 Pasti II / Ostagar

Kadidlo
pozornosti 70  50 Bylinky II / Lothering

Lektvar z lyria 75 Bylinky II / Lothering

Mrazivá
bomba 93 Jedy II / Lothering

Velká
střepinová past 12 Pasti II / Lothering

Mast rychlosti 2  24 Bylinky III / Denerim

Silný léčivý
obklad 3  70 Bylinky III / Denerim

Souprava na
léčení 3  72 Bylinky III / Denerim

Silný lektvar z
lyria 3  88 Bylinky III / Denerim

Silná hřejivá
mast 7  5 Bylinky IV / Denerim

Silná ledová
mast 7  5 Bylinky IV / Denerim

Velmi silný
lektvar z lyria 7  45 Bylinky IV / Denerim

Blesková
bomba 93 Jedy II / Denerim

Koncentrovaný
vraní jed 2  28 Jedy III / Denerim

http://vignette1.wikia.nocookie.net/dragonage/images/7/74/Rcp_ico_herbalism_4.png/revision/latest?cb=20091218185803


Démonický jed 2  84 Jedy III / Denerim

Vojákova
zhouba 3  70 Jedy III / Denerim

Mágova
zhouba 3  88 Jedy III / Denerim

Bleskový nátěr 4  44 Jedy III / Denerim

Tichá smrt 5  45 Jedy IV / Denerim

Koncentrovaný
démonický jed 7  5 Jedy IV / Denerim

Koncentrovaná
vojákova
zhouba

7  15 Jedy IV / Denerim

Koncentrovaná
mágova
zhouba

7  45 Jedy IV / Denerim

Mrazivá past 1  28 Pasti III /
Náhodná
setkání

Blesková past 1  28 Pasti III /
Náhodná
setkání

Past
neodolatelného

vábení
3 Pasti IV / Denerim

Trpasličí
protijed

/ Bylinka IV
Zisk po příjetí

příslušného questu
Orzammar

Slabá ledová
mast 2  44 Bylinky III / Orzammar

Vraní jed 75 Jedy II / Orzammar

Hnijící maso 3  76 Jedy III / Orzammar

Polibek zmije 3  76 Jedy III / Orzammar

Mrazivý nátěr 4  44 Jedy III / Orzammar

Velká ostnatá
past 6 Pasti II / Orzammar



Slabá past z
dusivého
prášku

69 Pasti II / Orzammar

Poutavá vábící
past 1  60 Pasti III / Orzammar

Past rozkladu
duše 1  68 Pasti III / Orzammar

Plynová
uspávací past 3  76 Pasti III / Orzammar

Past z dusivého
prášku 3  76 Pasti III / Orzammar

Velká kluzká
past 4  48 Pasti III / Orzammar

Slabá mast
přírody 2  44 Bylinky III /

Breciliánský
les

Slabá mast
ducha 2  84 Bylinky III /

Breciliánský
les

Silná mast
přírody 7  5 Bylinky IV /

Breciliánský
les

Silný léčivý
obklad 7  15 Bylinky IV /

Breciliánský
les

Silná mast
ducha 8  5 Bylinky IV /

Breciliánský
les

Bomba
rozkladu duše 1  23 Jedy II /

Breciliánský
les

Kyselinový
nátěr 4  44 Jedy III /

Breciliánský
les

Nátěr rozkladu
duše 5  24 Jedy III /

Breciliánský
les

Kyselinová
past 1  28 Pasti III /

Breciliánský
les

Kyselinová
kluzká past 8  60 Pasti IV /

Breciliánský
les

Slabá hřejivá
mast 2  44 Bylinky III / Věž kruhu

Ohnivý nátěr 4  44 Jedy III / Věž kruhu



Ohnivá past 1  28 Pasti III / Věž kruhu

Otrávená
ostnatá past 2  88 Pasti III / Rudoskalí

Slabý lektvar
uzemnění 2  44 Bylinky III / Útočiště

Silnější
souprava na

léčení
7  20 Bylinky IV / Denerim

Past oblaku
uspávacího

plynu
7  25 Pasti IV / Denerim

Past oblaku
dusivého
prášku

7  25 Pasti IV / Denerim



Bylinky Název Hodnota Výroba Účinek Úroveň

Léčení

Slabý léčivý
obklad 1

Přidá malé množství
zdraví

I

Léčivý obklad 16  50
Přidá střední množství

zdraví
II

Větši
zdravotní

obklad
69  38

Přidá velké množství
zdraví 

III

Silný léčivý
obklad

1  7  25 Přidá velmi velké
množství zdraví

IV

Mana

Slabý lektvar
z lyria 5

Přidá malé množství
many

Omezení - Mág

I

Lektvar z
lyria 50

Přidá střední množství
many

Omezení - Mág

II

Silný lektvar
z lyria 2

Přidá velké množství
many

Omezení - Mág

III

Velmi silný
lektvar z lyria

5 Přidá velmi velké
množství many

Omezení - Mág

IV



Hojení zranění

Suchar pro
Mabari 75

Regenerace zdraví a
výdrže +8 / 10s
Výlečí 1 zranění

Omezení - Mabari

I

Propečený
suchar pro

mabari
1  50

Regenerace zdraví a
výdrže +8 / 10s
Vyléčí 3 zranění

Omezení - Mabari

II

Menší
souprava pro

léčení
16  50

Zdraví +10
Vyléči 1 zranění

II

Souprava na
léčení 69  75

Zdraví +20
Vyléčí 3 zranění

III

Silnější
souprava na

léčení
1  8

Zdraví +40
Vyléčí všechna

zranění
IV

Základní masti

Kamenná
mast 16  50

Délka trvání 2 min

Brnění +5
Fyzická odolnost +10

Zpomalení pohybu a
útoku o 40%

II

Kadidlo
pozornosti

17  63 Délka trvání 2 min

Obrana +10

II

http://vignette2.wikia.nocookie.net/dragonage/images/e/e7/Ico_incense_of_awareness.png/revision/latest?cb=20091211183459


Odolnost dušvnu -10

Mast rychlosti 42

Délka trvání 1 min

Zrychlení pohybu
Zrychlení útoku

III

Elementární masti

Slabá mast
přírody 45  75

Délka trvání 3 min

Odolnost přírodě
+30%

III

Silná mast
přírody

1  5  75
Délka trvání 3 min

Odolnost přírodě
+60%

IV

Slabá hřejivá
mast 45  75

Délka trvání 3 min

Odolnost ohni +30%
III

Silná hřejivá
mast

1  5  75
Délka trvání 3 min

Odolnost ohni +60%
IV

Slabá ledová
mast 45  75

Délka trvání 3 min

Odolnost chladu
+30%

III

Silná ledová
mast

1  5  75
Délka trvání 3 min

Odolnost mrazu
+60%

IV

Slabý lektvar
uzemnění 45  75

Délka trvání 3 min

Odolnost elektřině
+30%

III

Slabá mast
ducha 53  25

Délka trvání 3 min

Odolnost duševnu
+30%

III

Silná mast
ducha

1  20
75

Délka trvání 3 min

Odolnost duševnu
+60%

IV

http://vignette2.wikia.nocookie.net/dragonage/images/5/5a/Ico_swift_salve.png/revision/latest?cb=20091211183648


Ostatní

Trpasličí
protijed

/ Úkolový předmět IV



Jedy Název Hodnota Výroba Účinek Úroveň

Zpomalující

Jed 1  50

Přírodní poškození 1
10% šance na -40%
zpomalení po dobu

11s

I

Koncentrovan
ý jedový
povlak

17  25

Přírodní poškození 2
15% šance na -40%
zpomalení po dobu

12s

II

Polibek zmije 70  50

Přírodní poškození 3
20% šance na -40%
zpomalení po dobu

13s

III

Omračující

Výtažek z
kořene smrtí 1  50

Přírodní poškození 1
10% šance na

omráčení po dobu 3s
I

Koncentrovan
ý výtažek z
kořena smrti

17  25
Přírodní poškození 2

15% šance na
omráčení po dobu 4s

II

Hnijící maso 70  50
Přírodní poškození 3

20% šance na
omráčení po dobu 5s

III

Kombinované

Vraní jed 18  75
Přírodní poškození 3

10% šance na
omráčení po dobu 6s

II

Koncentrovan
ý vraní jed

42  75 Přírodní poškození 6
15% šance na

omráčení po dobu 7s

III



Tichá smrt 81  75

Přírodní poškození 10
55% šance na

okamžitou smrt
běžných nepřátel 

nebo
55% šance na

okamžité odebrání až
20% zdraví nepřítele

IV

Duševní

Démonický
jed 53  25 Duševní poškození +5 III

Koncentrovan
ý démonický

jed

1  5  75 Duševní poškození
+10

IV

Vysávací

Vojákova
zhouba 69  38 Vysátí výdrže +5 III

Koncentrovan
á vojákova

zhouba

1  7  25 Vysátí výdrže +10 IV

Mágova
zhouba 72  75 Vysátí many +5 III

Koncentrovan
á mágova
zhouba

1  11
75

Vysátí many +10 IV



Elementární

Kyselinový
nátěr 83  25 Přírodní poškození +2 III

Ohnivý nátěr 83  25 Ohnivé poškození +2 III

Mrazivý nátěr 83  25 Mrazivé poškození +2 III

Bleskový
nátěr 83  25

Elektrické poškození
+2

III

Nátěr
rozkladu duše 98  25 Duševní poškození +2 III

Granáty

Kyselinová
lahev 23  25 Přírodní poškození 80 II

Ohnivá
bomba 23  25 Ohnivé poškození 80 II

Mrazivá
bomba 23  25 Mrazivé poškození 80 II

Blesková
bomba 23  25

Elektrické poškození
80

II

Bomba
rozkladu duše 30  75 Duševní poškození 80 II



Pasti Název Hodnota Výroba Účinek Úroveň

Ostnaté

Malá ježčí
past 75

Malá oblast
Zpomalení +40%

Fyzické poškoz. 8b/2s
I

Velká ostnatá
past 1  50

Střední oblast
Zpomalení +40%

Fyzické poškoz. 8b/2s
II

Otrávená
ostnatá past 54

Velká oblast
Zpomalení +40%
Fyzické a Přírodní

poškoz. 8b/2s

III

Svěrné

Vystřelovací
past 1  50 Srazí nepřítele k zemí I

Malá pařátová
past 2  25

Fyzické poškození
100

Znehybnění 15s
I

Velká svěrná
past 3

Fyzické poškození
150

Znehybnění 15s
II

Střepinové
Malá

střepinová
past

2  25 Fyzické poškození 60 I

Velká
střepinová

past
3 Fyzické poškození 80 II

Plynové

Slabá plynová
uspávací past 17  25

Malá oblast plynu
Uspání na dobu 10s

II

Plynová
uspávací past 70  50

Střední oblast plynu
Uspání na dobu 10s

III

Past oblaku
uspávacího

plynu

1  8  75
Velká oblast plynu na

20s
Uspání v dosahu

plynu

IV



Slabá past z
dusivého
prášku

17  25

Malá oblast plynu
Útok -5

Obrana -5
Rychlost pohybu

-40% po dobu 10s

II

Past z
dusivého
prášku

70  50

Střední oblast plynu
Útok -5

Obrana -5
Rychlost pohybu

-40% po dobu 20s

III

Past oblaku
dusivého
prášku

1  8  75

Velká oblast plynu na
20s

Útok -5
Obrana -5

Rychlost pohybu
-40%

IV

Loužové

Malá loužová
past 24

Malá plocha
Rychlost pohybu

-50%
Možné spadnutí na

zem

II

Velká kluzká
past 84

Střední plocha
Rychlost pohybu

-50%
Možné spadnutí na

zem

III

Kyselinová
kluzká past 1  29

Velká plocha
Rychlost pohybu

-50%
Přírodní poškození 4

za sekundu
Možné spadnutí na

zem

IV

Elementární

Kyselinová
past 24

Přírodní poškození
100

III

Ohnivá past 24 Ohnivé poškození 100 III

Mrazivá past 24
Mrazivé poškození

100
III

Blesková past 24
Elektrické poškození

100
III

http://vignette3.wikia.nocookie.net/dragonage/images/3/3b/Ico_mild_choking_trap.png/revision/latest?cb=20091211183620


Past rozkladu
duše 31  50

Duševní poškození
100

III

Vábničky

Slabá
vábnička 15

Malý dosah
Okouzlí jednoho

nepřítele
Omráčení na dobu 10s

II

Poutavá
vábící past 30

Střední dosah
Okouzlí jednoho

nepřítele
Omráčení na dobu 20s

III

Neodolatelné
vábení 45

Velký dosah
Okouzlí všechny
nepřátele po 10s

Omráčení na dobu 20s

IV



Runy Název Hodnota Výroba Efekt Úroveň

Ohnivé

Plamenná
runa noviců 60 /

Ohnivé poškození
+1

/

Tovaryšská
plamenná

runa
1  15 /

Ohnivé poškození
+2

/

Plamenná
runa expertů 1  80 /

Ohnivé poškození
+3

/

Mistrovská
plamenná

runa
4  80 /

Ohnivé poškození
+4

/

Velmistrovs
ká plamenná

runa
9 /

Ohnivé poškození
+5

/

Mrazivé

Mrazivá
runa noviců 60 /

Mrazivé poškození
+1

/

Tovyryšská
mrazivá

runa
1  15 /

Mrazivé poškození
+2

/

Mrazivá
runa expertů 1  80 /

Mrazivé poškození
+3

/

Mistrovská
mrazivá

runa
4  80 /

Mrazivé poškození
+4

/

Velmistrovs
ká mrazivá

runa
9 /

Mrazivé poškození
+5

/

Elektrické

Uzemňující
runa Noviců 60 /

Elektrické
poškození +1

/

Uzemňující
runa

Tovaryšů
75 /

Elektrické
poškození +2

/

Uzemňující
runa znalců 1  80 /

Elektrické
poškození +3

/

Uzemňující
runa Mistrů 5  60 /

Elektrické
poškození +4

/



Velmistrovs
ká základní

runa
9 /

Elektrické
poškození +5

/

Proti nemrtvým
Runa

chladného
železa
noviců

60 /
Poškození

nemrtvým +2
/

Tovaryšská
runa

chladného
železa

1  15 /
Poškození

nemrtvým +4
/

Runy
chladného

železa
expertů

1  20 /
Poškození

nemrtvým +6
/

Mistrovská
runa

chladného
železa

5  60 /
Poškození

nemrtvým +8
/

Velmistrovs
ká runa

chladného
železa

9 /
Poškození

nemrtvým +10
/

Proti zplozencům

Stříbřitá
runa noviců 70 /

Poškození
zplozencům +2

/

Tovaryšská
stříbřitá

runa
1  35 /

Poškození
zplozencům +4

/

Stříbřitá
runa expertů 1  20 /

Poškození
zplozencům +6

/

Mistrovská
stříbřitá

runa
4  80 /

Poškození
zplozencům +8

/

Velmistrovs
ká stříbřitá

runa
9  50 /

Poškození
zplozencům +10

/

Anti-kouzelné
Dweomersk

á runa
Noviců

65 /
Odolnost kouzlům

+2
/

Tovaryšská
Dweomersk

á runa
1  25 /

Odolnost kouzlům
+4

/



Dweomersk
á runa

expertů
1  20 /

Odolnost kouzlům
+6

/

Mistrovská
dweomerská

runa
5  80 /

Odolnost kouzlům
+8

/

Velmistrovs
ká

dweomerská
runa

9  25 /
Odolnost kouzlům

+10
/

Paralyzující
Novická

runa
paralýzy

1 /
5% šance na

paralýzu na 4s
/

Tovyryšská
runy

paralýzy
75 /

5% šance na
paralýzu na 5s

/

Expertní
runa

paralýzy
3 /

5% šance na
paralýzu na 6s

/

Mistrovská
runa

paralýzy
7  20 /

5% šance na
paralýzu na 7s

/

Velmistrovs
ká runa
paralýzy

11 /
5% šance na

paralýzu na 8s
/

Zpomalující
Novicovská

runa
pomalosti

80 /
Velmi malá šance

na snížení rychlosti
pohybu

/

Tovaryšská
runa

pomalosti
1  55 /

Malá šance na
snížení rychlosti

pohybu
/

Expertní
runa

pomalosti
1  20 /

Střední šance na
snížení rychlosti

pohybu
/

Mistrovská
runa

pomalosti
4  80 /

Vysoká šance na
snížení rychlosti

pohybu
/

Velmistrovs
ká runa

pomalosti
10 /

Velmi vysoká šance
na snížení rychlosti

pohybu
/

Odolnosti

Novická
runy zdraví 57  50 /

Fyzická odolnost
+5

/



Tovaryšská
runa zdraví 1  10 /

Fyzická odolnost
+10

/

Expertní
runa zdraví 1  72  50 /

Fyzická odolnost
+15

/

Mistrovská
runa zdraví 5  50 /

Fyzická odolnost
+20

/

Velmistrovs
ká runa
zdraví

8  87  50 /
Fyzická odolnost

+25
/



Cennosti Název Hodnota Poznámka Zisk

Prázdný
pergamen 4 / Generické

Jadeit 4 / Generické

Křemen 8 / Generické

Soukromé
dokumenty 10 / Generické

Granát 40
Použití:

Quest pro Denerimské podsvětí
Generické

Zdobená váza 45 / Generické

Rytá stříbrná
mísa 50 / Generické

Fluorit 50 / Generické

Stříbrný kalich 60 / Generické

Malachit 60
Použití:

Zdroj pro armádu trpaslíků
Generické

Ametyst 80
Použití:

Zdroj pro armádu trpaslíků
Generické

Topaz 1
Použití:

Zdroj pro armádu trpaslíků
Generické

Safír 1  20
Použití:

Zdroj pro armádu trpaslíků
Generické

Obchodní
seznam 1  20 / Generické

Hedvábný
koberec 1  40 / Generické

Smaragd 2 / Generické

Rubín 2  40 / Generické

Diamant 3 / Generické



Vlčí kůže 9
Použití:

Quest sblížení Cammena a
Gheyny

Trofejní
Z vlků

Dračí šupina 10
Použití:

Quest výroby Wadeovy kožené
zbroje

Trofejní
Z draků

Vlkodlačí kůže 23
Použití:

Quest překročení bariéry pomocí
Poustevníka

Trofejní
Z vlkodlaků

Dračí šupina 30
Použití:

Quest výroby Wadeovy pokročilé
zbroje

Trofejní
Z velké saně

Víno /
Použití:

Lze darovat matce

Původ
(Prostý
trpaslík)

Smolný půvab 1 / Věž kruhu

Kopie
evidence
golemů

25
Použití:

Quest navrácení evidence do
Správcovství

Orzammar

Legenda o
Ilorenovi 10

Použití:
Zboží pro poustevníka

+Rejstřík

Breciliánský
les

Kniha písní 25

Použití:
Zboží pro poustevníka

+Rejstřík

Breciliánský
les

Kniha 30 +Rejstřík
Breciliánský

les

Měšec s
drahokamy 4 / Denerim

Stříbrný prut 6 / Denerim

Zdobený meč
madam
Nancine

10 / Denerim

Koruna teyrna
Loghaina 48 / Denerim

Směnka 100 /
Původ

(Trpasličí
šlechtic)



Dárky Název Typ dárku Poznámka Zisk

Obecné

Špinavé kalhoty Obecný (+5) /
Nalezeno

psem

Kmenový náhrdelník Obecný (+5) / Ostagar

Stříbrný náramek Obecný (+5) / Ostagar

Třpytivý zlatý prsten Obecný (+5) / Lothering

Korunka Obecný (+5) / Denerim

Čelenka Obecný (+5) / Denerim

Zlaté náušnice Obecný (+5) / Orzammar

Zlatý prsten hlavy démona Obecný (+5) / Orzammar

Náramek zdobený drahokamy Obecný (+5) / Orzammar

Vymalovaný nebeský kotouč Obecný (+5) /
Breciliánský

les

Ocelové chrániče Obecný (+5) / Rudoskalí

Malý stříbrný prsten Obecný (+5) / Rudoskalí

Pes

Smotané klubko příze Pes (+10) /
Nalezeno

psem

Nalezený koláč Pes (+10) /
Nalezeno

psem

Hovězí kost 2x Pes (+10) /
Ostagar

Věž kruhu

Volská kost Pes (+10) /
Breciliánský

les

Jehněčí kost Pes (+10) / Rudoskalí

http://vignette3.wikia.nocookie.net/dragonage/images/d/da/Plt_ico_found_cake.png/revision/latest?cb=20091211230811


Velká kost Pes (+10) / Útočiště

Telecí kost Pes (+10) / Denerim

Alistair

Malá vyřezávaná soška Alistair (+10) / Lothering

Černý runový kámen Alistair (+10) / Orzammar

Onyxová soška démona Alistair (+10) /
Breciliánský

les

Bílý runový kámen Alistair (+10) / Věž kruhu

Kamenná soška draka Alistair (+10) / Rudoskalí

Amulet Alistairovy matky Alistair (+10)
Speciální

dárek
Rudoskalí

Kamenná soška válečníka Alistair (+10) / Útočiště

Duncanův štít Alistair (+10)
Speciální

dárek
+ Výbava

Denerim

Morrigan

Náhrdelnk zlaté šňůry Morrigan (+10) / Lothering

Zlatý amulet Morrigan (+10) / Orzammar

Zlaté zrcadlo Morrigan (+15)
Speciální

dárek
Orzammar

Stříbrná brož Morrigan (+10) /
Breciliánský

les

Stříbrný medailon Morrigan (+10) /
Breciliánský

les

Stříbrný řetěz Morrigan (+10) / Věž kruhu

Černý grimoár Morrigan (+15)
Speciální

dárek
Věž kruhu

Grimoár Flemeth Morrigan (+14)
Speciální

dárek
Ostagar



Medailon Morrigan (+10) / Útočiště

Zlatý démonický přívěšek Morrigan (+10) / Útočiště

Leliana

Bronzový symbol Andrasty Leliana (+10) / Lothering

Ocelový symbol Andrasty Leliana (+10) / Denerim

Boty z modrého saténu Leliana (+10) /
Náhodné
setkání

Stříbrný meč milosrdenství Leliana (+10) /
Náhodné
setkání

Zlatý symbol Andrasty Leliana (+10) / Orzammar

Symbol z leptaného stříbra Leliana (+10) / Orzammar

Roztomilý rypec Leliana (+10)
Speciální

dárek
+ Zvířátko

Orzammar

Andrastin šarm 3x Leliana (+15)
Speciální

dárek

Breciliánský
les

Rudoskalí
Denerim

Amulet Oltáře Leliana (+10) / Věž kruhu

Sten

Obraz královny rebelky Sten (+10) /
Náhodné
setkání

Portrét husopasky Sten (+10) / Orzammar

Totem Sten (+10) / Orzammar

Vodou pocákaný portrét Sten (+10) / Věž Kruhu

Stenův meč Sten (+15)
Speciální

dárek
+Výbava

Rudoskalí

Zátiší ve stříbrném rámu Sten (+10) / Rudoskalí

http://vignette4.wikia.nocookie.net/dragonage/images/b/b5/Plt_ico_nugg.png/revision/latest?cb=20091211230906


Oghren

Garbolgova venkovská zásoba Oghren (+10)
Nalezeno

pasem
/

Pivo 3x Oghren (+10) /
Lothering
Denerim

Rudoskalí

Zlatá kosa z roku 4:90 Černého
věku

Oghren (+10) / Lothering

Džbán z královské uličky Oghren (+10) / Orzammar

Odkaz bílého kovu Oghren (+10) /
Breciliánský

les

Víno světlého slunce-1 Oghren (+10) / Věž kruhu

Měch s chasindskou medovinou Oghren (+10) / Útočiště

Zevran

Střední stříbrný prut Zevran (+10) / Orzammar

Dálské rukavice z jelení kůže Zevran (+10)
Speciální

dárek
+ Výbava

Breciliánský
les

Malý zlatý prut Zevran (+10) / Věž kruhu

Antivanské kožené boty Zevran (+15)
Speciální

dárek
+ Výbava

Útočiště

Malý stříbrný prut Zevran (+10) / Útočiště

Střední zlatý prut Zevran (+10) / Denerim

Wynne

Víno 3x Wynne (+10) /
Lothering
Věž kruhu
Rudoskalí

Pátrání po pravém prorokovi Wynne (+10) / Orzammar

Zdobený svitek Wynne (+10) /
Breciliánský

les



Orlaiská růže Wynne (+10) / Věž kruhu

Guerrinové z Fereldenu:
Genealogická historie

Wynne (+10) / Rudoskalí

Objevujeme dračí krev:
Lektvary, tinktury a pálivé

omáčky
Wynne (+10) / Útočiště

Loghain

Prastará mapa říše Loghain (+10) / Denerim

Botanická mapa Thedasu Loghain (+10)

 Bug!
Mapa má být

v truhle
poblíž

komnaty s
Valenou

Rudoskalí

Mapa Anderfelsu Loghain (+10) / Denerim

Aktuální mapa Fereldenu Loghain (+10) / Denerim

Mapa okupovaného Fereldenu Loghain (+10) / Rudoskalí



DLC
Dárky

Název Typ dárku Poznámka Zisk

Obecné

Sladký dort Obecný (+5) /
DLC

Sváteční
dárky

Pozorný dárek Obecný (+10) /
DLC

Sváteční
dárky

Hrudka dřevěného uhlí Obecný (-5) /
DLC

Sváteční
legrácky

Shnilá cibule Obecný (-10) /
DLC

Sváteční
legrácky

Pes

Klacek Pes (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Ochranný kužel Pes (-50)
Speciální

dárek
+ Výbava

DLC
Sváteční
legrácky

Alistair

Panenka Šedého strážce Alistair (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Kompletní rodokmen
fereldenských králů

Alistair (-50) /
DLC

Sváteční
legrácky

Morrigan

Panenka Alistaira Morrigan (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Zpěv světla, nezkrácená verze Morrigan (-50) /
DLC

Sváteční
legrácky

Leliana

Široká loutna Leliana (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Odporné boty Leliana (-50)
Speciální

dárek
+ Výbava

DLC
Sváteční
legrácky



Sten

Quanarijské modlitby za mrtvé Sten (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Motýlí meč Sten (-50)
Speciální

dárek
+ Výbava

DLC
Sváteční
legrácky

Oghren

Lahev pod vousy Oghren (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Parfémované mýdlo Oghren (-50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční
legrácky

Zevran

Vzácná antivanská brandy Zevran (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Pás cudnosti Zevran (-50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční
legrácky

Wynne

Amulet vzpomínek Wynne (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Hůl kočičí paní Wynne (-50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční
legrácky

Loghain

Štít krále Marica Loghain (+50)
Speciální

dárek
+ Výbava

DLC
Sváteční

dárky

Orlesiánská maska Loghain (-50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční
legrácky

Shale

Kámen na hraní Shale (+50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční

dárky

Nerozmáčknutelný holub Shale (-50)
Speciální

dárek

DLC
Sváteční
legrácky



Vadné
dárky

Název Typ dárku Poznámka Zisk

Obecné

"Náramek" Obecný (+5) / Nelze získat

"Černý prsten s drahokamem" Obecný (+5) / Nelze získat

"Diamantové náušnice" Obecný (+5) / Nelze získat

"Těžký zlatý prsten" Obecný (+5) / Nelze získat

Wynne

"Potrhaný zápisník" Wynne (+10) / Nelze získat



Vylepšení Název Hodnota Poznámka Zisk

Batoh 20
Kapacita inventáře +10

Až do hodnoty 125

Mnoho
obchodníků

Kniha
fyzických
technik x3

15
Talenty +1

Omezení – Bojovník / Lotr

Tábor
Orzammar
Rudoskalí

Kniha
tajemných
technik x3

15
Talenty +1

Omezení – Mág

Tábor
Denerim

Věž kruhu

Kniha
zručnosti o
všeličem

relevantním 3x

10 Dovednosti +1

Náhodné
setkání

Breciliánský
les

Denerim
(Odluka)

Kniha o
smrtelné

schránce x2
15 Atributy +1

Orzammar
Breciliánský

les

Kniha
éterického

návrhu
/

Talenty +1

Omezení – Mág
Rudoskalí

Manuál -
Templář 10 Odemkne specializaci Templáře Lothering

Manuál -
Hraničář 10 Odemkne specializaci Hraničáře Lothering

Manuál -
Zběsilec 10 Odemkne specializaci Zběsilce Denerim

Manuál –
Duchovní

léčitel
10

Odemkne specializaci
Duchovního léčitele

Denerim

Manuál - Bard 10 Odemkne specializaci Barda Orzammar

Manuál - Vrah 10 Odemkne specializaci Vraha Denerim

http://vignette2.wikia.nocookie.net/dragonage/images/e/ed/Plt_ico_berserker_man.png/revision/latest?cb=20091211230745


Specializa
ce

Název Hrdinové Poznámka

Manuál
/

Obtížnost
zisku

Bojovník

Templář Alistair
Magie +2

Odolnost mentální +3
Ano

*

Zběsilec Oghren
Síla +2

Zdraví +10
Ano

*

Plenitel /
Kondice +1

Odolnost fyzická +5
Ne
***

Šampión Loghain
Síla vůle +2
Lstivost +1

Ne
**

Lotr

Bard Leliana
Síla vůle +2
Lstivost +1

Ano
*

Hraničář /
Kondice +1

Odolnost přírodě +5
Ano

*

Vrah Zevran
Obratnost +2

Šance na kritický zásah zblízka
+2,5%

Ano
*

Duelista /
Obratnost +2

Kritické poškození / poškození
ze zákeřného napadení +1

Ne
**

Mág

Měnič podoby Morrigan
Kondice +2
Brnění +1

Ano
*

Duševní léčitel Wynne
Magie +2

Regenerace zdraví v boji +0,25
Ano

*

Přízračný
bojovník

/
Obratnost +2

Útok +5
Ne
**

Krvavý mág /
Kondice +2

Síla kouzel +2
Ne
***



Výstroj Název Cena Vlastnosti (První) Zisk

Generické

Dýka 8
Poškození 4

Požadavky - Obratnost 10
Generický

Dar'Misu 10
Poškození 4

Požadavky - Obratnost 10
Generický

Vraní dýka 11

Poškození 4
Požadavky - Obratnost 10

Kritické poškození /
poškození ze zákeřného

napadení +15

Generický

Dýka
zplozenců 30

Poškození 4
Požadavky - Obratnost 10

Proražení brnění +0,5
Obratnost -1

Generický

Pilovitý meč 12

Poškození 7
Požadavky - Síla 11

Způsobené škody +1
Kritický zásah zblízka +1

Generický

Dlouhý meč 15
Poškození 7

Požadavky - Síla 11
Generický

Strážcův
dlouhý meč 15

Poškození 7
Požadavky - Síla 11

Ostagar

Dar'Misaan 17
Poškození 7

Požadavky - Síla 11
Generický

Trpasličí
dlouhý meč 20

Poškození 7
Požadavky - Síla 11

Generický

Dlouhý meč
zplozenců 35

Poškození 7
Požadavky - Síla 11

Průbojnost brněním +0,5
Obratnost -1

Generický

Sekera 5  66
Poškození 6

Požadavky - Síla 11
Generický

Sekera
Popelavých
bojovníků

5  66

Poškození 6
Požadavky - Síla 11

Útok +2

Generický



Dal'Thanu 6
Poškození 6

Požadavky - Síla 11
Generický

Trpasličí
válečná sekera 6  33

Poškození 6
Požadavky - Síla 11

Generický

Válečná sekera
zplozenců 30

Poškození 6
Požadavky - Síla 11

Průbojnost brněním +0,5
Obratnost -1

Generický

Palcát 9
Poškození 5

Požadavky - Síla 12
Generický

Trpasličí palcát 9
Poškození 5

Požadavky - Síla 12
Generický

Palcát
zplozenců 34

Poškození 5
Požadavky - Síla 12

Proražení brnění +0,5
Obratnost -1

Generický

Barbarský
palcát 1  4

Poškození 6
Požadavky - Síla 16

Síla +1

Generický

Velký meč 11
Poškození 11

Požadavky - Síla 18
Generický

Velký meč
zplozenců 35

Poškození 11
Požadavky - Síla 18

Průbojnost brněním +0,5
Obratnost -1

Generický

Quanarský
meč 1  44

Poškození 15,40
Požadavky - Síla 32

Generický

Barbarská
sekera 13

Poškození 10
Požadavky - Síla 18

Generický

Válečná sekera 13  33
Poškození 10

Požadavky - Síla 18
Generický

Dal'Thanaan 13  50
Poškození 10

Požadavky - Síla 18
Generický

Bitevní sekera
zplozenců 37  66

Poškození 10
Požadavky - Síla 18

Průbojnost brněním +0,5
Obratnost -1

Generický



Kyj 13  66
Poškození 9

Požadavky - Síla 18
Generický

Diamantová
palice 13  75

Poškození 9
Požadavky - Síla 18

Generický

Palice
zplozenců 38

Poškození 9
Požadavky - Síla 18

Průbojnost brněním +0,5
Obratnost -1

Generický

Chasindský
drtič 73  16

Poškození 9
Požadavky - Síla 18

Kritický zásah zblízk +3
Útok -5

Generický

Těžká palice 1  31  96

Poškození 10,80
Požadavky – Síla 22

Způsobené škody +2

Generický

Krátký luk 17
Poškození 5
Dostřel 20

Požadavky - Obratnost 10
Generický

Orlesiánský
luk 17

Poškození 5
Dostřel 20

Požadavky - Obratnost 10
Generický

Zvědův luk 19

Poškození 5
Dostřel 20

Požadavky – Obratnost 10

Rychlé zacílení

Generický

Krátký luk
zplozenců 40

Poškození 5
Dostřel 20

Požadavky – Obratnost 10

Průbojnost brnění +0,5
Obratnost -1

Generický

Dlouhý luk 12  33
Poškození 6
Dostřel 35

Požadavky - Obratnost 14
Generický

Dálský dlouhý
luk 12  33

Poškození 6
Dostřel 35

Požadavky - Obratnost 14

Rychlé zacílení

Generický

Antivanský
dlouhý luk 32  33

Poškození 6
Dostřel 35

Požadavky - Obratnost 14

Šance na kritický zásah z

Generický



dálky +1

Dlouhý luk
zplozenců 35

Poškození 6
Dostřel 35

Požadavky - Obratnost 14

Poškození +1
Obratnost -1

Generický

Kuše 12  33
Poškození 8
Dostřel 40

Požadavky - Síla 10
Generický

Antivanská
kuše 12  33

Poškození 8
Dostřel 40

Požadavky - Síla 10
Generický

Kuše
zplozenců 36  66

Poškození 8
Dostřel 40

Požadavky - Síla 10

Proražení zbroje +0,5
Obratnost -1

Generický

Hůl zplozenců
10

/
80

Poškození 4 (Přírodní)
Dostřel 50

Požadavky - Magie 16

Síla kouzel +1
/

Síla kouzel +1
Duševní poškození +5

Generický

Ministrantova
hůl 55

Poškození 4 (Fyzické)
Dostřel 50

Požadavky - Magie 16

Síla kouzel +2 

Generický

Kouzelná hůl 65

Poškození 4 (Fyzické)
Dostřel 50

Požadavky - Magie 16

Magie +1

Generický

Čarodějova hůl 2  90

Poškození 4 (Mrazivé)
Dostřel 50
Magie 16

Magie +1
Odolnost duševní +10
Ohnivé poškození + 5
Mrazivé poškození +5

Elektrické poškození +5

Generický

Kus dřeva 4  60 Poškození 5,20 (Fyzické)
Dostřel 54

Požadavky - Magie 24

Nalezeno
psem



Kondice +1
Odolnost přírodě +10

Šíp / / /

Ohnivý šíp 13  20 Ohnivé poškození +2 Generický

Ledový šíp 13  20 Mrazivé poškození +2 Generický

Špinavý šíp 19  80 Přírodní poškození +3 Generický

Šíp elfí
ladnosti 42  90

Útok +6
Šance na omráčení

Generický

Šipka / / /

Srážející šipka 16  50 Šance na sražení cíle k zemi Generický

Jistá šipka 16  50 Velké škody zplozencům Generický

Ohnivá střela 19  18 Ohnivé poškození +3 Generický

Ledová šipka 19  18 Mrazivé poškození +3 Generický

Explozivní
šipka 26  40 Ohnivé poškození +4 Generický

Kožená přilba 8
Brnění 0,75

Požadavky - Síla 10
Generický

Pobitá kožená
přilba 10

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 10

Fyzická odolnost +2

Generický

Pobitá přilba 11

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 10

Fyzická odolnost +3

Generický

Přilba 20
Brnění 1

Požadavky - Síla 14
Generický

Přilba
quanarijského

velitele
20

Brnění 1,25
Požadavky - Síla 18

Generický



Trpasličí přilba 28

Brnění 1
Požadavky - Síla 14

Fyziká odolnost +2

Generický

Barbarská
přilba 3  30

Brnění 1
Požadavky - Síla 14

Útok +2

Generický

Přilba
quanarijské

pěchoty
3  85

Brnění 1
Požadavky - Síla 14

Odolnost duševní +2

Generický

Vojenská přilba 30
Brnění 1,25

Požadavky – Síla 18
Generický

Těžká trpasličí
přilba 30

Brnění 1,25
Požadavky – Síla 18

Generický

Velitelská
přilba 30

Brnění 1,25
Požadavky – Síla 18

Generický

Šedá přilba
strážce 30

Brnění 1,25
Požadavky – Síla 18

Generický

Katova přilba 55

Brnění 1,25
Požadavky – Síla 18

Výdrž +25

Generický

Vojenská těžká
přilba 40

Brnění 1,5
Požadavky – Síla 22

Generický

Přilba těžké
pěchoty 40  

Brnění 1,5
Požadavky – Síla 22

Generický

Přilba rytíře
velitele 41

Brnění 1,5
Požadavky – Síla 22

Odolnost fyzická +5

Generický

Standartní
přilba pěchoty 47

Brnění 1,5
Požadavky – Síla 22

Odolnost mentální +2

Generický

Kutna
učedníka 12  50 Odolnost mentální +5 Generický

Čarodějova
bjová čapka 1

Síla vůle +1
Odolnost duševní +10

Generický

Kutna čaroděje 1  22  50

Odolnost chladu +5
Odolnost přírodě +5
Odolnost duševnu +5
Odolnost mentální +5

Generický



Malý štít 12
Obrana 1,5

Krytí střel 1,5
Požadavky - Síla 10

Generický

Štít vran 12

Obrana 1,5
Krytí střel 1,5

Požadavky - Síla 10

Heraldika – Antivanské vrány

Generický

Štít klanu 12

Obrana 1,5
Krytí střel 1,5

Požadavky - Síla 10

Heraldika - Dálové

Generický

Štít strážce
rekruta 66

Obrana 1,5
Krytí střel 1,5

Požadavky - Síla 10

Poškození zplozencům +2

Heraldika – Šedí strážci

Generický

Malý kovový
kulatý štít 20

Obrana 1,5
Krytí střel 1,5

Požadavky - Síla 10
Generický

Malý
zplozenecký

štít
20

Obrana 1,5
Krytí střel 1,5

Požadavky - Síla 10
Generický

Velký dřevěný
kulatý štít 5  83

Obrana 3
Krytí střel 2,25

Požadavky - Síla 14
Generický

Tevinterský štít 34  98

Obrana 3
Krytí střel 3,38

Požadavky - Síla 18

Heraldika – Tevinterský Oltář

Generický

Trpasličí velký
kulatý štít 7  50

Obrana 3
Krytí střel 2,25

Požadavky - Síla 14
Generický

http://vignette3.wikia.nocookie.net/dragonage/images/9/9c/Ico_shield_largeroundwood.png/revision/latest?cb=20091211183633


Velký
zplozencův štít 7  50

Obrana 3
Krytí střel 2,25

Požadavky - Síla 14
Generický

Dřevěný velký
štít 20

Obrana 4
Krytí střel 3

Požadavky - Síla 18
Generický

Velký kovový
štít 23  33

Obrana 4
Krytí střel 3

Požadavky - Síla 18
Generický

Těžký dřevěný
štít 33  33

Obrana 6
Krytí střel 4

Požadavky - Síla 22
Generický

Těžký kovový
štít 40

Obrana 6
Krytí střel 4

Požadavky - Síla 22
Generický

Přívěšek
klidných vod 10 Síla vůle +1 Generický

Kouzlo
plamene 10 Ohnivé poškození +5% Generický

Přezka větrů 10 Obrana +3 Generický

Hliněné pouto 10
Brnění +1

Přírodní poškození +5%
Generický

Železný prsten 6 / Generický

Ledový
kroužek 10 Odolnost mrazu +10 Generický

Prsten
soustředění 10 Duševní poškození +5 Generický

Stříbrný prsten 40 / Generický

Zlatý prsten 1 / Generický

Smaragdový
prsten 2 / Generický

Lehký set – Kožená zbroj Únava - 5%

Kožená zbroj 20
Brnění 3

Požadavky - Síla 10
Generický

Kožené
rukavice 7

Brnění 0,50
Požadavky - Síla 10

Generický



Kožené boty 8
Brnění 0,75

Požadavky - Síla 10
Generický

Lehký set - Pobitá kožená zbroj Obrana +1

Pobitá kožená
zbroj 20

Brnění 3
Požadavky - Síla 10

Generický

Pobité kožené
rukavice 7

Brnění 0,50
Požadavky - Síla 10

Generický

Pobité kožené
boty 8

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 10

Generický

Lehký set – Dálská zbroj Obrana +5

Dálská zbroj 20

Brnění 3
Požadavky - Síla 10

Obratnost +1

Generický

Dálské
rukavice 7

Brnění 0,50
Požadavky - Síla 10

Obratnost +1

Generický

Dálské boty 8

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 10

Obrana +3

Generický

Lehký set – Šmejdská kožená zbroj Brnění +2

Šmejdská
kožená zbroj 20

Brnění 3
Požadavky - Síla 10

Generický

Šmejdské
kožené

rukavice
7

Brnění 0,50
Požadavky - Síla 10

Generický

Šmejdské
kožené boty 8

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 10

Generický

Střední set - Šupinová zbroj Vyhnutí se střelám +4,5

Šupinová zbroj 50
Brnění 4,25

Požadavky - Síla 14
Generický

Šupinové
rukavice 12

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 14

Generický

Šupinové boty 16
Brnění 1

Požadavky - Síla 14
Generický

Střední set - Kroužková zbroj Únava -2,5%

Kroužková
zbroj 50

Brnění 4,25
Požadavky - Síla 14

Generický



Kroužkové
rukavice 12

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 14

Generický

Šupinové boty 16
Brnění 1

Požadavky -  Síla 14
Generický

Střední set – Destičková zbroj Brnění +1

Destičková
zbroj 50

Brnění 4,25
Požadavky - Síla 14

Generický

Destičkové
rukavice 12

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 14

Generický

Destičkové
boty 16

Brnění 1
Požadavky - Síla 14

Generický

Střední set – Trpasličí zbroj Brnění +1

Trpasličí zbroj 50
Brnění 4,25

Požadavky - Síla 14
Generický

Trpasličí
zpevněné
rukavice

12
Brnění 0,75

Požadavky - Síla 14
Generický

Trpasličí
zpevněné boty 16

Brnění 1
Požadavky - Síla 14

Generický 

Těžký set – Těžká kroužková zbroj Únava -3%
Těžká

kroužková
zbroj

70
Brnění 6,25

Požadavky - Síla 18
Generický

Rukavice těžké
kroužkové

zbroje
23

Brnění 1
Požadavky - Síla 18

Generický

Boty těžké
kroužkové

zbroje
27

Brnění 1,25
Požadavky - Síla 18

Generický

Těžký set – Trpasličí těžká zbroj Brnění +1

Trpasličí těžká
zbroj 70

Brnění 6,25
Požadavky - Síla 18

Generický

Trpasličí těžké
rukavice 23

Brnění 1
Požadavky - Síla 18

Generický

Trpasličí těžké
boty 27

Brnění 1,25
Požadavky - Síla 18

Generický

Masivní set – Těžká plátová zbroj Vyhnutí se střelám +7,5

Těžká plátova
zbroj 90

Brnění 8,75
Požadavky - Síla 22

Generický



Těžké plátové
rukavice 30

Brnění 1,25
Požadavky - Síla 22

Generický

Těžké plátové
boty 40

Brnění 1,5
Požadavky - Síla 22

Generický

Masivní set – Rytířská zbroj
Kondice +3
Síla vůle -3

Rytířská zbroj 90
Brnění 8,75

Požadavky - Síla 22
Generický

Rytířské
rukavice 30

Brnění 1,25
Požadavky - Síla 22

Generický

Rytířské boty 40
Brnění 1,5

Požadavky - Síla 22
Generický

Masivní set – Velitelská plátová zbroj Síla vůle +5

Velitelská
plátová zbroj 90

Brnění 8,75
Požadavky - Síla 22

Generický

Velitelské
plátové
rukavice

30
Brnění 1,25

Požadavky - Síla 22
Generický

Velitelské
plátové boty 40

Brnění 1,5
Požadavky - Síla 22

Generický

Masivní set – Trpasličí masivní zbroj Brnění +2

Trpasličí
masivní zbroj 1  10

Brnění 8,75
Požadavky - Síla 22

Brnění +1

Generický

Trpasličí
masivní

zpevněné
rukavice

30
Brnění 1,25

Požadavky - Síla 22
Generický

Trpasličí
masivní

zpevněné boty
40

Brnění 1,50
Požadavky - Síla 22

Generický

Původ

Šlechtická
dýka 33

Poškození 4,40
Požadavky - Obratnost 12

Elektrické poškození +1

Původ
(Trpasličí
šlechtic)

Kvalitní
trpasličí ostří 90

Poškození 7,70
Požadavky - Síla 13

Útok +2

Původ
(Trpasličí
šlechtic)



Půjčený
dlouhý meč 1  55

Poškození 7

Průbojnost brněním +1
Útok +6

Původ
(Městský elf)

Gorimův meč 2  70

Poškození 9,80
Požadavky - Síla 25

Poškození zplozencům +2

Původ
(Trpasličí
šlechtic)

Rodinný meč 45

Poškození 7,70
Požadavky - Síla 13

Poškození +1
Útok +4

Omezení - Bojovník / Lotr

Původ
(Lidský
šlechtic)

Everdova
sekera 30 Poškození 7,8

Původ
(Prostý
trpaslík)

Aeducanova
hůl 27

Poškození 5,50
Požadavky - Síla 14

Poškození zplozencům +2
Hustá zabití

Původ
(Prostý
trpaslík)

Everdova hůl 30 Poškození 6,50
Původ
(Prostý
trpaslík)

Everdův meč 30 Poškození 13,20
Původ
(Prostý
trpaslík)

Hůl udatnosti /
Poškození 3 (Fyzické)

Dostřel 50
Původ
(Mág)

Zčernalá hůl z
jádrového

dřeva
1  10

Poškození 4 (Přírodní)
Dostřel 50

Požadavky - Magie 16

Způsobené škody +2
Síla kouzel +2

Původ
(Mág)

Kroky Úniku 8

Brnění 0,75
Požadavky - Síla 10

Magie +1

Původ
(Mág)

Adainy boty 24

Brnění 1
Požadavky - Síla 11

Snižuje nepřátelství

Původ
(Městský elf)

Trpasličí
šlechtická

zbroj
75

Brnění 4,25
Požadavky -  Síla 14

Původ
(Trpasličí
šlechtic)



Trpasličí
šlechtické
zpevněné
rukavice

12
Brnění 0,75

Požadavky - Síla 14

Původ
(Trpasličí
šlechtic)

Trpasličí
šlechtické

zpevněné boty
16

Brnění 1
Požadavky - Síla 14

Původ
(Trpasličí
šlechtic) 

Everdovo
brnění 30

Brnění 5,10

Regenerace výdrže +2,5

Původ
(Prostý
trpaslík)

Everdovy
rukavice 30 Brnění 0,90

Původ
(Prostý
trpaslík)

Everdovy boty 30 Brnění 1,20
Původ
(Prostý
trpaslík)

Brnění trpasličí
elitní stráže 2  10

Brnění 7,50
Požadavky - Síla 20

Brnění +1
Fyzická odolnost +10

Původ
(Trpasliší
šlechtic)

Roucho
učedníka 70 Síla vůle +1

Původ
(Mág)

Roucho kaple 90
Nošeno Lily

Základní oblečení Leliany
Původ
(Mág)

Roucho mága 1  35
Síla vůle +1
Magie +1

Původ
(Mág)

Roucho
tevinterského

mága
4  10

Regenerace many v boji +1
Odolnost kouzlům +4

Síla kouzel +5

Původ
(Dálský elf)

Svatební šaty 10 Nošeno hlavní hrdinkou
Původ

(Městský elf)

Sorisovo
svatební
roucho

10 Nošeno Sorisem
Původ

(Městský elf)

Rozedraný
vězeňský
mundůr

30 Nošeno po uvěznění hrdiny
Původ

(Trpasličí
šlechtic)

Oblečení 5  50 Nošeno městskými elfy
Původ

(Městský elf)

Oblečení
prostého
občana

(trpasličí)

6 Nošeno po uvěznění hrdiny
Původ
(Prostý
trpaslík)



Oblečení
šlechtice 1  40

Lze koupit pouze v rámci
Původu trpasličího šlechtice.

Původ
(Trpasličí
šlechtic)

Everdova
přilba 90 Brnění 1,2

Původ
(Prostý
trpaslík)

Přilba souboje 1  30

Brnění 1,25
Požadavky – Síla 18

Síla vůle +1
Kondice +1

Původ
(Trpasličí
šlechtic)

Zakrvácený štít 12
Obrana 1,5

Krytí střel 1,5
Požadavky - Síla 10

Původ
(Městský elf)

Štít Carty 12

Obrana 1,5
Krytí střel 1,5

Požadavky - Síla 10

Heraldika - Carta

Původ
(Prostý
trpaslík)

Dálský štít 72

Obrana 1,5
Krytí střel 3

Požadavky - Síla 24

Heraldika - Dálové

Původ
(Dálský elf)

Gorimův štít 62

Obrana 1,5
Krytí střel 1,5

Požadavky - Síla 10

Regenerace zdraví v boji
+0,25

Původ
(Trpasličí
šlechtic)

Everdův štít 30
Obrana 3

Krytí střel 3,38

Původ
(Prostý
trpaslík)

Štít
Couslandovy

stráže
20

Obrana 4
Krytí střel 3

Požadavky - Síla 18

Heraldika – Teyrnir Hornoživy

Původ
(Lidský
šlechtic)



Štít Hornoživ 1  29  99

Obrana 4
Krytí střel 3,75

Požadavky - Síla 20

Útok +4

Heraldika – Teyrnir Hornoživy

Původ
(Lidský
šlechtic)

Štít
denerimské

stráže
40

Obrana 6
Krytí střel 4

Požadavky - Síla 22

Heraldika - Denerim

Původ
(Městský elf)

Přívěšek ducha 30 Odolnost ohni +10%
Původ
(Mág)

Rodinný
náhrdelník 1  5 Odolnost duševní +10%

Původ
(Dálský elf +
Městský elf)

Učňův amulet 1  20
Odolnost ohni +5%

Odolnost mrazu +5%
Brnění +1

Původ
(Mág)

Šermířský
podbřišník 10 Útok +4

Původ
(Městský elf)

Dálský kožený
opasek 11

Regenerace výdrže v boji
+0,75

Původ
(Dálský elf)

Opasek
trpasličího
válečníka

12  50
Brnění +1

Síla +1

Původ
(Prostý
trpaslík)

Prchavý
opasek 16 Duševní odolnost +1

Původ
(Mág)

Opasek
trpasličího
obchodníka

62  50 Peněžní zisk +5%
Původ

(Trpasličí
šlechtic)

Svatební prsten 10 /
Původ

(Městský elf)
(Žena)

Prsten studia 19 Magie +1
Původ
(Mág)

Prsten odporu 19
Síla vůle +1
Kondice +1

Původ
(Mág)



Prsten
Archivářky 20 Obratnost +1

Původ
(Dálský elf)

Obnošený
pobitý obojek 1  33 Kondice +2

Původ
(Lidský
šlechtic)

Ostagar

Vylepšená
dýka 84

Poškození 4,4
Požadavky - Obratnost 12

Útok +4

Ostagar

Meč sira
Garlena 1  10

Poškození 7,7
Požadavky - Síla 13

Útok +2
Fyzická odolnost +10

Ostagar

Vyvýžený
velký meč 11 Poškození 11 Ostagar

Plochý meč
Chasindů 1

Poškození 12,1
Požadavky - Síla 20

Kritický zásah zblízka +1
Průbojnost brnění +1

Ostagar

Magický
velemeč 1  74

Poškození 14,30
Požadavky - Síla 26

Runy 1

Způsobené škody +1
Odolnost kouzlům +4

 Bug!
Meč má u sebe mít Vířivec
Alfa v Korcarijské pustině.

Nemá ho!

Ostagar

Zdobený meč 2  33

Poškození 11
Požadavky – Síla 18

Štěstí
Útok -5

Způsobené škody -1

 Bug!
Meč má u sebe mít boss
Gazarath v Korcarijské

pustině. Nemá ho!

Ostagar



Lus z Pustiny 1  46

Poškození 6
Dostřel 22

Požadavky - Obratnost 14

Odolnost přírodě +10

Ostagar

Čarodějova
opora 70

Brnění 0,75

Obrana +6
Ostagar

Chasindské
roucho 95 Obrana +6 Ostagar

Morriganino
roucho 2  10

Magie +2
Poškození mrazem +10

Omezení - Morrigan

Ostagar

Roucho
nadvlády 6  80

Magie +5
Obrana +12

Odolnost kouzlům +8
Poškození mrazem +20

Síla vůle -1

Omezení - Morrigan

Ostagar

Přilba zemanů 50

Brnění 1,25
Požadavky - Síla 18

Obrana +3

Ostagar

Štít templářů 60

Obrana 4
Krytí střel 3

Požadavky - Síla 18

Heraldika - Oltář

Ostagar

Havardova
záštita 3  90

Obrana 4
Krytí střel 4,5

Požadavky - Síla 22

Odolnost kouzlům +4
Šance vyhnutí se střelám

"Legendární předmět"

Ostagar

Hliněná modla 30 Odolnost mrazu +10 Ostagar

Spona z
divokamu 95

Síla vůle +1
Odolnost duševnu +10

Omezení - Morrigan

Ostagar



Přísaha strážců 1  5
Kondice +2

Omezení – Hlavní hrdina
Ostagar

Hardyho
opasek 50 Kondice +1 Ostagar

Runový žeton
starosti 95

Síla vůle +1
Odolnost duševnu +10

Omezení - Alistair

Ostagar

Válečné
pomalování

vlkodava
2  5 Poškození zvířatům +4 Ostagar

Lothering

Trn dávných
bohů 1  86

Poškození 4,40
Požadavky - Obratnost 12

Poškození +2
Průbojnost brnění +2

/
Poškození 4,80

Požadavky - Obratnost 14

Poškození +1
Průbojnost brnění +1

/
Poškození 6

Požadavky - Obratnost 28

Poškození +3
Průbojnost brnění +3

"Legendární předmět"

Lothering

Strážce přísah 2  65

Poškození 8,40
Požadavky - Síla 15

Runy 1

Průbojnost brnění +1,5
Léčivé účinky +10

Lothering

Veshialle 87  70 Poškození 9,60
Požadavky - Síla 31

Runy 3

Síla +2
Kritický zásah zblízka +5

Regenerace výdrže v boji +1
Kritické poškození /

Lothering

http://vignette2.wikia.nocookie.net/dragonage/images/f/f5/Ico_axe.png/revision/latest?cb=20091211183225


poškození ze zákeřného
napadení +10

Přírodní poškození +2

Námořníkova
kuše 1  95

Poškození 12
Dostřel 50

Požadavky – Síla 26

Rychlé míření

Lothering

Řišská kuše 2  21  94

Poškození 12,80
Dostřel 52

Požadavky - Síla 30

Větší poškození démonům

Lothering

Blesková tyč 2  40

Poškození 4,4 (Elektrické)
Dostřel 51,25

Požadavky - Magie 18

Odolnost elektřině +10
Poškození elektřinou +10

Lothering

Lesounova
milost 5  95

Poškození 5,2 (Přírodní)
Dostřel 53,75

Požadavky - Magie 24

Odolnost přírodě +5
Síla kouzel +1

Poškození přírodou +10

Lothering

Šikmí útočníci 35

Brnění 0,5
Požadavky – Síla 10

Kritické poškození /
poškození ze zákeřného

napadení +5

Omezení - Lotr

Lothering

Odvážné ruce 1  90

Brnění 1

Duševní poškození +10

Omezení - Mág

Lothering

Stříbrotlukovy
cvočky 1

Brnění 0,75

Obratnost +2
Lothering

Řišští tkalcové 1 Brnění 0,75

Vyhnutí se útokům +10

Lothering



Omezení - Mág

Bardovy
taneční boty 6  90

Brnění 2,25

Obrana +6
Snižuje nepřátelství

"Legendární předmět"

Lothering

Oblečení
prostého
občana

2  25
Nošeno některými prostými

lidmi
Lothering

Oblečení 9  50 Nošeno některými prostými
lidmi

Lothering

Oblečení 11 Základní oblečení Stena Lothering

Quanarijská
zesílená čapka 2  15

Brnění 1,75

Požadavky - Síla 17

Odolnost duševnu +10%

Lothering

Spiklencova
lest 3  70

Brnění 2

Požadavky - Síla 18

Odolnost duševnu +20%

Lothering

Bojová kápě
společenstva 1  15

Kondice +2

Omezení - Mág
Lothering

Zeměsrdcův
přenosný val 6  30

Obrana 6
Krytí střel 8

Požadavky - Síla 36

Síla +1
Obratnost +1
Kondice +1

Heraldika - Denerim

Lothering

Amulet brány 30 Odolnost duševní +20%
Síla vůle -1

 Bug!
Amulet má mít jeden z

Lothering



vesničanů v Lotheringu. Mělo
by ho jít okrást, ale nejde to.

Amulet
dohody 30

Odolnost fyzická +10
Snižuje nepřátelství

Lothering

Dálský
přívěšek 95 Odolnost přírodě +10% Lothering

Hledačův kruh 1  20

Lstivost +1
Odolnost duševnu +10%

Omezení - Leliana

Lothering

Par Vollenský
vůlokam 1  45 Síla vůle +2 Lothering

Kouzlozor 58  45

Síla vůle +5
Regenerace zdraví mimo boj

+8
Odolnost kouzlům +30%
Vyhnutí se útokům +10
Vyhnutí se střelám +6

Lothering

Lučištnický
opasek 50 Kritický zásah z dálky +2% Lothering

Dálský
lovecký opasek 1  61

Regenerace výdrže v boji
+0,75

Lothering

Morriganin
prsten 19 Síla vůle +2

Tábor
(Romance s
Morrigan)

Dohlížitel 69 Síla vůle +1 Lothering

Uhlík 69 Poškození ohněm +5 Lothering

Kroupa 69 Poškození mrazem +5 Lothering

Kaddis
honících psů 2  74 Obratnost +2 Lothering

Válečné
pomalování

3  80 Regenerace výdrže v boji +1 Lothering



první linie

Obojek z
černého kovu 3  75

Útok +6
Brnění +6

Lothering

Denerim

Naříkající
čepel 4  85

Poškození 11,20
Požadavky – Síla 31

Runy 3

Průbojnost brněním +2
Útok +6

Mrazivé poškození +3

Omezení - Bojovník

Denerim

Axametr 93

Poškození 9
Požadavky - Síla 27

Runy 2

Způsobené škody +2
Kritické poškození /

poškození ze zákeřného
napadení +10

Poškození drakům +4
Štěstí

Náhodné
setkání

Aodh 4  80

Poškození 9
Požadavky – Síla 27

Runy 2

Kritický zásah zblízka +3
Ohnivzdornost +20

Poškození ohněm +1
Odolnost chladu -5

"Legendární zbraň"

Denerim

Vyřezávaný
palcát

1  73  50

Poškození 6,50
Požadavky – Síla 20

Runy 1

Obratnost +1
Způsobené škody +1
Odolnost mentální +5

Denerim

Meteoritický
meč

1  65 Poškození 16,50
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Síla +2

Denerim



Způsobené škody +3
Odolnost duševnu -25

Thorvalovo
štěstí

11  55

Poškození 13,50
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Přijaté léčivé účinky +10%
Útok +4

Odolnost fyzická +10

"Legendární předmět"

Denerim

Chasindská
velká palice

137  45

Poškození 14,40
Požadavky – Síla 38

Runy 3

Způsobené škody +5
Průbojnost brněním +2,5

Regenerace výdrže v boji +0,5
Výdrž +75

Denerim

Luk z bílého
dřeva

1  57  50

Poškození 6,5
Dostřel 23

Požadaky – Obratnost 18

Způsobené škody +3
Šance kritického zásahu

zdálky +5

Denerim

Marjolainin
reflexní luk

4  91  94

Poškození 9,6
Dostřel 45,5

Požadavky – Obratnost 34

Lstivost +3
Způsobené škody +3

Rychlé zacílení

Omezení - Leliana

Denerim

Žhavá
pochodeň

5  10

Poškození 4,80 (Ohnivé)
Dostřel 52

Odolnost ohni +10
Síla kouzel +3

Ohnivé poškození +10

Denerim

Zimní dech 18

Poškození 6,40 (Mrazivé)
Dostřel 57,5

Odolnost mrazu +25
Síla kouzel +3

Poškození mrazem +10
Vyzařuje chlad

Denerim



Felonova
druhá kůže

68  42  50

Brnění 9
Požadavky – Síla 20

Obratnost +6
Obrana +9
Brnění +4

Regenerace výdrže v boji +1
Odolnost fyzická +15

Denerim

Kroužková
zbroj Evona

Velikého

82  80

Brnění 15,63
Požadavky – Síla 38

Regenerace zdraví v boji +1
Regenerace výdrže v boji +1

Brnění +6
Šance vyhnutí se útokům +10

Šance vyhnutí se střelám

Denerim

Tevinterské
roucho

2  5 Regenerace any v boji +5
Síla kouzel +3

Denerim

Roucho
čarodějnice

2  52
Odolnost mrazu +10

Šance vyhnutí útokům +5
Brnění +3

Denerim

Roucho
předního
čaroděje

4  50
Síla vůle +3
Magie +3

Obrana +9
Denerim

Sekáčův háv 61  80

Kondice +6
Odolnost ohni +20

Odolnost kouzlům +16
Šance vyhnutí útokům +1%

Brnění +12

Denerim

Oblečení
šlechtice

51 Civilní oblečení používané
šlechtou

Denerim

Hrubě
vyřezané
rukavice

55

Brnění 0,5
Požadavky – Síla 10

Šance kritického zásahu
zblízka +2%

Omezení - Lotr

Denerim

Lví dluh 90

Brnění 1

Přírodní poškození +10

Omezení - Mág

Denerim

Katrielino
sevření

3  60 Brnění 1,50
Požadavky – Síla 20

Šance kritického zásahu
zblízka +3

Denerim

http://vignette1.wikia.nocookie.net/dragonage/images/2/23/Ico_clothing.png/revision/latest?cb=20091211183235


"Legendární předmět"

Elementalistův
stisk 4  50

Brnění 1,33

Ohnivé poškození +5%
Mrazivé poškození +5%
Přírodní poškození +5%

Elektrické poškození +5%
Duševní poškození +5%

Omezení - Mág

Denerim

Hledači Rudé
Jenny

9  75

Brnění 1,5
Požadavky – Síla 20

Kritické poškození při
zákeřném napadení +15

Omezení - Lotr

Denerim

Camenaeho
barbuta

12  5

Brnění 2,10
Požadavky – Síla 30

Rychlé zacílení
Šance na vyhnutí se střelám

"Legendární předmět"

Denerim

Erb vymřelých 2  87  50

Obrana 3
Krytí střel 5,06

Požadavky – Síla 30

Kondice +1
Regenerace výdrže v boji +1

Heraldika – Tevinterský Oltář

Denerim

Aeducanský
rodinný štít

3  62  50

Obrana 3
Krytí střel 5,06

Požadavky – Síla 30

Lstivost +1
Kondice +1
Obrana +9

Poškození zplozencům +4

Heraldika – Rod Aeducanů

Denerim

Stěna Úniku 6 Obrana 6
Krytí střel 9

Požadavky – Síla 38

Obrana +3
K přijatým léčivým účinkům

+20%

Denerim



Regenerace výdrže v boji +1
Výdrž +25

Heraldika – Fen'Harel

Magistrův štít 40

Obrana +6
Odolnost kouzlům +4

Šance vyhnout se střelám
Odolnost přírodě -10

"Legendární předmět"

Denerim

Temperament 65 Odolnost mentální +10
Denerim
Náhodné
setkání

Krbový
přívěšek

1  20 Odolnost mrazu +10% Denerim

Zdobený
kožený opasek

10 Síla +1
Denerim
(Náhodné
setkání)

Směs
kovových
kroužků

10
Obratnost +2

Omezení - Zevran

Náhodné
setkání

Archivářova
šerpa

45
Zkušenosti z kodexu +50%

Omezení - Hrdina
Denerim

Opasek na
nošení meče

60 Průbojnost brněním +1 Denerim

Křeč 19 Elektrické poškození +5% Denerim

Dálská baterie 29 Elektrické poškození +10% Denerim

Prsten věků 52  20

Odolnost ohni +20%
Odolnost mrazu +20%

Odolnost elektřině +20%
Odolnost přírodě +20%
Odolnost duševnu +20%

Denerim

Kaddis Otce
hor

3  87  1 Odolnost přírodě +20
Odolnost duševnu +20

Denerim

Řetěz psa
mabari

2  46 Průbojnost brněním +1
Brnění +4

Denerim

Lehký set – Wadeovo kožené brnění z
dračí kůže

Únava -10%



Wadeovo
kožené brnění
z dračí kůže

4  85

Brnění 9
Požadavky - Síla 20

Odolnost ohni +25

Denerim

Wadeovy
rukavice z
dračí kůže

1  51

Brnění 1,50
Požadavky - Síla 20

Odolnost ohni +5

Denerim

Wadeovy boty
z dračí kůže 1  69

Brnění 2,25
Požadavky - Síla 22

Odolnost ohni +5

Denerim

Lehký set – Wadeovo mimořádné
kožené brnění z dračí kůže

Únava -10%
Obrana +5

Wadeovo
dokonalé

kožené brnění
z dračí kůže

8  90

Brnění 9
Požadavky - Síla 20

Obratnost +2
Odolnost ohni +50

Denerim

Wadeovy
mimořádné
rukavice z
dračí kůže

2  26

Brnění 1,50
Požadavky - Síla 20

Obratnost +1
Odolnost ohni +10

Denerim

Wadeovy
mimořádné
boty z dračí

kůže

2  44

Brnění 2,25
Požadavky - Síla 22

Obratnost +1
Odolnost ohni +10

Denerim

Střední set – Wadeovo brnění z dračí
kosti

Únava -25%

Wadeovo
brnění z dračí

kosti
9

Brnění 10,63
Požadavky - Síla 34

Odolnost ohni +25

Denerim

Wadeovy
rukavice z
dračí kosti

2  16

Brnění 1,88
Požadavky - Síla 34

Odolnost ohni +5

Denerim

Wadeovy boty
z dračí kosti 2  88

Brnění 2,50
Požadavky - Síla 34

Odolnost ohni +5

Denerim

Střední set – Wadeovo mimořádné
brnění z dračí kosti

Únava -25%
Obrana +5



Wadeovo
mimořádné

brnění z dračí
kosti

9

Brnění 10,63
Požadavky - Síla 34

Odolnost ohni +50
Regenerace výdrže v boji +1

Výdrž +25

Denerim

Wadeovy
mimořádné
rukavice z
dračí kosti

2  16

Brnění 1,88
Požadavky - Síla 34

Odolnost ohni +10
Regenerace výdrže v boji +0,5

Denerim

Wadeovy
mimořádné
boty z dračí

kosti

2  88

Brnění 2,50
Požadavky - Síla 34

Odolnost ohni +10
Regenerace výdrže v boji +0,5

Denerim

Těžký set – Wadeovo těžké brnění z
dračí kosti

Únava -20%

Wadeovo těžké
brnění z dračí

kosti
12  60

Brnění 15,63
Požadavky - Síla 38

Odolnost ohni +25

Denerim

Wadeovy těžké
rukavice z
dračí kosti

4  14

Brnění 2,50
Požadavky - Síla 38

Odolnost ohni +5

Denerim

Wadeovy těžké
boty z dračí

kosti
4  86

Brnění 3,13
Požadavky - Síla 38

Odolnost ohni +5

Denerim

Těžký set – Wadeovo mimořádné
těžké brnění z dračí kosti

Únava -20%
Obrana +5

Wadeovo
mimořádné

těžké  brnění z
dračí kosti

12  60

Brnění 15,63
Požadavky - Síla 38

Odolnost ohni +50
Regenerace výdrže v boji +1

Výdrž +25

Denerim

Wadeovy
mimořádné

těžké rukavice
z dračí kosti

4  14

Brnění 2,50
Požadavky - Síla 38

Odolnost ohni +10
Regenerace výdrže v boji +0,5

Denerim

Wadeovy
mimořádné
těžké boty z
dračí kosti

4  86

Brnění 3,13
Požadavky - Síla 38

Odolnost ohni +10
Regenerace výdrže v boji +0,5

Denerim



Masivní set – Wadeovo masivní
brnění z dračí kosti

Únava -15%

Wadeovo
masivní brnění

z dračí kosti
16  20

Brnění 21,88
Požadavky - Síla 42

Odolnost ohni +25

Denerim

Wadeovy
masivní

rukavice z
dračí kosti

5  40

Brnění 3,13
Požadavky - Síla 42

Odolnost ohni +5

Denerim

Wadeovy
masivní boty z

dračí kosti
7  20

Brnění 3,75
Požadavky - Síla 42

Odolnost ohni +5

Denerim

Masivní set – Wadeovo mimořádné
masivní brnění z dračí kosti

Únava -15%
Obrana +5

Wadeovo
mimořádné

plátové brnění
z dračí kosti

22  75

Brnění 21,88
Požadavky - Síla 42

Odolnost ohni +50
Regenerace výdrže v boji +1

Výdrž +25

Denerim

Wadeovy
mimořádné

plátové
rukavice z
dračí kosti

6  90

Brnění 3,13
Požadavky - Síla 42

Odolnost ohni +10
Regenerace výdrže v boji +0,5

Denerim

Wadeovy
mimořádné

plátové boty z
dračí kosti

8  70

Brnění 3,75
Požadavky - Síla 42

Odolnost ohni +10
Regenerace výdrže v boji +0,5

Denerim

Orzammar

Trn růže 114  25

Poškození 6,40
Požadavky – Obratnost 30

Runy 3

Obratnost +3
Regenerace zdraví v boji +1

Způsobené škody +3
Šance kritický zásah zblízka

+5%
Kritické poškození / zákeřné

napadení +30%

Orzammar



Čest
hornozemce

4  86

Poškození 11,20
Požadavky – Síla 31

Runy 3

Odolnost duševnu +20%
Poškození nemrtvým +6

Orzammar

Rodokmen 5  45

Poškození 8,40
Požadavky – Síla 25

Runy 1

Obratnost +3
Odolnost duševnu +10%

Průbojnost brnění +1
Poškození zplozencům +4

Orzammar

Požehnání
správce

1  80

Poškození 7,50
Požadavky – Síla 28

Runy 2

Útok +4

 Bug!
Palcát má dostat lotr za
zkompletování kodexu o

životě správců.

Orzammar

Předvoj 8  75

Poškození 7,50
Požadavky – Síla 28

Runy 2

Síla +3
Kondice +3

Regenerace výdrže v boji +1

Orzammar

Požehnání
správce

1  80

Poškození 16,50
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Průbojnost brněním +2,5
Útok +6

 Bug!
Meč má dostat bojovník za

zkompletování kodexu o
životě správců.

Orzammar

Nestárnoucí 10  98 Poškození 16,50
Požadavky – Síla 34

Oslabuje zplozence
Hustá zabití

Poškození zplozencům +4
Zvyšuje nepřátelství a

zastrašení

Orzammar



Regenerace výdrže v boji
+0,25

Trianova palice 2  6  25

Poškození 13,50
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Poškození zplozencům +4

Orzammar

Palice pobitá
hřeby

2  78  92

Poškození 12,60
Požadavky – Síla 32

Runy 2

Způsobené škody +3
Kritický zásah zblízka +2

Obratnost -1

Orzammar

Kladivo mistra
kováře

3  95

Poškození 12,60
Požadavky - Síla 32

Runy 2

Odolnost ohni +25
Útok +6

Orzammar

Vrhač oštěpů 3  95

Poškození 9
Dostřel 43,75

Požadavky – Obratnost 30

Rychlé zacílení
Průbojnost brnění +2,5

Orzammar

Prokletí rypců 1  8

Poškození 10,40
Dostřel 46

Požadavky – Síla 18

Způsobené škody +3

 Bug!
Kuši má mít u sebe velitel
stráže před vstupem do

Hlubokých cest. Mělo by být
možné mu ji ukrást. Nemá ji.

Orzammar

Přesná reflexní
kuše

3  15

Poškození 12
Požadavky – Síla 26

Průbojnost brnění +1,5
Útok +4

Orzammar

Harowmontova
hůl

3  30

Poškození 3,60 (Elektrické)
Dostřel 52,5

Požadavky – Magie 20

Magie +1
Kondice +2

Orzammar



Požehnání
správce

7  50

Poškození 6 (Mrazivé)
Dostřel 56

Požadavky – Magie 32

Síla vůle +2
Regenerace many v boji +0,5

Mrazivé poškození +10

 Bug!
Hůl má dostat mág za

zkompletování kodexu o
životě správců.

Orzammar

Stín říše 13  90

Brnění 9
Požadavky – Síla 20

Síla +2
Obratnost +2

Regenerace výdrže v boji +1

"Legendární předmět"

Orzammar

Zbroj boží vůle 19

Brnění 18,38
Požadavky – Síla 38

Odolnost kouzlům +20
Magie -5

Omezení - Templář

Orzammar

Krunýř velitele
rytířů

22  85

Brnění 18,90
Požadavky - Síla 39

Síla vůle +5
Odolnost kouzlům +40
Odolnost mentální +10

Omezení - Templář

Orzammar

Roucho
staršího
čaroděje

3
Síla vůle +2
Magie +2

Obrana +6
Orzammar

Říšské
vyztužené
rukavice

35
Brnění 0,5

Požadavky – Síla 10

Průbojnost brnění +0,5

Orzammar

Ruby 2  75

Brnění 1
Požadavky – Síla 14

Kritické poškození /
poškození ze zákeřného

napadení +10

Omezení - Lotr

Orzammar



Hedvábné
rukavice

5

Brnění 1,33

Přírodní poškození +20

Omezení - Mág

Orzammar

Zaháněčky 9

Brnění 1,5
Požadavky – Síla 20

Šance kritického zásahu
zblízka +5

Omezení - Lotr

Orzammar

Stříbrotlukovy
úhybníky

1

Brnění 0,75
Požadavky – Síla 10

Šance vyhnutí se střelám

Omezení - Mág

Orzammar

Maratoncova
čapka

1  80
Brnění 1,75

Požadavky – Síla 17

Regenerace výdrže v boji +0,5

Orzammar

Rtuťová
bojová čapka

1  99
Brnění 1,5

Požadavky – Síla 14

Lstivost +2

Orzammar

Přilba Legie 5  40 Brnění 3,13
Požadavky – Síla 38

Orzammar

Skáloráz 5  67  50
Brnění 2,7

Požadavky – Síla 36

Fyzická odolnost +25

Orzammar

Ruckův štít 1  56

Obrana 1,5
Krytí střel 2,25

Požadavky – Síla 14

Odolnost duševnu +10
Útok +4

Orzammar

Štíít legionáře 1  70

Obrana 3
Krytí střel 5,63

Požadavky – Síla 34

Odolnost mentální +10

Heraldika – Legie mrtvých

Orzammar

Caridinův štít 2  95 Obrana 1,50
Krytí střel 3,38

Orzammar



Požadavky-  Síla 26

Odolnost mrazu +10
Odolnost elektřině +10
Odolnost duševnu +10

Heraldika – Rod Caridinů

Štít Branky 1  92  50

Obrana 3
Krytí střel 5,06

Požadavky – Síla 30

Poškození zplozencům +4
Poškození zvířatům +2

Heraldika – Rod Branky

Orzammar

Štít šampiona 2  32  50

Obrana 3
Krytí střel 5,06

Požadavky – Síla 30

Obrana +12

Heraldika – Rod Weyronů

Orzammar

Trpasličí
kovářský
opasek

52  50 Brnění +1 Orzammar

Ničitelův
opasek

1  70
Regenerace many v boji +0,5

Síla kouzel +3

Omezení - Mág

Orzammar

Další do jámy 95
Kondice +1

Fyzická odolnost +10

Omezení - Oghren

Orzammar

Správcův
amulet

35 Síla vůle +2 Orzammar

Kovářovo
srdce

1  35 Odolnost ohni +20
Obratnost -1

Orzammar

Caridinova
klec

1  45 Odolnost elektřině +20
Lstivost -1

Orzammar

Krvavý prsten 29

Zlepšuje krvavou magii
(krvavá magie vyžaduje o

25% méně zdraví)
Duševní poškození +5

Omezení – Krvavý mág

"Legendární předmět"

Orzammar



Mrazilka 29 Poškozemí mrazem +10 Orzammar

Prsten výběru 1  29 Poškození přírodou +10 Orzammar

Prsten
válečníka

2  19 Síla +2
Obratnost +2

Orzammar

Dodávač
života

67  60

Kondice +10
Regenerace zdraví v boji +3
Regenerace zdraví mimo boj

+10
Brnění +3

Přijaté léčivé účinky +20

Orzammar

Klíč k městu 7  67
Všechny vlastnosti +2
Odolnost kouzlům +4

Přijaté léčivé účinky +10
Orzammar

Kaddis
šejdířův

2  35  35 Způsobené škody +3 Orzammar

Postroj
zpětného rázu

1  40 Útok +2
Brnění +2

Orzammar

Lordův
lovecký opasek

2  53 Útok +4
Brnění +4

Orzammar

Masivní set – Snaha Únava -10

Povinnost 7
Brnění 3,15

Požadavky – Síla 38

Kondice +2

Orzammar
(nalezeno

psem)

Snaha 15
Brnění 18,38

Požadavky – Síla 38

Přijaté léčivé účinky +15

Orzammar

Rukavice
Snahy

5
Brnění 2,63

Požadavky – Síla 38

Síla +1

Orzammar

Boty Snahy 6  20
Brnění 3,15

Požadavky – Síla 38

Brnění +1

Orzammar

Masivní set – Zbroj Legie
Poškození +3
Kondice +3

Zbroj Legie 17  70
Brnění 21,88

Požadavky – Síla 42

Síla vůle +3

Orzammar



Rukavice
Legie

6
Brnění 3,13

Požadavky – Síla 42

Útok +4

Orzammar

Boty Legie 7  20 Brnění 3,75
Požadavky – Síla 42

Orzammar

Breciliánský les

Varathornova
Dar'Misu

2  80

Poškození 5,20
Požadavky – Obratnost 18

Runy 1

Průbojnost brněním +2
Útok +6

Breciliánský
les

Dayganův
Dal'Thanu

54

Poškození 7,80
Požadavky – Síla 19

Runy 1

Odolnost přírodě +10
Útok +4

Breciliánský
les

Temný měsíc 9  54

Poškození 8
Požadavky – Obratnost 30

Dostřel 26

Síla vůle +2
Odolnost přírodě +10

Průbojnost brněním +1,5

"Legendární předmět"

Breciliánský
les

Falon'Dinův
dosah

2  21  94

Poškození 9,60
Dostřel 45,5

Požadavky – Obratnost 34

Způsobené škody +2
Rychlé zacílení

Breciliánský
les

Vlčí postrach 2  67  96

Poškození 8,4
Dostřel 42

Požadavky – Obratnost 28

Poškození nemrtvým +4
Poškození zvířatům +8

Breciliánský
les

Dubová větev 2  70 Poškození 5,20 (Přírodní)
Dostřel 53,75

Požadavky – Magie 24

Magie +1
Kondice +2

Breciliánský
les



Přírodní poškození +10

Magistrova hůl 8  50

Poškození 6 (Ohnivé)
Dostřel 56

Požadavky – Magie 32

Regenerace many v boji +1
Síla kouzel +5

Duševní poškození +10

Breciliánský
les

Varathornovo
brnění

9  35

Brnění 8,92
Požadavky – Síla 30

Brnění +3
Odolnost přírodě +20%

Výdrž +25

Breciliánský
les

Ozbrojencův
napínač

3  75

Brnění 2
Požadavky – Síla 18

Rychlé zacílení
Útok +6

Breciliánský
les

Popelavé
rukavice

5

Brnění 1,33

Mrazivé poškození +20%

Omezení - Mág

Breciliánský
les

Rukavice černé
ruky

5

Brnění 1,33

Duševní poškození +20

Omezení - Mág

Breciliánský
les

Deyganovy
boty

96
Brnění 1,75

Požadavky – Síla 17

Kondice +2

Breciliánský
les

Mythalovo
požehnání

1  74

Obrana 1,5
Požadavky – Síla 18

Šance na kritický zásah
zblízka +1

Přijaté léčivé účinky +10%

Heraldika - Dálové

Breciliánský
les

Bleskův štít 2  90

Obrana 4
Požadavky – Síla 26

Odolnost přírodě +10%
Odolnost duševnu +10%

Breciliánský
les

Stříbrný
motouz

35 Odolnost duševnu +5%
Odolnost kouzlům +2%

Breciliánský
les

http://vignette3.wikia.nocookie.net/dragonage/images/a/a0/Ico_shield_kitewood.png/revision/latest?cb=20091211183631


Tesákovo srdce 35
Síla +1

Magie +1
Odolnost přírodě +50%

Breciliánský
les

Varathornův
amulet

45 Odolnost přírodě +20%
Kondice -1

Breciliánský
les

Roh hally 45 Odolnost mentální +10
Breciliánský

les

Athrasův
přívěšek

45 Odolnost kouzlům +4%
Breciliánský

les

Aneirinův
žeton

45
Odolnost elektřině +10%
Odolnost přírodě +10%
Odolnost duševnu +10%

Breciliánský
les

Elfí provaz 11
Odolnost přírodě +20%

Omezení – Bojovník / Lotr

Breciliánský
les

Magisterský
podbřišník

2  5
Snižuje nepřátelství

K přijatým léčivým účinkům
+10%

Breciliánský
les

Zlatý prsten 19 Kondice +1
Breciliánský

les

Stříbrný lístek 20 Lstivost +1
Breciliánský

les

Probouzeč 29 Duševní poškození +10
Breciliánský

les

Obojek s
ocelovými

bodci

3  60 Průbojnost brněním +1,5
Brnění +6

Breciliánský
les

Masivní set – Nezastavitelná zbroj
Síla +3

Kondice +3

Nezastavitelná
přilba

6

Brnění 3,15
Požadavky – Síla 38

Brnění +1
Odolnost mentální +10

Breciliánský
les

Nezastavitelná
plátová zbroj

13  50

Brnění 18,38
Požadavky – Síla 38

Odolnost ohni +10%
Odolnost mrazu +10%

Odolnost elektřině +10%
Odolnost přírodě +10%
Odolnost duševnu +10%

Breciliánský
les

Nezastavitelné
plátové

4  50 Brnění 2,63
Požadavky – Síla 38

Breciliánský
les

http://vignette2.wikia.nocookie.net/dragonage/images/c/cc/Ico_belt.png/revision/latest?cb=20091211183227


rukavice

Odolnost ohni +5%
Odolnost mrazu +5%

Odolnost elektřině +5%
Odolnost přírodě +5%
Odolnost duševnu +5%

Nezastavitelné
plátové boty

6

Brnění 3,15
Požadavky – Síla 38

Odolnost ohni +5%
Odolnost mrazu +5%

Odolnost elektřině +5%
Odolnost přírodě +5%
Odolnost duševnu +5%

Breciliánský
les

Věž kruhu

Bestiální dýka 1  58

Poškození 5,60
Požadavky – Obratnost 24

Runy 2

Kritické poškození /
poškození ze zákeného

napadení +10%

Věž kruhu

Osvoboditelův
palcát

1  8

Poškození 7
Požadavky – Síla 26

Runy 2

Obratnost +1
Šance kritického zásahu

zblízka +3%

Věž kruhu

Yusaris 4  65

Poškození 16,50
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Odolnost ohni +20%
Poškození drakům +10

"Legendární předmět"

Věž kruhu

Hůl lorda
magistra

107  40

Poškození 6,40 (Mrazivé)
Dostřel 58

Požadavky – Magie 36

Síla vůle +6
Regenerace many v boji +2

Síla kouzel +6
Ohnivé poškození +10
Duševní poškození +10

Věž kruhu



Zbroj templářů 6

Brnění 12,25
Požadavky – Síla 27

Síla vůle +3
Odolnost kouzlům +20
Odolnost mentální +5

Omezení - Templář

Věž kruhu

Rukavice žehu
s kapsami

90

Brnění 1

Ohnivé poškození +10

Omezení - Mág

Věž kruhu

Nabité palčáky 90

Brnění 1

Elektrické poškození +10

Omezení - Mág

Věž kruhu

Polární
rukavice

1  90

Brnění 1

Mrazivé poškození +10

Omezení - Mág

Věž kruhu

Cinderfelské
rukavice

5

Brnění 1,33

Ohnivé poškození +20

Omezení - Mág

Věž kruhu

Roucho
nadaných

50 Odolnost kouzlům +6%
Snižuje míru nepřátelství

Náhodné
setkání

Archonské
roucho

3  10
Regenerace zdraví v boji

+0,75
Brnění +3

Síla kouzel +2

Věž kruhu

Přilba templářů 2  40 Brnění 2,10
Požadavky – Síla 26

Věž kruhu

Zpevněná kápě
mágů

25

Síla vůle +2
Odolnost mentální +20

Obratnost -1

Omezení - Mág

Věž kruhu

Kutna
libertariána

2  7  60
Obrana +12

Regenerace many v boji +0,25

Omezení - Mág

Věž kruhu

Kápě s
portrétem

2  15 Lstivost +2
Regenerace zdraví v boji +0,5

Náhodné
setkání



Omezení - Mág

Greagoirův štít 4  59  97

Obrana 6
Krytí střel 7

Požadavky - Síla 30

Obrana +6
Odolnost ohni +10%

Odolnost kouzlům +4%

Heraldika – Rod Greagoirů

 Bug!
Štít má jít zřejmě ukrást

Greagoirovi. Nejde to.

Věž kruhu

Námořníkův
přívěšek

30 Odolnost elektřině +10% Věž kruhu

Třes 45 Odolnost mrazu +20%
Obratnost -1

Věž kruhu

Kreacionistova
šňůra

10
Odolnost ohni +10%

K přijatým léčivým účinkům
+10%

Věž kruhu

Andruilino
požehnání

88  35

Všechny vlastnosti +2
Odolnost přírodě +20%

Regenerace many v boji +1
Regenerace výdrže v boji +1

Odolnost fyzická + 10

Věž kruhu

Stříbrný arum 10
Magie +2

Omezení - Wynne
Věž kruhu

Trn 19 Přírodní poškození +5% Věž kruhu

Pečeť Rudé
Krysy

19 Přírodní poškození +5%
Náhodné
setkání

Spirála 69 Duševní poškození +5% Věž kruhu

Kaddis Paní
mebes

2  67 Odolnost fyzická +30 Věž kruhu

Kaddis
prolamovačů

obležení

3  21 Odolnost ohni +30% Věž kruhu

Válečný
postroj pro

mabari

4  79  64 Průbojnost brněním +2
Brnění +8

Věž kruhu

Těžký set – Slavnostní zbroj Šance na vyhnutí se střelám +6



Slavnostní
zbroj 8  75

Brnění 11,25
Požadavky - Síla 32

Odolnost mentální +10
Brnění -3

Věž kruhu

Obřadní
zpevněné
rukavice

2  76

Brnění 1,80
Požadavky - Síla 32

 Bug!
Rukavice má u sebe mít
vůdce žoldáků, kteří vás

přepadnou na Caridinově
kříži. Nemá je!

Orzammar

Obřadní
zpevněné boty 3  24

Brnění 2,25
Požadavky - Síla 32

Náhodné
setkání

Rudoskalí

Dwynův meč 1  20

Poškození 8,40
Požadavky – Síla 15

Runy 1

Odolnost kouzlům +2%
Hustá zabití

Rudoskalí

Zelený meč 2  45

Poškození 9,10
Požadavky – Síla 19

Runy 1

Odolnost přírodě +10%
Poškození zvířatům +6

Rudoskalí

Rytířský palcát 1  19

Poškození 6
Požadavky – Síla 16

Runy 1

Odolnost mrazu +5%
Poškození mrazem +2%

Odolnost duševnu -5

Rudoskalí

Stenův meč
(Asala)

3  77

Poškození 13,20
Požadavky – Síla 22

Runy 1

Síla vůle +1
Průbojnost brněním +1,5

Útok +12

Omezení - Sten

Rudoskalí
(Dárek)

Liščin luk 2  55 Poškození 7,50
Požadavky – Obratnost 26

Rudoskalí



Dostřel 25

Šance na vyhnutí se střelám

Vzdálený zpěv 100  75

Poškození 9,60
Požadavky – Obratnost 34

Dostřel 46

Způsobené škody +2
Rychlé zacílení

Šance kritického zásahu
zdálky +3%

Útok +10
Kritické poškození /

poškození ze zákeřného
napadení +10%

Rudoskalí

Pyromantova
značka

90

Poškození 4,40 (Ohnivé)
Požadavky – Magie 18

Dostřel 51,25

Síla kouzel +1
Ohnivé poškození +10%

Rudoskalí

Mágovy
válečné boty

2  70

Brnění 2,25

Obrana +12

Omezení - Mág

Náhodné
setkání

Ochranné
trpasličí brnění

4

Brnění 5,95
Požadavky - Síla 18

Kondice +1
Odolnost kouzlům +4

Rudoskalí

Owenem
opravené

mistrovské dílo

50
Brnění 0,90

Požadavky - Síla 12

Brnění +1

Rudoskalí

Rudá přilba

2  80

Brnění 1,75
Požadavky – Síla 22

Obratnost +1
Odolnost ohni +10

Rudoskalí

Štít Rudoskalí 20

Obrana 4
Požadavky – Síla 18

Krytí střel 3

Heraldika - Rudoskalí

Rudoskalí



Eamonův štít 2  24  98

Obrana 4
Požadavky – Síla 22

Krytí střel 4,50

Obrana +6
Výdrž +25

Heraldika – Rudoskalí

Rudoskalí

Štít elity z
Rudoskalí

4  64  96

Obrana 4
Krytí střel 6

Požadavky – Síla 32

Síla vůle +1
Obrana +3

Odolnost elektřině +15
Útok +2

Heraldika - Rudoskalí

Rudoskalí

Vadný amulet 1  70
Odolnost mentální +20
Odolnost fyzická +20

Brnění -3
Rudoskalí

Lloydův
kouzelný

prsten

19 Síla +2
Lstivost -1

Rudoskalí

Kaddis
Hakkona,

zvaného Dech
zimy

2  9  70 Odolnost mrazu +30 Rudoskalí

Válečné
pomalování
západních

kopců

2  58 Obrana +9 Rudoskalí

Válečnické
barvy bouře

3  15 Odolnost elektřině +30% Rudoskalí

Obojek z černé
kůže

1  38 Průbojnost brněním +0,5
Brnění +2

Rudoskalí

Útočiště

Splétač kouzel 11  60 Poškození 10,50
Požadavky – Síla / Magie 27

Runy 2

Magie +5
Regenerace many v boji +1

Odolnost kouzlům +10
Elektrické poškození +3

Útočiště



Omezení – Tajemný bojovník

Ostří víry 3  24  95

Poškození 15
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Síla vůle +2
Kritické poškození /

poškození ze zákeřného
napadení +5

Útočiště

Maetashearská
válečná sekyra

3  50

Poškození 15
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Způsobené škody +1
Šance kritického zásahu

zblízka +5
Obratnost -1

Útočiště

Mágovo oko 3  41  94

Poškození 9,60
Požadavky – Obratnost 34

Dostřel 46

Šance kritického zásahu
zdálky +3
Útok +4

Útočiště

Andrastiny
šípy 33 Přerušuje vyvolávání kouzel Útočiště

Quanarijské
obléhací
rukavice

2  55
Brnění 1

Požadavky – Síla 14

Průbojnost brněním +1,5

Útočiště

Bouřlivé spáry 5

Brnění 1,33

Elektrické poškození +20

Omezení - Mág

Útočiště

Antivanské
kožené boty

1  70
Brnění 2

Požadavky – Síla 18

Odolnost kouzlům +4

Útočiště
(Dárek)

Dlouhý dohled 6  40

Brnění 2,25
Požadavky – Síla 20

Šance kritického zásahu na
dálku +5

Útočiště

Útok
zbytečného

1  15 Odolnost fyzická +20
Síla vůle -1

Útočiště



Vysávač života 1  20

Síla kouzel +4

Omezení - Krvavý mág

"Legendární předmět"

Útočiště

Zrcadlení 2  10
Kondice +1

K přijatým léčivým účinkům
+15

Útočiště

Opasek
magisterských

pánů

75 Síla kouzel +3 Útočiště

Prsten víry 1  19
Ohnivé poškození +10

Omezení - Mág
Útočiště

Obojek
Čistokrevné

feny

5 Útok +8
Brnění +8

Útočiště

Střední set – Starodávná elfí zbroj Obrana +5

Starodávná elfí
přilba 1  80

Brnění 1,60
Požadavky - Síla 22

Odolnost duševnu +25

Breciliánský
les

Starodávná elfí
zbroj 4  50

Brnění 6,80
Požadavky - Síla 22

Obratnost +2
Brnění +2

Odolnost duševnu +10

"Legendární předmět"

Breciliánský
les

Starodávné elfí
rukavice 1  98

Brnění 1,20
Požadavky - Síla 22

Brnění +2
Odolnost kouzlům +4

Útočiště

Starodávné elfí
boty 1  44

Brnění 1,6
Požadavky - Síla 22

Kondice +1 

 Bug!
Boty se mají nacházet v

Lotheringské kapli ve skříni,
od které vám dá klíč ser

Bryant. Nejsou tam!

Lothering

Těžký set – Zbroj vytrvalosti Síla vůle +5



Zbroj
vytrvalosti 10  50

Brnění 13,12
Požadavky - Síla 34

Regenerace zdraví v boji +0,5
Brnění +2

Útočiště

Rukavice
vytrvalosti 3  45

Brnění 2,10
Požadavky - Síla 34

Brnění +4

Orzammar

Boty
vytrvalosti 4  5

Brnění 2,63
Požadavky - Síla 34

Obrana +6
Brnění +2

Rudoskalí

Denerim (Sněm)

Dar Šedého 1  20

Poškození 6
Požadavky – Obratnost 26

Runy 2

Šance kritického zásahu
zblízka +5

Denerim

Tesák 2  40

Poškození 5,20
Požadavky – Obratnost 18

Runy 1

Útok +6
Poškození zvířatům +6

Denerim

Předepsaný
meč

/
Poškození 7,70

Požadavky - Síla 13
Denerim

Říšské ostří 4  70

Poškození 10,50
Požadavky – Síla 27

Způsobené škody +2
Šance kritického zásahu

zblízka +3
Útok +6

Denerim

Sekera Šedých 84  90

Poškození 9
Požadavky – Síla 27

Runy 2

Šance kritickéjo zásahu
zblízka +3%

Průbojnost brněním +2
Poškození zplozencům +6

Denerim

Kousavá
sekyra

2  70 Poškození 9
Runy 2

Denerim



Průbojnost brněním +1,5
Kritické poškození /

poškození ze zákeřného
napadení +15%

Omezení - Lotr

Palcát hlavního
dohlížitele 1  35

Poškození 7,50
Požadavky - Síla 28

Runy 2

Regenerace výdrže v boji +1
Poškození zplozenců +6

Omezení - Lotr

Denerim

Letní meč 2  85

Poškození 16,50
Požadavky - Síla 34

Runy 2

Odolnost fyzická +20
Šance na sražení cíle k zemi

"Legendární předmět"

Denerim

Posvěcená
palice 3  79  90

Poškození 13,50
Požadavky - Síla 34

Runy 2

Síla vůle +2
Odolnost mentální +10

Poškození nemrtvým +4

Denerim

Luk zlatého
slunce 1  84  95

Poškození 9
Dostřel 43,75

Požadavky – Obratnost 30

Útok +4

"Legendární předmět"

Denerim

Personál
Prchavého

řádu
17

Poškození 6
(Fyzické)

Dostřel 56,25
Požadavky – Magie 32

Síla vůle +3
Duševní poškození +5

Denerim

Rukavice
klamu 5  40

Brnění 1,50
Požadavky – Síla 20

Průbojnost brněním +2,5

Denerim



Bojová čapka
zvědů 99

Brnění 1,50
Požadavky – Síla 14

Obratnost +2

Náhodná
setkání

Přilba stráže ? Brnění 1,40 Denerim

Uniforma
stráže

? Brnění 8,75 Denerim

Rukavice
stráže

? Brnění 1,40 Denerim

Boty stráže ? Brnění 1,75 Denerim

Podřadná
tevinterská

róba
1  10

Regenarace many v boji
+0,25

Síla kouzel +1
Denerim

Roucho
tevinterského

čaroděje
3  10

Regenarace many v boji +0,5
Síla kouzel +3

Šance na vyhnutí se útokům
+10

Denerim

Roucho lordů
Magistrů 4  10

Síla vůle +5
Odolnost ohni +10%

Odolnost mrazu +10%
Denerim

Štít velitele
rytířů 23  33

Obrana 4
Krytí střel 3

Požadavky – Síla 18

Heraldika - Oltář

Denerim

Loghainův štít 4  19  35

Obrana 4
Krytí střel 6,75

Požadavky – Síla 34

Odolnost fyzická +20

Omezení - Loghain

Heraldika – Teyrnir Gwaren

Denerim

Štít Howeho 6 Obrana 6
Krytí střel 9

Požadavky – Síla 38

Obrana +12
Odolnost ohni +10%

Odolnost mrazu +10%
Síla vůle -2

Denerim



Heraldika – Rod Howeů

Duncanův štít 6

Obrana 6
Krytí střel 9

Požadavky – Síla 38

Síla vůle +3
Obrana +6

Regenerace výdrže v boji +1

Heraldika – Šedí strážci

Denerim

Duchovní stráž 30 Odolnost duševnu +10% Denerim

Šermířský
podvazkový

pás
10

Šance kritického zásahu
zblízka +2

Denerim

Budoucí
hranice 35

Síla vůle +2

Omezení - Loghain

Denerim

Válečnické
barvy Bdícího

moře
2  27

Regenerace zdraví v boji
+0,25

Denerim

Set – Gryfí souprava Imunita vůči útokům ze stran

Gryfí zobák 2  59  95

Poškození 15
Požadavky – Síla 34

Runy 2

Poškození zplozencům +4

Omezení – Šedý strážce
(Alistair, Loghain, hlavní

hrdina)

Breciliánský
les

Přilba griffona 5  25

Brnění 2,63
Požadavky – Síla 34

Odolnost elektřině +15%

Denerim

Masivní set – Brnění od řeky Dane

Síla +2
Lstivost +1

Útok +6
Obrana +4

Brnění od řeky
Dane

19 Brnění 18,38
Požadavky - Síla 38

Síla +3
Síla vůle +3

Regenerace výdrže v boji
+1,25

Denerim



Omezení - Loghain

Brnění od řeky
Dane, rukavice 5  50

Brnění 2,63
Požadavky - Síla 38

Síla +1
Síla vůle +1

Omezení - Loghain

Denerim

Brnění od řeky
Dane, boty 7

Brnění 3,15
Požadavky - Síla 38

Síla +1
Síla vůle +1

Omezení - Loghain

Denerim

Rudoskalí (Před bitvou)

Hněv nebes 19

Poškození 6 (Elektrické)
Dostřel 56,25

Požadavky – Magie 32

Regenerace many v boji +1
Síla kouzel +5

Elektrické poškození +10%

Rudoskalí

Kutna Prvního
čaroděje 1  65

Odolnost kouzlům +2%
Šance na vyhnutí se útokům

+10

Rudoskalí

Denerim (Arcidémon)

Sekera vashotů 1  63  92

Poškození 14
Požadavky - Síla 32

Runy 2

Síla +1
Síla vůle +2

Způsobené škody +1

Denerim

Zlovolná hůl 3  60

Poškození 5,20 (Fyzické)
Dostřel 53,75

Požadavky - Magie 24

Regenerace many v boji +1
Síla kouzel +5

Duševní poškození +10
Elektrické poškození +10

Síla vůle -1

Denerim



Narušení 13  50

Brnění 3,75
Požadavky - Síla 42

Obratnost +5
Brnění +1

Odolnost duševnu +75

Denerim

Prstenový set – Archoní říše Brnění +2

Prsten
soumraku 29

Lstivost +3
Síla -1

"Legendární předmět"

Breciliánský
les

Prsten úsvitu 29

Síla +4
Lstivost -1

"Legendární předmět"

Denerim



Vadná
 výstroj

Název Hodnota Poznámka Zisk

"Endrinův
palcát" 2  45

Poškození 7,50
Požaadavky - Síla 28

Runy 2

Odolnost mrazu +15%
Odolnost mentální +10

Nelze získat

"Trpasličí
obránce" 1  80

Poškození 12
Dostřel 50

Požadavky – Síla 26

Obratnost +3
Poškození zplozencům +6

Nelze získat

"Trpasličí zbroj
stráže" 90

Brnění 6,25
Požadavky - Síla 18

Brnění +1

Nelze získat

"Róba" 40 / Nelze získat

"Kbelíková
přilba

mrtvých"
4  50

Brnění 2,10
Požadavky – Síla 30

Odolnost mentální +25

Nelze získat

"Štít Howeovy
stráže" 20

Obrana 1,50
Krytí střel 1,50

Požadavky - Síla 10

Heraldika - Rod Howeů

Nelze získat

"Štít
Harrowmontov

y stráže"
6

Obrana 1,50
Krytí střel 1,50

Požadavky - Síla 10

Heraldika - Rod Harrowmontů

Nelze získat

"Štít
Aeducanů" 0  70  0

Obrana 1,50
Krytí střel 1,50

Požadavky - Síla 10

Síla +1

Nelze získat



Heraldika - Rod Aeducanů

"Kaddis
Královského

psa"

55 Odolnost přírodní +30 Nelze získat



Speciální
předměty

Název Hodnota Poznámka Zisk

Mihotající se
světelná koule

/ Slouží k léčení
Původ
(Mág)

Andralina
litanie

/

Přeruší Uldredovo kouzlo
přeměny mága v ohavnost

"Legendární předmět"

Věž kruhu

Kolgrimův roh / Přivolá bosse Velkou saň Útočiště



DLC
Výstroj

Název Hodnota Vlastnosti Zisk

Zdarma

Ostří 2  45

Poškození 6
Požadavky – Obratnost 26

Runy 2

Způsobené škody +5
Šance kritického zásahu

zblízka +3%
Útok +4

Účet na
Bioware
Social

Network

Lví tlapa 2  20

Brnění 1,25

Brnění +1
Šance na vyhnutí se útokům

+10%
Šance na vyhnutí se střelám

Účet na
Bioware
Social

Network

Přilba z
Hlubiny 1  70

Brnění 1,75

Kondice +2
Odolnost mentální +10
Odolnost fyzická +10

Účet na
Bioware
Social

Network

Symbol
ostražitosti 1  2  50

Obrana +6
Odolnost kouzlům +2%
Odolnost mentální +5

Účet na
Bioware
Social

Network

Talisman z
divokého vlka 1  22  85

Regenerace zdraví mimo boj
+5

Brnění +1
Odolnost přírodě +15%

Účet na
Bioware
Social

Network

Amulet
válečného

mága
2  50

Ohnivé poškození +5%
Mrazivé poškození +5%
Přírodní poškození +5%

Elektrické poškození +5%
Duševní poškození +5%

Účet na
Bioware
Social

Network

Embriin
mnohokapsáč 1  30

Odolnost ohni +5%
Odolnost mrazu +5%
Odolnost přírodě +5%

Odolnost elektřině +5%
Odolnost duševnu +5%

Účet na
Bioware
Social

Network

Opasek mistra
cechu 2  50

Lstivost +3
Šance na vyhnutí se útokům

+5
Zvyšuje peněžní zisk

Účet na
Bioware
Social

Network

http://vignette1.wikia.nocookie.net/dragonage/images/c/c7/120px-amuletofthewarmage.jpg/revision/latest?cb=20091126073221


Ohavná
přísaha 3

Průbojnost brněním +1
Regenerace výdrže v boji +1

Kritické poškození /
poškození ze zákeřného

napadení +10%

Účet na
Bioware
Social

Network

Šťastný kámen 3 Všechny vlastnosti +1

Účet na
Bioware
Social

Network

Prstýnek ohně 3  35
Kondice +3

Odolnost ohni +25%
Odolnost duševnu +10%

Účet na
Bioware
Social

Network

Dálský prsten
zaslíbení 3  80

Regenerace zdraví v boji +1
Snižuje míru nepřátelství

K přijatým léčivým účinkům
+15%

Účet na
Bioware
Social

Network

Zdarma – Upomínkový set

Upomínkový
prsten

/

XP +1%

Funguje při jednorázovém
zisku 100 a více XP 

Účet na
Bioware
Social

Network

Formarijský
svazek 10 Dovednosti +1

Účet na
Bioware
Social

Network

Zdarma – Breganův set

Breganův luk 67  76

Poškození 7
Dostřel 26

Požadavky - Obratnost 24

Proražení zbroje +3
Útok +6

Kritické poškození /
poškození ze zákeřného

napadení +10%

Účet na
Bioware
Social

Network

Štít pravého
krále 66  88  68

Obrana 4
Krytí střel 6

Požadavky - Síla 32

Síla vůle +3
Kondice +2
Obrana +3
Brnění +1

Účet na
Bioware
Social

Network



Perla
pomazaného 7  82  93

Všechny vlastnosti +1
Zvyšuje peněžní zisk

Účet na
Bioware
Social

Network

Bonusový kód

Masivní set – Zbroj dračí krve
Brnění +3
Obrana +1

Plátová zbroj
dračí krve 30  60

Brnění 18,38
Požadavky – Síla 38

Síla +3
Síla vůle +3
Brnění +3
Zdraví +50

Únava -10%

Uplatnění
kódu

Verze 1.1
Plátová zbroj

dračí krve
30  60

Brnění 18,38
Požadavky – Síla 38

Obrana +3
Zdraví +30

Uplatnění
kódu

Plátové
rukavice

krvavého draka
1  50

Brnění 2,63
Požadavky – Síla 38

Uplatnění
kódu

Plátové boty
krvavého draka 1  50

Brnění 3,15
Požadavky – Síla 38

Uplatnění
kódu

Plátová
přilbice

krvavého draka
1  70

Brnění 3,15
Požadavky – Síla 38

Brnění +1

Uplatnění
kódu

Verze 1.1
Plátová
přilbice

krvavého draka

1  90

Brnění 3,15
Požadavky – Síla 38

Zdraví +10

Uplatnění
kódu

Sběratelská edice

Poslední slovo 4  25

Poškození 6 (Fyzické)
Dostřel 56,25

Požadavky - Magie 32

Způsobené škody +3
Síla kouzel +10

Ohnivé poškození +15%

Sběratelská
edice



Bergenova čest 2  17  50

Brnění 3,75
Požadavky - Síla 42

Brnění +2
Útok +6

Odolnost fyzická +25

Sběratelská
edice

Kniha kouzel
ze zamrzlých

pustin
/ Atributy +3

Sběratelská
edice

DLC
Sváteční dárky + Sváteční legrácky

Motýlí meč /

Poškození 11
Poždavky - Síla 18

Runy 3

Proražení zbroje +1,5
Útok +12

Snižuje morálku
Síla duhy

Přitahuje motýly

Sváteční
legrácky

Odporné boty 1  50

Brnění 2,25

Obrana +6
Snižuje míru nepřátelství

Snižuje morálku

Omezení - Leliana

Sváteční
legrácky

Štít krále
Marica 80

Obrana 6
Krytí střel 10

Brnění +4
Zvyšuje morálku

Omezení - Loghain

Sváteční
dárky

Pás cudnosti 1  18

Brnění +5
Hustá zabití

Snižuje morálku
K odebrání, použijte klíč

Obratnost -2

Omezení - Zevran

Sváteční
legrácky

Ochranný
kužel 63  25

Útok +6
Brnění +4

Snižuje morálku
Obratnost -2

Sváteční
legrácky



Nezničitelný
holub 1

Brnění 9

Způsobené poškození +4
Snižuje morálku

Obratnost -4

Sváteční
legrácky



DLC
Speciální
předměty

Název Hodnota Poznámka Zisk

Klacek /

Hodí klacek do dáli. Pokud je
přítomen Mabari, poběží pro

něj, přinese ho a vrátí do
inventáře.

Sváteční
dárky

Loutka Šedého
strážce

/
Alistair si začne hrát s loutkou

Omezení - Alistair

Sváteční
dárky

Alistairova
panenka

/

Pokud je Alistair v týmu, utrpí
jedno z následujících zranění

1. Bezduchý vztek
- Lstivost, + Obratnost

2. Svědění
- Obratnost
3. Stimulace

- Síla vůle, + Konstituace
4. Pálení

- Obratnost
5. Obě nohy levé

- Obratnost
6. Mokro
- Magie

Omezení - Morrigan

Sváteční
dárky

Dlouhá loutna /

Leliana začne hrát pár strun na
loutnu

Omezení - Leliana

Sváteční
dárky

Quanarijské
modlitby za

mrtvé
/

Sten začne předčítat modlitby,
což oživí padlé hrdiny

Sváteční
dárky

Mísa pod
vousy

/

Srazí Oghrena na zem a přidá
mu speciální zranění s efektem

+2 síly

Omezení - Oghren

Sváteční
dárky

Mýdlo / Smaže krev z hrdiny
Sváteční
legrácky

Vzácná
antivanská

brandy
/

Srazí Zevrana na zem a přidá
mu speciální zranění s efektem

+2 obratnosti

Omezení - Zevran

Sváteční
dárky



Klíč k
Zevranovu

pásu cudnosti
/ Sundává opasek cudnosti

Sváteční
legrácky

Amulet
vzpomínek

/

Wynne vyvolá ducha

1. Aneirin
2. Greagoir

3. Irving
4. Petra

5. Nejmenovaný templář

Omezení - Wynne

Sváteční
dárky

Hůl kočičí paní /

Wynne vyvolá kočku, na kterou
se vrhnou nepřátelé, dokuud ji

nezabijí

Omezení - Wynne

Sváteční
legrácky

Kámen na
hraní

/

Shale hodí kámen na zem

Kámen lze pojmenovat. Jeho
původní jméno je Herbert.

Omezení - Shale

Sváteční
dárky



Úkolové
Předměty

Název Poznámka Výskyt

Elfský artefakt /
Původ

(Dálský elf)

Klíč Odemyká matčinu truhlu v táboře Dálů
Původ

(Dálský elf)

Lyriová hrouda /
Původ

(Prostý trpaslík)

Droga

Droga, kterou je možné podstrčit Mainarovi.
Buď osobně nebo přes kolegu Leska.

Výsledek pouze ovlivní Mainarovu řeč před
bojem, nikoli boj samotný.

Původ
(Prostý trpaslík)

Doklad o
souboji

/
Původ

(Prostý trpaslík)

Rozvrh
soubojů

/
Původ

(Prostý trpaslík)

Klíč od cely
Odemyká vaši a Leskovu celu. Lze ho ukrást

dozorci.
Původ

(Prostý trpaslík)

Pálenka
Společně s jedem ji lze podat rytířům v

paláci arla a zabít je
Původ

(Městský elf)

Jed na krysy
Společně s pálenkou jej lze podat rytířům v

paláci arla a zabít je
Původ

(Městský elf)

Pálenka
Společně s jedem ji lze podat rytířům v

paláci arla a zabít je
Původ

(Městský elf)

Čistič
Společně s pálenkou jej lze podat rytířům v

paláci arla a zabít je
Původ

(Městský elf)

Klíč ke skladu
laboratoře

Odemyká jeskyni s laboratoři v druhém
patře věže

Původ
(Mág)

Žádost o
ohnivou hůl

/
Původ
(Mág)

Podepsaná
žádost o

ohnivou hůl
/

Původ
(Mág)

Ohnivý prut /
Původ
(Mág)

Klíč Odemyká zbrojnici na hradě Cousland
Původ

(Lidský šlechtic)



Aeducanův
pečetní prsten

/
Původ

(Trpasličí šlechtic)

Pás balisty /
Původ

(Trpasličí šlechtic)

Aeducanův štít /
Původ

(Trpasličí šlechtic)

Jídlo / Ostagar

Voda / Ostagar

Klíč k mágově
truhle

Odemyká mágovu truhlu. Tu lze otevřít i v
DLC "Návrat do Ostagaru." Pokud bude

truhla otevřena až v DLC, bude navíc
obsahovat unikátní hůl.

Klíč lze získat i v DLC "Návrat do
Ostagaru."

Ostagar

Planá květina / Ostagar

Ampulka s krví
zplozence

/ Ostagar

Rigbyho
poslední vůle

/ Ostagar

Zamknutá
skříňka

/ Ostagar

Milovaný
amulet

/ Ostagar

Výňatek z
"Místní mýty a

legendy"
Rejstřík Ostagar

Dopis Rejtřík Ostagar

Dopis Rejstřík Ostagar

Váček s
popelem

/ Ostagar

Historické
smlouvy

/ Ostagar



Flemethin klíč Odemyká truhlu v chatrči Flemeth Ostagar

Rytířův
přívěšek

/ Lothering

Rytířův vzkaz Rejstřík Lothering

Poznámka
Miriam

/ Lothering

Sarhina
památka

/ Lothering

Klíč od
Stenovy klece

Odemyká klec Stena Lothering

Povolávací
dopis

Sada questů - Černokamení nezřízenci Lothering

Zapečetěný
dopis

Rejstřík Lothering

Alistairova
růže

/
Tábor

Genitiviho
výzkum

/ Denerim

Kondolenční
dopis

Sada questů – Černokamení nezřízenci Denerim

Zásoby cechu Sada questů – Černokamení nezřízenci Denerim

Prsten z živce Sada questů – Uskupení mágů Denerim

Milostný dopis
Rejstřík

Sada questů – Denerimské podsvětí

Denerim
Orzammar

Breciliánský les
Věž kruhu
Rudoskalí
Útočiště

Pytel s tělem
3x

Sada questů – Denerimské podsvětí Denerim

Stříbrníkův
klíč

Sada questů – Slim Coundry
Odemyká truhly na tržišti

Denerim



Kousek papíru
6x

Rejstřík

Denerim
Orzammar

Braciliánský les
Věž kruhu

Deník sira
Fridena

/ Denerim

Klíč od
vstupních dveří

Otevírá interiér Opuštěné budovy plné mágů
a pastí

Denerim

Klíč od ložnice Odemyká ložnici v Opuštěné budově. Denerim

Potrhaná
poznámka

/ Náhodná setkání

Renoldův
deník

Aktualizace questu Vedlejší lokace

Dopis Rejstřík Náhodné setkání

Anonymní
dopis

Sada questů – Antivanské vrány Denerim

Smlouva na
Paedana

Sada questů – Antivanské vrány Denerim

Paedanovy
rozkazy

Sada questů – Antivanské vrány Denerim

Smlouva na
žoldáky z
Kadan-Fe

Sada questů – Antivanské vrány Denerim

Smlouva na
velvyslance
Gainleyho

Sada questů – Antivanské vrány Denerim

Smlouva na
kapitána
Chasea

Sada questů – Antivanské vrány Denerim

Krabice s rypci / Orzammar

Tiket ze
soubojů

/ Orzammar

Kniha historie
správcovství

/ Orzammar



Myain klíč Odemyká Myainu cimru u arény Orzammar

Baizylovy
milostné
dopisy

/ Orzammar

Úpis pro lorda
Helmi

/ Orzammar

Úpis pro Lady
Dace

/ Orzammar

Pečetní prsten
lady Dace

/ Orzammar

Mapa
Aeducanského

thaigu
/ Orzammar

Padělané
dokumenty

/ Orzammar

Usvědčující
důkazy

/ Orzammar

Kostiprstový
žeton

Odemyká vstup do úkrytu Carty Orzammar

Klíč od
věznice

Odemyká celu v úkrytu Carty Orzammar

Stříbrný
kostýmový

prsten
/ Orzammar

Zlatý
kostýmový

prsten
Způsobí zranění Orzammar

Emeraldový
kostýmový

prsten
Způsobí zranění Orzammar

Železný
otvírač dopisů

/ Orzammar

Ocelový
otvírač na

dopisy
Způsobí zranění Orzammar

Otvírač na
dopisy z rudé

oceli
Způsobí zranění Orzammar

Cetka z
granátu

/ Orzammar



Cetka z
fluoritu

Způsobí zranění Orzammar

Cetka z
malachitu

Způsobí zranění Orzammar

Klíč k
Jammerově

ukryté skříňce
Odemyká Jammerovu truhlu v úkrytu Carty Orzammar

Klíč od Carty Odemyká unikovou cestu z úkrytu Carty Orzammar

Pytel s
kočetinami

/ Orzammar

Hlava v pytli / Orzammar

Torzo v pytli / Orzammar

Hornozemcova
rukojeť meče

/ Orzammar

Hormozemcův
jílec

/ Orzammar

Hornozemcův
meč

/ Orzammar

Záznamy o
Ortanském

domu
/ Orzammar

Klíč legionářů
Odemyká chodbu k východu z Mrtvých

příkopů
Orzammar

Znak kasty
mrtvých

/ Orzammar

Koruna
vytvořená
paragony

/ Orzammar

Paroží hally / Breciliánský les

Složené psaní Rejstřík Breciliánský les

Loutka / Breciliánský les

http://vignette3.wikia.nocookie.net/dragonage/images/b/bc/Plt_ico_family_sword.png/revision/latest?cb=20091211230805


Kovoklest / Breciliánský les

Šála Lze vyměnit u poustevníka Breciliánský les

Žalud Velkého
dubu

Zrušení bariéry v lese způsobem Velkého
dubu

Breciliánský les

Kouzelná
vlkodlačí kůže

Zrušení bariéry v lese způsobem
poustevníka

Breciliánský les

Deník
dobrodruha

Rejstřík
(Quest o Gaxkangovi)

Breciliánský les

Vzorek žluči z
mrtvoly

Sada questů – tabule kaple
Breciliánský les

Věž kruhu
Rudoskalí

Banastornův
svitek 5x

Sada questů - uskupení mágů
Breciliánský les

Věž kruhu
Útočiště

Tabulka / Breciliánský les

Prázdný
hliněný džbán

/ Breciliánský les

Plný hliněný
džbán

/ Breciliánský les

Srdce lesa / Breciliánský les

Glyf
Krebulashe 4x

Sada questů - uskupení mágů Věž kruhu

Výpověď 3x Sada questů - uskupení mágů Věž kruhu

Malá malovaná
krabička

/ Věž kruhu

Káravá zpráva Rejstřík Věž kruhu

Bevinův klíč
Odemyká truhlu s mečem v patře Bevinova

domu
Rudoskalí

Klíč od
Dwynovy

Odemyká truhlu v Dwynově domě Rudoskalí



bezpečnostní
schránky

Owenův klíč Odemyká skrytou truhlu v Owenově domě Rudoskalí

Balík vybavení / Rudoskalí

Dopis Rejstřík Rudoskalí

Dopis uznání
x5

Sada questů – Černokamenní nezřízenci Rudoskalí

Pečetní prsten / Rudoskalí

Klíč od trezoru
Rudoskalí

Odemyká zbrojnici v patře hradu Rudoskalí

Vojákův deník Sada questů – Tabule pěvců
Ferelden

(Vedlejší lokace)

Medailon
kultisty

/ Útočiště

Zapalovací
svíce

Společně s perlou slouží k zapálení velkého
ohně v chrámu

Útočiště

Černá perla
Společně se svící slouží k zapálení velkého

ohně v chrámu
Útočiště

Staré
zašifrované

svitky
/ Útočiště

Zapečetěný
dopis

Rejstřík
(Quest o Gaxkangovi)

Útočiště

Klíč od
jihovýchodníh

o sálu

Odemyká malý sál ve východním křídle
chrámu

Útočiště

Klíč od hlavní
haly

Odemyká velkou halu uprostřed chrámu Útočiště

Lahvička s
dračí krví

/ Útočiště

Špetka
posvěceného

popela
/ Útočiště



Zevranova
náušnice

/ Tábor

Dokumenty
Šedých strážců

/ Denerim

Klíč k
spodnímu

vězení
Odemyká cely Rexela a Sorise Denerim

Klíč Arla
Howea

Odemyká cely Vaughana a Irminrica,
odemyká spojovací chodbu v žaláři a
odemyká boční vrata z žaláře do patra

Denerim

Irminricův
pečetní prsten

/ Denerim

Vaughanův
klíč

Odemyká Vaughanovu truhlici se 40 zlatými Denerim

Klíč od cely Odemyká cely v pevnosti Drakon Denerim

Soupis hesel / Denerim

Klíč od dveří
recepce

Odemyká vstupní halu v pevnosti Drakon Denerim

Svázané
svědectví

Sada questů – spolek mágů Denerim

Klíč od
nemocnice

Odemyká nemocnici v odluce Denerim

Vzkaz / Denerim

Klíč Odemyká východ z bytů vedoucí ke skladišti Denerim

Obnošený
amulet

/ Denerim

Sextant
svobodného
námořníka

Sada úkolů – Tabule pěvců Denerim

Otrokářovy
dokumenty

/ Denerim

Kapitánský
klíč

Odemyká vrata k podzemí sídla
Denerim

http://vignette1.wikia.nocookie.net/dragonage/images/1/19/Plt_ico_key.png/revision/latest?cb=20091211230827


Andrastiny
slzy

/
Denerim



Vadné
úkolové

předměty
Název Poznámka Zisk

"Rozštíplý
klíč"

/ Nelze získat

"Psí náhubek"
Je k dostání po splnění questu pro správce

smečky, ale neobjeví se v inventáři
(Ostagar)

Nelze získat

"Svatý
symbol"

Je k dostání od matky Hannah v kapli v
rámci questu s přípravou obrany vesnice, ale

neobjeví se v inventáři

(Rudoskalí)
Nelze získat

"Poznámka o
prodeji"

/ Nelze získat

"Dopis Kruhu" / Nelze získat



Boss Název Míra nebezpečí Výskyt

Gazarath
X

Ostagar
(Korcarijská pustina)

Gazarath
- První boss hry je mocná forma Stínu. Nemusíte na něj vůbec narazit ale pokud o to stojíte, 
můžete si vybojovat boty pro mága.
- Abyste Gazaratha vyvolali, musíte z mrtvoly vojáka vzít sáček s popelem a ten vysypat na 
kameny na kopci. Okamžitě se zjeví Gazarath a okamžitě zaútočí. 
- Základní taktika je celkem jednoduchá - nenechat se rozhodit tím, že zničeho nic stojíte tváří v 
tvář bossovi a okamžitě ho obklíčit Alistairem, Jorym a jste-li válečník, pak i sám sebou. Je dobré 
nechat Davetha bojovat lukem zdálky, jelikož sám vydrží málo. Gazarath je nebezpečný hlavně 
svým ohnivým útokem. Proto je dobré spoléhat na Alistaira a vždy když to půjde, omráčit 
Gazaratha štítem. podobnou funkci zvládne vykonat Jory úderem hlavice obouruční zbraně.
- Já sám svoji hrdinku směřoval na boj s obouručákem, takže tři postavy byly schopné Gazaratha 
na moment vyřadit z boje. To pak chudák nemá moc šancí :) 

Zlobr
XX

Ostagar
(Věž Ishalu)

Zlobr
- První povinný boss hry. Zlobr je nejmocnější typ řadového zplozence a tenhle má navíc status 
bosse. Dokáže do vás tlouct pěsti, může se rozeběhnout, nabrat vás na rohy srazit k zemi. Má i 
speciální útok, kdy hrdinu popadne, zvedne ze země a začne do něj tlouct. Protože je zlobr tak 
silný, prakticky ho nelze omráčit. Zároveň nemá žádnou slabinu. Proto je třeba se soustředit na 
silné údery a počítat s tím, že bude třeba hrdiny často léčit.
- Mág by měl okamžitě jít z cesty a bojovat z velké vzdálenosti. Nejsilnější člen týmu by se 
naopak měl snažit Zlobra zaměstnat a dát zbylým postavám možnost zlobra obklíčit ze stran a 
bojovat. Sáhněte po těch nejsilnějších útocích a hlavně nezapomeňte včas léčit. 



Přízrak XXX X

1. Denerim
(Náhodné setkání)

2. Orzammar
(Královský palác)
3. Hluboké cesty
(Caridinův kříž)

4. Breciliánský les
(Západní část)

5. Breciliánský les
(Východní část)

6. Breciliánský les
(Východní část)

7. Breciliánské ruiny
(Spodní ruiny)

8. Breciliánské ruiny
(Doupě vlkodlaků)

9. Věž Kruhu
(Třetí patro)

Přízrak
- Nejprve o Přízraku obecně. V celé hře jich potkáte spoustu a nemá smysl mluvit o každém 
zvlášť, protože jsou všichni stejní a i taktika na ně je stejná. Přízrak má vysoké zdraví, vysoké 
brnění (!) a regeneruje se mu zdraví. Přízrak je imunní vůči sražení k zemi, imunní vůči mrazu, 
přírodě a poškození vůči nemrtvým (technicky vzato není nemrtvý). Jediná slabina Přízraku je 
oheň. Přízrak ovládá mocné útoky v čele se schopností přitáhnout nepřátele k sobě a srazit je k 
zemi. Přízrak také dokáže útočit na více nepřátel najednou.
- Když jsme si řekli, že je Přízrak prakticky dokonalý bojovník, je načase zvolit taktiku. Možností 
je více, ale ta nejtypičtější počítá se třemi lidmi bojujícími zdálky a jedním, který odolává útoku 
Přizraku zblízka a doléčuje se. Konkrétnější taktika vypadá takto - přesuňte se na otevřený prostor,
vezměte někoho silného (ideálně Alistaira) a bojujte s Přízrakem. Použijte talent Štítová zeď, díky 
čemuž výrazně zvednete obranu. Ostatní tři (jeden by měl být válečník) se rozestaví okolo v 
dostatečné vzdálenosti, to aby Přízrak nenapadlo najít jiný cíl. Vytáhněte luky (nejlépe s ohnivými 
šípy) nebo hole (ohnivé) a perte to do Přízraku. Používejte talenty schopné prorazit brnění. Pokud 
hrdina bojující s Přízrakem padne, rychle ho nahraďte druhým bojovníkem. Jestliže Přízrak 
použije schopnost na přitáhnutí hrdinů k sobě, musíte se od něj zase rychle vzdálit, aby se 
nezaměřil na slabší postavy. Počítejte s tím, že tato metoda je dlouhá a bude vás stát spoustu 
léčení, nicméně je to metoda efektivní.
- Pokud je v oblasti nějaká překážka kolem které by se dalo kroužit, je situace ještě lepší. V tomto 
případě nalákejte Přízrak, aby se zaměřil na jednoho hrdinu a s ním neustále běhejte okolo 
překážky. Zatímco vás bude Přízrak pronásledovat, ostatní hrdinové do něj můžou střílet.
- Jestliže se v blízkosti Přízraku objeví další nepřátelé, nastává závažný problém. Tehdy je třeba 
rychle vyřešit řadové nepřátele, aby Přízrak zbyl sám. Dobře se toho dá docílit tak, že s hrdinou na
něhož se Přízrak zaměřil jednoduše utečete co nejdál od ostatních spojenců, kteří vyřídí řadové 
nepřátele. Díky odlákání Přízraku nebude těžké bojiště uklidit a pak se soustředit pouze na 
Přízrak.
- Protože budete Přízrak potkávat na mnoha místech po celém světě, můžete sledovat, jak se 
obtížnost souboje postupně snižuje s tím, jak se vaši hrdinové vylepšují. V žádném případě ale 
Přízrak nepodceňte, protože i pro zkušenou skupinu hrdinů je nebezpečným soupeřem.



Opovrženec X
Ferelden

(Náhodné setkání)

Opovrženec
- Opovrženec je mocná forma Ohavnosti. Setkáte se s ním v rámci vedlejšího questu pro tabuli 
pěvců v Denerimu (během náhodného setkání). Je to boj jeden na jednoho, respektive vaše parta 
na jednu potvoru.
- Ohavnost je imunní vůči přírodě a jedům. Odolává také elektřině. Ohavnost ovládá talent 
zběsilosti a útočí výhradně zblízka drápy. Nepohybuje se moc rychle, díky čemuž ji lze snadno 
obklíčit nebo si od ní naopak udržovat vzdálenost a sázet na útoky zbálky. Klasické fyzické útoky 
by měla bohatě stačit. 

Vířivec,
vyslanec

XX
Ferelden

(Vedlejší lokace)

Vířivec, vyslanec
- Forma Vířivce, která dovede kouzlit. Představí se v rámci vedlejšího questu z tabule pěvců v 
Denerimu. K nalezení je v malé lokaci na mapě Fereldenu, kde vede skupinu zplozenců proti 
uprchlíkům. Pokud vám je smrt uprchlíků ukradená, nežeňte se moc dopředu a systematicky 
likvidujte slabší zplozence. Sám Vířivec, vyslanec není pro celou skupinu přílišnou hrozbou. 
- Jestliže ale chcete uprchlíky ochránit, musíte se okamžitě vrhnout do boje. I tak počítejte s tím, 
že někteří uprchlíci padnou a navíc se dostanete pod palbu Vířivcových magických střel. Je třeba 
sledovat zmatek na bojišti a útočit primárně na ty zplozence, které přímo ohrožují uprchlíky. 



Velký stín XXX X
Ferelden

(Náhodné setkání)

Velký stín
- Další Stínový boss se představí v rámci vzácného náhodného setkání a to dosti náročného 
setkání. Uprostřed lesní mýtiny se náhle vyrojí společně s dalšími stíny. Souboj není zrovna 
snadný, ale primárním cílem by měli být okolní Stíny. Soustřeďte útoky celé skupiny vždy na 
jeden Stín a tímto způsobem se snažte co nejrychleji vyrovnat síly. Jakmile zbude jen Velký stín, 
nebude zase tak těžké si s ním poradit.

Piotin XXX

1. Orzammar
(Aréna souboje)
2. Orzammar 

(Ubikace u souboje)

Piotin
- Slavný Orzammarský šampion je patrně největší chloubou trpaslíků na bojišti. Ale i když je 
Piotin obávaný superválečník, je to také domýšlivý parchant podporující prince Bhelena. S 
Piotinem se můžete střetnout až dvakrát. Poprvé v rámci souboje (pokud plníte první quest pro 
Harrowmonta). Podruhé můžete s Piotinem bojovat až ke konci kapitoly, to pokud prohlásíte 
Harrowmonta králem a zajdete do ubikací u arény. Piotin, jakožto podporovatel Bhelena vás 
napadne. Pokud stojíte pevně za princem Bhelenem, s Piotin se neutkáte.
- Pro oba souboje platí, že Piotin má u sebe pár bojovníků na podporu. Také v obou případech 
používá Piotin obouruční sekeru a způsobuje závažné škody. Dobrou taktikou se zdá být vyřídit 
nejprve jeho poskoky, zatímco Piotina zaměstná někdo silný (Alistair, Sten...).
- Když proti Piotinovi čelíte ve finále turnaje, máte možnost bojovat buď se svojí klasickou partou
anebo (pokud jste pomohli Harrowmontovým lidem) můžete na pomoc povolat je, tedy Baizyla a 
Gwiddona. Ovšem pozor - oni nebudou součástí vašeho týmu, nebudete je moci ovládat! A navíc 
budete jen tři, kdežto pokud budete bojovat po boku svých hrdinů, můžete být klasicky až čtyři. 
Vybrat Baizyla a Gwiddona má význam snad jen, pokud cítíte, že je vaše parta hrdinů slabá a 
zraněná. 



Jarvia XXX XX
Orzammar

(Úkryt Carty)

Jarvia
- Mrcha z Orzammarského podsvětí. Jarvia je mocná jako charakter a je mocná i v boji. Boj s ní 
patří vůbec k velmi náročným, což je způsobeno celou řadou věcí. Boj se odehraje ve velké 
uzavřené místnosti z níž nemůžete nikam utéct. Místnost je plná Jarviiných poskoků včetně 
střelců. Místnost je také prošpikovaná pastmi (ohnivé dráty mezi sudy) a neopatrný pohyb, 
řekněme chaotické řízení boje, je v tomto případě velice nebezpečné. V souboji je důležité 
neustále kontrolovat jeho průběh, strategicky sledovat situaci, odhadovat vývoj, rychle 
deaktivovat odhalené pasti a cíleně oslabovat počty nepřátel. Boj s Jarviou je tedy především 
otázkou taktiky.
- Sama Jarvia je třídou Lotr. Ovládá řadu silných útoků se dvěma zbraněmi (používá sekery). Také
často využívá talent plížení, díky čemuž čas od času zmízí a buď se k vám přikrade a zaútočí 
kritickým zásahem nebo se stáhne do středu místnosti a začne bojovat lukem. Právě střed 
místnosti, tedy Jarviino stanoviště je ze všech tří stran chráněno pastmi.
- V boji záleží na tom, zda se chcete bránit a likvidovat především Jarviiny pohůnky anebo vrhnete
všechny síly proti ní i s rizikem, že si naběhnete do pastí. Nejlepší variantou je zřejmě zlatá střední
cesta, tedy v prvé řadě rychle vyřídit nepřátele v přízemí. Následně by měl lotr, je-li toho schopen,
rychle deaktivovat pasti vedoucí nahoru na schodiště. Pokud to lotr nezvládne, nezbývá než past 
spustit. Tady nahoře je několik dalších nepřátel ale především sem Jarvia nevidí ze svého 
stanoviště dole. To znamená, že se na vás bude muset vrhat při boji zblízka. Mělo by stačit ji 
obklíčit a zlikvidovat. Pozor si dávejte na míru zdraví. Jarviin útok může díky její schopnosti stínu
přijít znenadání, proto je dobré léčit hrdiny včas. 

Drak XX

1. Orzammar
(Královský palác)

2. Elfí ruiny
(Horní ruiny)

Drak
- Drak není zase tak náročným soupeřem, jak se může na první pohled zdát. Ano, plive oheň, je 
vcelku rychlý a zblízka útočí drápy, nicméně nevydrží tolik a pokaždé bude proti vám stát sám. 
Střetnete se celkem se dvěma kusy a každý souboj má svá specifika, takže si něco řekneme k 
oběma. 



- Boj v Orzammaru je čistě dobrovolný, dokonce je i dosti těžko odhalitelný. V trůnním sále se u 
stěny nacházejí dvě nášlapné desky a třetí deska je před sálem (v hale). Na každou desku umístěte 
jednoho hrdinu. Posledním hrdinou aktivujte trůn, načež se zjeví drak! Výhodou je, že na boj 
budete mít celou partu - čili i hrdina, který aktivoval kámen před trůnním sálem se objeví uvnitř. 
Vhodnou taktikou je v tomto případě využít velikosti sálu a také toho, že drak je zhruba tak rychlý
jako člověk. Rozestavte hrdiny po obvodu místnosti, vytáhněte luky a s postavou na kterou se drak
zaměřuje pouze utíkejte. Klíčkujte mezi stoly, příliš se nepřibližujte k hrdinům (aby se drak nevrhl
na ně) a vaši lukostřelci, či mágové ho časem snadno udolají. 
- Pamatujte, že draka lze vyvolat jen dokud není dokončena hlavní dějová linka a není zvolen král.
Pak už je pozdě a společně s drakem přijdete i o odměnu za jeho zabití – unikátní obouruční meč 
Nestárnoucí, což je především proti zplozencům naprosto fantastický obouručák
- Druhý souboj v ruinách už je povinný. Tenhle Drak je o něco větší, ale jinak se toho moc 
nemění. Opět se Drak objeví ve velkém sále, takže zdánlivě lze aplikovat stejnou taktiku a 
rozstřílet bestii, zatímco ta honí jednoho hrdinu. Jenomže sál je plný pastí. Je jich tu asi 6 a čas na 
jejich zneškodnění není. Můžete zkusit lotrem opatrně deaktivovat pasti, dokud se drak neobjeví, 
ale jakmile přijde na scénu je lepší všeho nechat a couvnout. Pokud stále zbývá hodně pastí na 
deaktivaci, raději se vraťte nahoru a vlákejte draka do jedné z větších místností. Tady už nebude 
těžké zopakovat taktiku z Orzammaru. 

Zlobr
šampion

XX

1. Orzammar
(Caridinův kříž)

2. Rudoskalí
(Rudoskalský hrad)

3. Denerim
(Městské brány)

Zlobr šampión
- První verzi Zlobra bosse jste potkali už na konci Ostagarské kapitoly. Od té doby se představí 
několik dalších zlobřích bossů, kteří budou nosit přízvisko šampion. Zlobr šampion je o trochu 
odolnější a silnější ale jinak je vše při starém. Zlobr odolává prakticky všemu, je silný, avšak ne 
vyloženě smrtící. Jeho útoky jsou ryze fyzické, i když tvrdé. 
- K prvnímu středu dojde už během Orzammarské kapitoly. Nebezpečí představuje hlavně 
specifická oblast v níž se bossfight odehraje - křižovatka s úzkými chodbami. Docela dobré je 
nalákat zlobra do středu křižovatky, kde ho můžete obklíčit ze všech stran.
- Druhé setkání přijde až za hodně, hodně dlouho, přesněji při návštěvě Rudoskalí po Sněmu. 
Zlobr vpadne na nádvoří a je třeba ho zničit. Klidně ho nechte vystoupat na schodiště a využijte 
spojenců (vojáci + kušníci), kteří vám se zlobrem rádi pomohou. Nemělo by být těžké ho porazit.
- Třetí mazlíček se ukáže při obraně brány v bitvě o Denerim. Bojovat bude velitel týmu, kterého 
hlavní hrdina určil, tři další hrdinové budou v jeho aktivním týmu a zbylí hrdinové budou bojovat 
sami (dle AI). K tomu vám pomohou Denerimské stráže (opět vojáci a kušníci) a ještě si můžete 
povolat něčí armádu na pomoc. Zlobr také nebude sám a bude ho doprovázet několik desítek 
zplozenců všeho druhu. Přesto by jeho porážka neměla činit potíže. 



Hlubolezí
matriarcha

X
Orzammar

(Caridinův kříž)

Hlubolezí matriarcha
- Odolná forma Hluboleze. Nepředstavuje žádný větší problém, řadí se mezi nejlehčí bosse vůbec. 
To ovšem za předpokladu, že neuděláte chybu. V jeskyni, kde je boss se totiž objeví několik 
desítek Hlubolezů. Pokud se na ně vrhnete a necháte se obklíčit jimi a ještě matriarchou, vzniká 
problém. Základní taktikou je tedy nespěchat a pomalu vyčistit všechny Hluboleze, kteří jsou v 
dosahu. Teprve potom vystartujte na matriarchu.
- Boj by měl být triviální a to dokonce tak moc, až byste měli být schopni matriarchu snadno 
porazit i v boji 1vs1, což je u většiny bossů prakticky nemožné (nemáte-li nazbyt desítky léčiv) 

Bestie úniku XXX
Orzammar

(Ortanský thaig)

Bestie úniku
- Bestie úniku je démonem Pýchy – nejmocnější verzí démona. Přestože je to démon, spoléhá 
především na brutální fyzické útoky, včetně schopnosti srážet hrdiny k zemi. V zásobě má ale i 
několik silných ohnivých a mrazivých útoků. Ovládá i velice vzácné kouzlo schopné vysát manu. 
Bestie úniku je silným soupeřem.
- Přímo v boji lze použít základní taktiku brutálního útoku všemi hrdiny, přičemž mágové a 
lukostřelci zůstanou pochopitelně vzadu. Ač se takováto triviálnost nezdá být kdovíjak účinná, na 
démona by to opravdu mělo stačit. Jeho útoky jsou sice silné, ale vaše početní převaha je znát. I 
když hrozí porážka některých členů party, mělo by jít démona udolat. 
- Pokud chcete jít víceméně na jistotu a nic nepodcenit, neuškodí pár slabých mastí proti ohni a 
mrazu, stejně jako připravené lyriové lektvary pro mága, to pokud mu démon vysaje manu. 



Zvrácená
pavoučí
královna

XXX XX
Orzammar

(Ortanský thaig)

Zvrácená pavoučí královna
- Nepříjemný souboj. Pavoučí královna disponuje zajímavými triky. Obvykle útočí zblízka 
kusadly nebo plive jed, ale také dokáže celou skupinu hrdinů zasáhnout pavučinou, ztratit se a 
povolat několik řadových pavouků. Později se královna zase objeví, aby dál útočila.
- Základem souboje je neustále sledovat počínání královny. Souboj lze vézt tak, že pokaždé když 
královna povolá řadové pavouky, se stáhnete z arény, nalákáte je a vyřídíte je. Vinou zpomalení po
zásahu pavučinami bude trochu náročné vyhnout se obklíčení, ale půjde to. Královna vás do 
vedlejšího sálu pravděpodobně pronásledovat nebude. 
- Jiná možnost je vrhnout se na královnu přímo. V momentě, kdy uteče, aby povolala další 
pavouky, vyřídíte je tak rychle jak jen to půjde, to aby v momentě, kdy se královna vrátí, byla v 
aréně pouze ona sama. Sama královna totiž zase takovým problémem není. Obě metody jsou 
proveditelné, záleží jen na tom, která je pro vás vhodná vzhledem k vašemu složení týmu (více 
bojovníků předznamenává agresivní styl, více lukostřelců a mágů zase ten opatrný). 

Prastarý
zplozenec

XX
Orzammar

(Mrtvé příkopy)

Prastarý zplozenec
- Prastarý zplozenec se objeví v rámci questu s hledáním meče Hornozemce. Pokud máte obě části
meče a najitý hrob (aktivovaný quest) objeví se v chodbě zhruba v polovině mapy Mrtvých 
Příkopů tento zplozenec. Je to v podstatě mocná forma Vířivce Alfa. Útočí zblízka svojí velkou 
sekerou. Jediný problém může činit úzká chodba, proto je dobré zplozence vylákat na otevřenější 
prostor, kde ho lze obklíčit bojovníky a za pomoci podpory mágů či lukostřelců jej udolat. 



Svíječ mistr
kovář

XXX
Orzammar

(Mrtvé příkopy)

Svíječ mistr kovář
- Problematický souboj, se zdánlivě slabým protivníkem. Nepodceňte tohoto bastarda jen pro to, 
že je malý a že je to "obyčejný" svíječ. Pokud ho podceníte, souboj se může rychle proměnit v 
katastrofu. Svíječ kovář je především lukostřelec a to mocný lukostřelec způsobující drtivé škody. 
Stojí na vysokém kameni a střeží celý sál. Všude kolem něj jsou desítky řadových zplozenců. To 
nejhorší, co můžete udělat je zběsilý útok ve snaze kováře vyřídit. Je to téměř sebevražda.
- Daleko lepší je pomocí lukostřelce postupně ostřelovat řadové zplozence aniž by vám mohl 
kovář střelbu oplácet. Kovář se totiž prakticky nehýbe, zůstává na svém stanovišti a pálí. Když 
budou všichni zplozenci v dosahu mrtví, změňte pozici a vyříďte ty zbylé. Sál je plný překážek – 
sloupů, kamenů... a za ně se dá krýt před smrtící střelbou kováře. Postupně tedy likvidujte 
zplozence, přibližujte se stále blíž z krytu do krytu a ve vhodný čas pak proveďte útok na kováře. 

Stín Hlušiny XX
Orzammar

(Mrtvé příkopy)

Jak na bosse – Stín Hlušiny
- Další Stín jakožto boss. Ovládá totiž několik kouzel entropické magie včetně vysávání života, 
aury slabosti, strachu a dalších základních kouzel. Stín Hlušiny není snadné ani vyvolat. Aby se to 
povedlo, musíte mít na sobě zbroj Legie včetně helmy a aktivovat kámen v komnatě Bownamaru 
(kousek od místa nalezení helmy Legie).
- Boj se Stínem nemusí být zase tak těžký, pokud jste předtím vyřídily duchy legionářů. V 
takovém případě je okolí čisté a tak proti vám bude stát pouze Stín. Fyzicky je celkem slabý a i 
když je schopen svojí entropickou magií ztrpčovat život vybraným hrdinům, ti ostatní se mohou 
Stínu postavit.



Plemenná
matka

XXX XXX
Orzammar

(Mrtvé příkopy)

Plemenná matka
- Tady končí legrace, pokud tedy neskončila už dávno u jiného bosse. Plemenná matka je takovým
ne zrovna hezkým důkazem toho, že zplozenci skutečně unášejí lidi a nejradějí mají ženy. Z 
trpaslíků se stanou Svíječi, z lidí Vířivci, z elfů Křiklouni, z quanarijců Zlobři, no a z žen těchto 
národů se stanou Plemenné matky.
- Boj s matkou se odehraje v uzavřené jeskyni. Zdánlivě není kam utéct. Zdánlivě... jelikož po 
obou stranách matky jsou plošinky, které sice končí propastí, ale matka tam na vás nemůže. Čas 
od času (zdá se, že v závislosti na zdraví) si matka povolá na pomoc pár zplozenců (zlobry naštěstí
ne). Jakmile k tomu dojde, je plošina vzadu dobrým stanovištěm na ostřelování zplozenců a 
vyčištění oblasti. Jenže matka také neustále vyvolává chapadla, která vystupují ze země a sekají 
kolem sebe. Chapadla vydrží celkem hodně, takže snažit se je zabít nemá moc význam, beztak si 
matka vyvolá další. 
- Sama matka, ač se nepohybuje, je velice smrtonosná. Dokáže sekat svými vlastními chapadly a 
také má mocný útok, kdy uchopí hrdinu a začne ho drtit v ruce. Je to vražedný útok podobný 
tomu, který ovládá zlobr, ale mnohem silnější. Pokud máte to štěstí a útok vůbec přežijete, léčení 
je okamžitě nezbytné. Navíc matka dokáže hrdiny kolem sebe odrazit vzad a ještě je srazit k zemi.
Odtud pramení základní doporučení pro boj – bojovat zdálky!
- Vezměte lukostřelce a mágy a postavte je daleko od matky. Bojovníci (měli by být alespoň dva) 
budou likvidovat zplozence a případně může některý přiběhnout k matce, použít nějaký zdrcující 
mocný úder a rychle se vzdálit. Chapadla vás sice budou neustále otravovat, ale nutnost léčení je u
bosse takovéhoto formátu nutností. Vážnému úbytku zdraví se zkrátka nevyhnete. Pokud chcete 
své šance ještě trochu vylepšit, rozdejte lukostřelcům masti rychlosti.

Branka XXX XX
Orzammar

(Kovadlina nicoty)

Branka
- Pokud se v otázce kovadliny postavíte na stranu Caridina, čeká vás boj s Brankou. Ta nejprve 
ochromí Caridina a poté oživí čtyři golemy. Na vaší straně zůstanou dva. Zdánlivě jste stále v 
přesile, nicméně pouze v početní, jelikož Branka vydá za několik hrdinů. Nejlepší strategií je 



podřídit se spřáteleným golemům. Jsou řízeni automaticky počítačem, takže se někam rozběhnout 
a jdou bojovat. Zaměřte se na jejich protivníky, zkrátka bojujte s těmi golemy, kteří útočí na ty 
vaše. Díky tomu můžete snadno a rychle zvrátit situaci. Když budete mít opravdu štěstí, zvládnete 
uchránit oba dva golemy, ale i kdyby měli padnout oba, pomohou vám porazit ostatní nepřátele.
- Jakmile zbývá pouze Branka je načase se zaměřit na ni. Používá palcát a štít, třídou je bojovnice 
a nebezpečná k tomu. Všude okolo arény jsou lyriové žíly. Jejich použití vám přidá trochu zdraví i
many. Jenomže v momentě kdy uberete Brance zdraví zhruba na polovinu, přiběhne k nějaké žíle 
a využije její moc tak, že vytvoří tři své kopie! Rázem budete stát proti čtyřem Brankám! Jen 
jedna z nich je pravá, ty ostatní Branky se po zásahu zprůhlední, takže rychle poznáte, která je 
která. Falešná Branka vydrží zhruba tolik, co přízraky trpaslíků, které jste v Hlubokých cestách 
potkávali. A i když se to nezdá, je mnohem lepší vyřídit nejprve falešné Branky a pak se znovu 
soustředit na tu pravou. Ještě lepší metodou je, když některým hrdinou oběhnete všechny žíly a 
použijete je. Potrvá než se jejich moc obnoví a Branka je do té doby nebude schopná využít.

Caridin XXX XX
Orzammar

(Kovadlina nicoty)

Caridin
- Boj s Caridinem se velice podobá tomu s Brankou... Pokud se v otázce kovadliny postavíte na 
stranu Branky, čeká vás boj s Caridinem. Ten nejprve ochromí Branku a poté oživí čtyři golemy. 
Na vaší straně zůstanou dva. Zdánlivě jste stále v přesile, nicméně pouze v početní, jelikož 
Caridin vydá za několik hrdinů. Nejlepší strategií je podřídit se spřáteleným golemům. Jsou řízeni 
automaticky počítačem, takže se někam rozběhnout a jdou bojovat. Zaměřte se na jejich 
protivníky, zkrátka bojujte s těmi golemy, kteří útočí na ty vaše. Díky tomu můžete snadno a 
rychle zvrátit situaci. Když budete mít opravdu štěstí, zvládnete uchránit oba dva golemy, ale i 
kdyby měli padnout oba, pomohou vám porazit ostatní nepřátele.
- Jakmile zbývá pouze Caridin je načase se zaměřit na něj. Je to silný golem a používá typické 
útoky jako údery, zemětřesení (bušení do země) nebo vrhání balvanů (na dálku). Navíc způsobuje 
elektrické poškození. Protože je Caridin schopný lehce zasáhnout více hrdinů naráz, je vhodnější 
bojovat zblízka jedním, či dvěma hrdiny a těmi zbylými vsadit na boj zdálky. 
- Všude okolo arény jsou lyriové žíly. Jejich použití vám přidá trochu zdraví i many. Jenomže v 
momentě kdy uberete Caridinovi zdraví zhruba na polovinu, přiběhne k nějaké žíle a využije její 
moc tak, že se vyléčí. To dosti zkomplikuje situace a prodlouží už tak náročný boj. Lepší metodou 
je, když některým hrdinou oběhnete všechny žíly a použijete je. Potrvá než se jejich moc obnoví a 
Caridin je do té doby nebude schopný využít.



Princ Bhelen XX
Orzammar

(Sál sněmovny)

Princ Bhelen
- Agresivní, domýšlivý ale i vychytralý trpaslík porážku v otázce volby krále nesnese a vrhne se 
do boje. Jeho primárním cílem nejste ani tak vy jako lord Harrowmont. Na straně Bhelena i 
Harrowmonta však bude i několik deshyrů a vojáků v závislosti na bodech podpory, které jste 
získali. Jinými slovy bitva ve sněmovně se promění v chaos, kdy se každý bude řezat s někým. 
Obtížnost boje ovlivní právě zisk bodů podpory. 
- V každém případě je však taktika velmi podobná boji s Caridinem či Brankou – totiž zaměřit se 
na ty nepřátele, kteří ohrožují vaše spojence. Snažte se spřáteleným jednotkám maximálně 
pomáhat ale také dávejte pozor na to, aby vás neobklíčilo příliš nepřátel. V nastalém zmatku není 
snadné se orientovat. Bhelena nemá smysl řešit, naopak se snažte pobít všechny ostatní. 
- Teprve když zůstane Bhelen sám, je cílem číslo jedna. Pokud máte stále dost spojenců, vrhnou se
na něj a utlučou ho i bez vašeho přičinění. Pokud se přeci jen chcete zapojit, vězte, že Bhelen sice 
má palcát a štít, ale těžko se vám povede ho vůbec přimět, aby útočil na někoho jiného, než je 
Harrowmont. 

Mistr
Ignacio

XXX
Denerim

(Krčna U Rozežraného
šlechtice)

Mistr Ignacio
- Boj s Ignaciem je dobrovolný, navíc jeho smrt přinese víc nevýhod než výhod. Z jeho těla 
získáte akorát vraní dýku a pár cenných věcí. Ale když ho necháte žít a splníte jeho questy, čeká 
vás bohatá odměna zahrnující novou kuši, lehké rukavice, nový sklad u obchodníka Cesara (s 
recepty na špičkové jedy) a také jeden hlas na sněmu. Střední cesta je nejprve splnit questy a pak 
ho zabít. Většinu z odměn získáte, ale nový sklad zboží ne a navíc přijdete i o klasický sklad, 
neboť Cesare odejde.
- Pokud už se rozhodnete bojovat, pak se připravte na chaotickou intenzivní bitku. Ignacio je lotr a
jako jeden z šéfů Vran samozřejmě ovládá spacializaci vraha. Bojuje dvěma dýkami a především 
zezadu zasazuje opravdu závažná poškození. Snad nejlepší možné řešení je využít nátěry na 



zpomalení či omráčení protivníka. Vyřadit Ignacia z boje alespoň na pár sekund je důležité, abyste
se mohli postarat o jeho kumpány. Pak už není těžké Ignacia obklíčit a udolat. Pamatujte, že 
pokud máte někoho se specializací vraha (ideálně Zevrana) měl by na Ignacia útočit zezadu. 

Marjolaine XXX
Denerim

(Marjolainin dům)

Marjolaine
- Marjolaine je boss z osobního questu pro Lelianu. Střet s ní je podmíněn zahájením Lelianina 
questu a to je podmíněno mírou oblíbenosti. Jinými slovy střet s Marjolaine je možný už mnohem 
dříve, ale je dobré na něj nespěchat. Boj je totiž velmi podobný bitce s Ignaciem – uzavřený 
interiér domu, mnoho nepřátel a do toho Marjolaine.
- Dům Marjolaine je učiněnou pastí. Z místností po vaší pravici i levici vyběhnou silní quanarijští 
žoldáci a mágové. Před každou z těchto místnosti navíc číhá tlaková past. No a Marjolaine díky 
specializaci Barda dokáže své spojenecké jednotky podpořit.
- Hlavní taktikou jak brutální past přežít je nezazmatkovat. Stáhněte se dozadu do předsíně, rychle
rozestavte hrdiny do kruhu a vrhněte se na každého kdo se pokusí projít dveřmi. Oni nebudou 
schopni projít, protože do dveří se dva vojáci prostě nevejdou. Sice budou mít bonusy od 
Marjolaine ale najednou budete v přesile vy. 
- Pak už stačí se jen vypořádat Marjolaine. Sama Marjolaine nemá žádnou zbraň a vrhá se na vás 
jednoduše pěstmi. Jestli si ale věříte, chcete poslat hrdiny stranou, odložit meč i zbroj, napnout 
svaly a jít s Marjolaine na férovku, dostanete na budku takovou rychlostí až vás to překvapí. 
Obecně platí, že každý boss je sám o sobě mocnější než jakýkoli jeden hrdina. Tahle pravda se 
láme v momentě, kdy budete připraveni a ochotni se během boje léčit. Tím lze nepoměr mezi 
kvalitami bosse a hrdiny pochopitelně vyvážit, nicméně pak už to není čistě férový souboj, jelikož 
většina bossů se vůbec neléčí.

Vůdce
krvavých

mágů
XXX

Denerim
(Opuštěná budova)

Vůdce krvavých mágů
- S tímto bossem se lze setkat už při první návštěvě Denerimu, tedy ještě před splněním jakéhokoli
hlavního questu. Ovšem tehdy je těžké se k bossovi vůbec probojovat, protože dům ve kterém 



sídlí je plný silných pastí i dalších nepřátel. Proto je lepší souboj odložit a naplánovat si ho až na 
druhou návštěvu Denerimu (resp. návštěvu Denerimu po splnění jedné hlavní dějové linky).
- Boj s vůdcem krvavých mágů je podobný i předešlým dvěma bossfightům – interiér budovy a 
mnoho kompliců, které boss má. A i tady se vyplatí rychle se stáhnout dozadu do předsíně, 
rozestavět hrdiny do půlkruhu a napadnout každého kdo se pokusí projít dveřmi. Vůdce mágů má 
kolem sebe několik dalších krvavých mágů i silných bojovníků, nicméně pokud na vás nemohou 
útočit všichni najednou, jste ve výhodě vy. 
- Zkuste hodit pár granátů na skupinu nepřátel, kteří se nakupí u dveří.
- Sám vůdce není zase tak odolný. Ve skutečnosti nevydrží moc ale jeho magie je vysoce 
nebezpečná. Pokud se naskytne příležitost, je dobré vyřídit ho co nejdříve. 

Velký dub XX
Breciliánský les
(Západní část)

Velký dub
- Boj s Velkým dubem je dobrovolný. Pokud ho vyvoláte, nezbude než vyřešit záležitost s lesní 
bariérou způsobem od poustevníka.
- Dub disponuje všemi útoky jako obyčejní lesouni, jenže je mnohem silnější. Krom kopání a 
mlácení dovede kouzlem pohltit okolní hrdiny do kořenů. To je v podstatě nejnebezpečnější útok 
Velkého dubu, neboť hrdina v kořenové pasti se nemůže hýbat a ztrácí zdraví.
- Taktika pro boj s Velkým dubem není nijak složitá. Rozestavte lukostřelce a mágy do dostatečné 
vzdálenosti a s hrdinou na kterého se Velký dub zaměřil neustále utíkejte a kličkujte. Prostoru 
okolo je víc než dost a dub je celkem pomalý, takže stačí před dubem utíkat, zatímco ho 
lukostřelci a mágové zničí. Jedinou komplikací může být členitý terén. Dávejte pozor, aby byl 
Velký dub stále v dostřelu.
- Jakmile překročíte lesní bariéru (postoupíte v hlavním questu) boj s velkým dubem už nepůjde 
vyvolat. 

Poustevník XXX
Breciliánský les
(Východní část)

Poustevník



- Boj s Poustevníkem je dobrovolný. Pokud ho vyvoláte (vykradením Poustevníkova pařezu), 
nezbude než vyřešit záležitost s lesní bariérou způsobem od velkého dubu.
- Poustevník je, jak někteří vaši parťáci (Morrigan, Wynne) správně poznamenají, mocný mág. 
Jakmile dojde k boji, Poustevník povolá dva démony hněvu. Sám má kouzelnou hůl a v zásobě 
řadu mrazivých kouzel prvotní magie.
- Základem je rychle vyřídit démony hněvu. Poté je příležitost soustředit všechny síly proti 
Poustevníkovi. Pokud se situace začne zhoršovat, nic vám nebrání opustit oblast a utéct z roh. 
Koridorovatý tvar celé lesní lokace vám umožní se ztratit z dohledu a vyléčit se.
- Poustevník pravděpodobně sáhne po kouzlu vánice, což je plošné kouzlo. Snažte se rychle 
přesunout hrdiny mimo epicentrum.
- Jakmile překročíte lesní bariéru (postoupíte v hlavním questu) boj s poustevníkem už nepůjde 
vyvolat. 

Tajemný děs XXX X
Breciliánský les
(Spodní ruiny)

Tajemný děs
- Tajemný děs je mocný mág. Ovládá mnohá kouzla napříč magií Entropickou, Přízrakovou a má 
v zásobě i pár Prvotních kouzel. Protože je obdařený takovou mocí, snažit se přizpůsobit jeho 
útokům dost dobře nelze. Navíc se v jeho blízkostí objeví skupina kostlivců. A aby toho nebylo 
málo, Tajemný děs se dokáže teleportovat skrze čtyři vyznačené podstavce v sále, v němž se boj 
odehraje. Nacházíte se v blízkosti konce dějové linie Breciliánského lesa, tudíž tohle už není 
žádný ubohý boss, ale jedna z největších překážek téhle kapitoly.
- Vhodná taktika lze rozdělit do dvou postupů. Pokud máte hodně hrdinů schopných bojovat 
zdálky, střílejte na Tajemný děs už od schodiště. Budete mít celou arénu s teleportačními 
podstavci jako na dlani, takže ať se Tajemný děs přenese kamkoli, nijak vás to nerozhodí. Navíc 
děs se spíše teleportuje než pohybuje a když už se začne hýbat a půjde po vás, nemůže se 
teleportovat, takže ho snadno obklíčíte a udoláte. Potíže budou činit kostlivci před nimiž je dobré 
se stáhnout nahoru a zabít je jakmile půjdou po vás. Ideální stav je ten, kdy kostlivci jdou nahoru 
za vámi, kdežto Tajemný děs zůstává dole.
- Druhá možnost je sázka na brutální atak, obklíčení Tajemného děse a jeho okamžité udolání. 
Tehdy budete stát v poli přímo u děse a většina jeho plošných kouzel zasáhne všechny vaše 
hrdiny. To znamená, že děs je cíl číslo jedna a musí padnout během pár sekund! 
- Pokud máte mága se zaměřením na magii Přízraku, zkuste z děse vysát manu anebo ještě lépe 
použijte vražedné kouzlo Třesk many, které nejenže vysaje manu z cíle, ale ještě mu způsobí 
škodu ve výši jeho počtu many. Třesk many je fantastické kouzlo proti všem mocným mágům.  



Tesák XXX XXX X
Breciliánská zřícenina

(Doupě vlkodlaků)

Tesák
- Sedm X! První boss, o kterém mohu s klidným svědomím říci, že je extrémně nebezpečný a je 
velice pravděpodobné, ba téměř jisté, že ho nebudete schopni udolat na první pokus. 
- Paní lesa alias duch, kterého Zathrian upoutal do podoby vlka. Tesák je mocná bestie s vysokou 
obranou (těžko ho zasáhnout), velkou odolností a schopností strhnout protivníky k zemi a drásat 
je. Tesák navíc bude bojovat po boku asi osmi běžných vlkodlaků a Bleska (silného vlkodlaka). 
Tento souboj je vyvrcholením Breciliánské kapitoly v případě, že se hráč postaví na stranu 
Zathriana.
- Souboj se v každém případě odehraje na stejném místě, ale může k němu dojít dvěma způsoby. 
Buď rovnou napadnete Paní lesa, nebo nejprve přivoláte Zathrina a napadnete ji společně. Druhá 
varianta boj významně usnadní, neboť Zathrian je mocný čaroděj (navíc s úrovní bosse) a jeho 
pomoc je více než užitečná. V každém případě vás však čeká velice, velice náročný souboj.
- Přesila je ohromná, útoky vlkodlaků jsou devastující a jejich schopnost srážet hrdiny k zemi je 
smrtící a to nemluvím o samotném Tesákovi, který je jen těžko zasažitelným cílem. Souboj bude 
vyžadovat spoustu léčiva a protože je velice hektický a prudký, mějte u sebe léčivé obklady 
různých druhů. Mezi používáním stejného druhu obkladu musí uběhnout 5 vteřin a to je pro 
zuřivou bitvu s Tesákem příliš. Konečně, pojďme na taktiku...
- Mágové a lukostřelci musejí okamžitě z cesty a držet se vzadu. Je-li v týmu Hraničář, vyvolejte 
spřátelé zvíře. Nemá smysl se zaměřovat na Tesáka – je příliš silný. Místo toho koncentrujte útoky
všech hrdinů na 1-2 vlkodlaky najednou. Je třeba aby se početní převaha Tesákovy skupiny rychle 
snížila, to aby bylo snazší v aréně manévrovat. Jakmile pár vlkodlaků zemře, urychleně zjistětě, 
kterého hrdinu si Tesák vybral jako cíl, převezměte nad ním kontrolu a utíkejte. Vzadu za kořeny 
stromů je slepá chodba kam nálákejte Tesáka. Jde o to, aby se ještě víc uvolnilo bojiště a aby 
Tesák zůstal stranou. Kličkujte, uhýbejte, snažte se Tesáka zpomalit patřičnými talenty a dejte 
zbytku skupiny čas, aby vyřídil zbylé vlkodlaky. Dávejte pozor především na Hraničáře – jakmile 
padne, zmizí i jeho zvíře a ztráta dvou bojovníků je velice citelná, dost možná i rozhodující.
- Jestliže máte čaroděje s mocnými plošnými útoky, neváhejte a použijte jej, i když tím dost 
možná ublížíte i hrdinům. Právě početní převaha vlkodlaků je vaše největší překážka. Pomožte si 
Hromadnou paralýzou, Bouří, Infernem... prostě čímkoli co dokáže postihnout více nepřátel naráz.
Pokud chcete sáhnout do hodně pokročilé taktiky, rozdejde hrdinům masti proti ohni, vyvolejte 
mágem mastnotu a zapalte ji ohnivým kouzlem.
- Pokud máte po boku Zathriana taktika je obdobná, jen je třeba se vrhat na ty vlkodlaky, kteří 
Zathriana napadají. On sice vydrží hodně ale pokud padne, je to velká ztráta. 
- Pro hráče, kteří doposavad nesplnili žádný hlavní quest je tahle bitva prakticky sebevražda. 
Dokonce i hráč, který už prošel Orzammarem a má solidní výbavu i vysokou úroveň, bude stát 
před velice náročnou bitvou.   



Zathrian XXX X

1. Breciliánský les
(Tábor Dálů)

/
1. Breciliánská

zřícenina
(Doupě vlkodlaků)

Zathrian
- Závěrečný boss Breciliánské kapitoly pro ty, kdož se rozhodli kletbu zlomit, navrhnout 
vlkodlakům likvidaci Dálů anebo zradit Zathriana po společném zabití Tesáka. V podstatě tu 
máme tři bitvy a každá bude trochu odlišná i jinak obtížná. Předem je dobré vědět, že Zathrian je 
čaroděj spoléhající především na Prvotní magii, konkrétně mrazivá a elektrická kouzla. Jakožto 
mág není kdovíjak odolný ale je rozhodně velice nebezpečný. Představíme si jednotlivá střetnutí..
- Pokud chcete kletbu zlomit, Zathrian se postaví proti vám a bude se bránit. Paralyzuje všechny 
vlkodlaky i Paní lesa, oživí lesouny a povolá stíny. Situace bude problematická, protože bojiště 
bude okamžitě zapleveleno Zathrianem povolanými poskoky. Snažte se směřovat útok na lesouny 
nebo stíny. Zathriana si zatím moc nevšímejte, pouze máte-li Hraničáře, vyvolejte zvíře a pošlete 
ho na něj. Sice si s ním Zathrian poradí ale potrvá to a mezitím budete mít čas zlikvidovat ostatní 
bestie. Jakmile bude po nich, soustřeďte síly na Zathriana. Talenty způsobující omráčení ho 
snadno na čas ochromí. Jestliže máte v týmu Templáře, je situace triviální, protože použitím 
talentu na čistění magie (rušení kouzel) vyrušíte paralýzu vlkodlaků, kteří se zapojí do boje. Proti 
nim a ještě Tesákovi bude Zathrian takřka bezmocný.
- Jestliže jste po boku Zathriana zabili Tesáka a následně jej zradili, souboj bude odpovídat popisu 
výše. Až na to, že tu nebude nikdo, kdo by vám mohl pomoci. Jedinou výhodou bude fakt, že 
Zathrian bude už zraněný, dle toho jak moc byl zraněn v boji s Tesákem. Jenže i vy za sebou 
budete mít bossfight s Tesákem! Taktika se v tomto případě liší jen pokud je Zathrian silně 
poraněný. Potom je lepší ho nejprve dorazit a až potom se věnovat lesounům a stínům.
- Třetí možnost je ta, že přesvědčíte vlkodlaky, aby napadli tábor Dálů. Zathrian se vám postaví na
okraji tábora. Nebude mít žádné lesouny ani stíny ale na pomoc mu přiběhnout Dálové. Nicméně 
ani vy nebudete sami – vlkodlaci včetně Bleska a Tesáka budou stát při vás. Celkově vzato budete 
v přesile. Zathrian je cíl číslo jedna. Chce to ho porazit dřív než se přiženou elfové, aby mu 
pomohli. Vlkodlaci je zatím budou rozptylovat, takže na porážku samotného Zathriana budete mít 
dost času. Jakmile padne, zbytek tábora se vyčistí dost možná i bez vaší pomoci. Tohle je 
jednoznačně nejlehčí způsob zakončení celé dějové linie Breciliánského lesa.



Melora XXX X
Ferelden

(Náhodné setkání)

Melora
- Jesliže neuspěje ři krádeži anebo vyberete navzdory zákazu truhlu vedle Lanyy, čeká vás 
náhodné setkání s Melorou. Melora je třídou lotr, má dva palcáty, všude okolo jsou elfští 
lukostřelci a oblast je plná pastí.
- Normálně je dobré při obklíčeni pasti skupinu zastavit a bojovat zdálky. To je v tomto případě 
nemožné. Musíte se vrhnout na lukostřelce a zlikvidovsat jich co nejvíc. Dva hrdinové na jednoho 
lukostřelce budou stačit. Pokud je to jen trochu možné, snažte se vyhýbat pastem a také se snažte 
zpomalit Meloru (paralýza, omráčení...). S Melorou se vypořádejte až když bude okolí o něco 
čistší. Zblízka dovede být velice nebezpečná ale není zase tak těžké ji omračovat nebo srážet k 
zemi.

Ohavnost XX

1. Věž kruhu
(Velká síň)
2. Ferelden

(Náhodné setkání)

Ohavnost
- S Ohavnosti na úrovni bosse jste se již mohli setkat. Ohavnost si říkala Opovrženec ale šlo o 
stejný druh. To znamená, že i tato bestie je imunní vůči přírodě, odolová elektřině (což dokáže jen 
málo bossů), útočí nejčastěji zblízka a po smrti exploduje. Je to silná verze klasické Ohavnosti.
- S Ohavností se setkáte dvakrát. Jednou zcela nevyhnutelně ve věži Kruhu, podruhé v rámci 
náhodného setkání ale jen pokud podpoříte templáře a necháte zničit Kruh. 
- Ohavnost jako taková není přílišný problém, jenže v její blízkosti jsou pokaždé skupiny 
nemrtvých. Během náhodného setkání vám pomohou templáři, takže tam se vyplatí nejprve 
vyřídit nemrtvé a Ohavnost vyzvat až později. 
- Ve věži jste na to sami. Ohavnost má v moci trojici pokojných ze kterých postupně vytváří Stíny.
V zásadě tedy existují dva způsoby, jak se s bossem vypořádat. Buď se stáhnete do většího sálu a 
budete postupně likvdovat nepřátele, kteří přijdou anebo se ihned vrhnete na Ohavnost a zkusíte jí 
udolat, abyste zastavili tvorbu stínů a zachránili pokojné. Žádná odměna vás za jejich záchranu 
nečeká.



Šáh Wyrd XX
Věž kruhu

(Ubikace učedníků)

Šáh Wyrd
- Wyrd je mocná forma démona zuřivosti. Dal by se označit za skrytého bosse, byť se k němu váže
jeden quest, takže jeho nalezení není zase tak těžké. V nižších patrech věže se nacházejí 
roztroušené poznámky jistého učně. Když najdete všechny, aktivuje se quest s vyvoláním jakési 
mocné bytosti. V patře Velkého sálu se nacházejí čtyři sochy (tři ve velkém sále a jedna v kruhové 
místnosti uprostřed). Aktivujte sochy v pořadí: socha s mísou - socha s mečem nahoře - socha s 
mečem dole - socha se štítem. Následně se v přízemí věže odemknou dveře do sklepa. Jakmile za 
ně zaberete, zjeví se Wyrd. Jeho poražení má význam nejen kvůli splnění questu, ale také můžete 
získat legendární velemeč Yusaris (fantastická zbraň na draky).
- Jako démon hněvu má Wyrd v zásobě řadu ohnivých kouzel Prvotní magie a taky některé vlastní
kouzla. A jako ohnivý démon je imunní vůči ohni, ale naopak zranitelný mrazem! Navíc, pokud 
jste nezabili Wynne a její učně a pokud jste nedokončili hlavní quest Kruhu způsobem likvidace 
všech mágů (za templáře), potom budou v sále tři spojenci mágové. S tak obrovskou přesilou bude
Wyrd téměř bezmocný, nicméně pozor – na vyšší obtížnosti mohou spojenečtí mágové svými 
kouzly ublížit i hrdinům, proto je dobré snažit se držet od Wyrda dál. Ideální je použít na něj 
nějakou paralýzu a vzdálit se. Na souboj pak pochopitelně připravte mrazivá kouzla (a mrazivé 
hole), no a pokud chcete jí vůbec na jistotu, pomozte si mastmi proti ohni (stačí ty slabé). 

Lenivý
démon

XXX XX
Únik

(Vnitřní svatyně)

Lenivý démon
- Komplikovaný souboj s bestií schopnou brát na sebe podoby mnoha nestvůr. Lenivý démon 
začíná jako Zlobr, po poražení se přemění na Démona hněvu, poté na Ohavnost, na Stín a nakonec
na svoji pravou podobu Děsu. Celkem je to pět bossfightů v jednom, neboť každá forma má 
maximální míru zdraví.
- Určitě si dejte záležet na vysvobození všech hrdinů z jejích nočních můr, to aby vám mohli s 
bossem pomoct. Za druhé pamatujte, že hlavní hrdina stále může měnit podobu. A nakonec, v 
aréně jsou lyriové žíly na doplnění zdraví. Konkrétní taktiku založte na přizpůsobivosti podobám 
démona. Parťáky pošlete stranou a ať na bosse střílí vším co mají. Vy pak měňte podoby dle 



podoby démona. Na zlobra vezměte golema, na démona zuřivosti vemte hořícího muže, na 
ohavnost vám postačí lidská podoba (popř. golem) a na stín vězměte opět golema. 
- Jakmile přejde boss do podoby běse, nastává problém. Určitě jako vaši podobu použijte přízrak, 
nicméně běs pravděpodobně vykouzlí řadu mrazivých útoků včetně ledové bouře - blizzardu. 
Vyhněte se epicentru bouře, případně použijte nějaké masti vůči mrazu (stačí slabé). 

Uldred XXX XXX
Věž kruhu

(Síň Trýzně)

Uldred
- Závěrečný boss kapitoly ve věži Kruhu je jen jeden a je jím mocný krvavý mág Uldred 
posednutý démonem pýchy. Pokud jste už byli v Orzammaru, splnili příslušný quest, mohli jste se 
s tímto démonem už střetnout. Uldred je však mnohem mocnější. A navíc má po boku několik 
ohavností a další může vyrobit z uvězněných mágů včetně Irvinga.
- Základem je rozmyslet si zda chcete zachránit Irvinga nebo ne. Pokud ano, bude boj těžší a bude 
vyžadovat používání Andraliny litanie. V momentě, kdy se kolem Uldreda objeví kruhové čáry, 
znamená to, že přetváři jednoho z mágů na ohavnost. Irving by měl být přetvářen až jsko poslední 
v pořadí, ale je lepší se ohavnostem vyhnout úplně. Na zrušení kouzla musíte požít Andralinu 
litanii. Je dobré si ji umístit do rychlého slotu, abyste ji mohli opakovaně používat okamžitě, 
jakmile začne Uldred kouzlit.
- Samotný boj pak lze uzpůsobit tak, že hrdina na kterého se Uldred zaměřil běhá po obvodu sálu, 
zatímco ostatní nejprve vyřídí ohavnosti a poté na démona střílí. Protože Uldred jakožto démon 
pýchy má řadu ohnivých i ledových útoků a dokáže vysát mágům manu, je dobré se na to připravit
mastmi a lyriovými lektvary.

Velitel
templářů

XXX X
Ferelden

(Náhodé setkání)

Velitel templářů
- Jestliže v oblasti Věže Kruhu selžete při krádeží, čeká vás trest v podobě setkání s bossem 
templářů. Velitel templářů má po ruce templáře i mágy. Sázka na vaše mágy moc nezafunguje, 
proto pokud je máte s sebou, raději je využijte jako podporu (léčení, ohnivé zbraně) Hlavním 
cílem jsou mágové, potom templáři až poté jejich velitel.



Vířivec,
Omega

XX
Ferelden

(Náhodné setkání)

Vířivec, Omega
- Silnější varianta Vířivce vyslance. Přestože ovládá různá kouzla v čele s ohnivou explozí, neměl 
by být kdovíjak silným soupeřem. Stačí rychle vyřídit ostatní zplozence a poté se vrhnout na něj. 
- Lukostřelci a mágové by se měli držet dál od sebe, to aby je Vířivec nezasáhl plošnými útoky.

Flemeth,
měnič

podoby
XXX XXX X

Ostagar
(Chatrč Flemeth)

Flemeth, měníč podoby
- První pořádný drak a druhý velice náročný bossfight. Boj je nepovinný, nicméně pokud už se 
rozhodnete bojovat, je třeba počítat s náročným a dlouhým bojem. Drak se uvelebí na kopci odkud
bude šlehat plameny. Má řadu útoků ale nejničivější jsou ty zblízka. Odtud pramení základní 
doporučení – bojujte zdálky. Vytáhněte luky a hole a palte to do draka. Hrdinové by měli být v 
dostatečné vzdálenosti od sebe, to aby drak nemohl jediným útokem ublížit všem najednou. 
Samozřejmostí je přítomnost Wynne. Bez ní bude boj vyžadovat desítky léčiv. Ačkoli je pravda, 
že aby mohla Wynne zavčasu léčit, bude zase potřebovat mnoho lyriových lektvarů. Nemůžete ale
přijít na bosse takovéhoto formátu a myslet si, že vás to nebude nic stát.
- Drak je obecně citlivý na chlad, proto přijdou vhod ledová kouzla, ledového hole či ledové šípy. 
Pokud je v týmu nějaký silný bojovník, může být dobré vrhnout se na draka zblízka, což poskytne 
střelcům čas. Bez včasného léčení však hrdina v přímém boji nepřežije dlouho. Pomozte si i 
mastmi proti ohni (tentokrát rovnou velkými – boj bude náročný a dlouhý).



Démon
touhy

XXX X
Rudoskalí

(Rudoskalský hrad)

Démon touhy
- Existují tři způsoby zakončení hlavního questu v Rudoskalí. Každý skončí konfrontací s tímto 
démonem, ale pouze pokud se rozhodnete zabít Connora, bude mít démon úroveň bosse a bude 
mnohem mocnější než v ostatních případech. Zároveň jde o prvního a posledního bosse 
Rudoskalské kapitoly.
- Démon touhy sám o sobě není snadný soupeř. Má v zásobě spoustu kouzel entropické magie, 
včetně strachu, vysávaní zdraví, slabosti a dalších radovánek. Nicméně i tak je démon proti čtyřem
hrdinům ve výrazném oslabení. Jenomže, jakmile démonovi uberete 1/3 zdraví, na okamžik zmizí 
a oživí nemrtvé v sále. Jakmile mu uberete 2/3 zdraví opět na čas zmizí a povolá démony hněvu. 
Proto je dobré se přizpůsobit tomu, co démon vytasí. Na nemrtvé platí oheň, na démony hněvu 
chlad. Pokud tohle víte a máte v zásobě nějaké zbraně nebo kouzla udělující ohnivá / mrzivá 
poškození, neměl by být boj vůbec těžký.

Rozmarný
vychytralec

XX
Ferelden

(Náhodné setkání)

Rozmarný vychytralec
- Dosáhnout boje s tímto bossem není úplně jednduché. Nejprve je třeba absolvovat quest 
vyvolávání ve věži Kruhu, následně přijmout vedlejší quest na tabuli pěvců v Rudoskalí 
(podmínkou je záchrana vesnice) a pak už pouze čekat na vhodné náhodné setkání.
- Vychytralec je lotr bojující dvojicí dýk. Na počátku boje si ale povolá skupinu nepřátel 
vypadajících jako on. Rázem tu budou bojovníci i mágové. Protože jsou jeho kopie slabší, je 
dobré nejprve vyřídit ty a mezitím zaměstnat Vychytralce jedním silným hrdinou.



Medvěd X
Ferelden

(Vedlejší lokace)

Medvěd
- Medvěd je boss v rámci vedlejšího questu kaple v Rudoskalí. Nachází se ve vedlejší lokaci na 
mapě Fereldenu. Nejprve se utkáte s několika vlnami vlků a poté s medvědem. Jakožo boss je 
tento medvěd mnohem silnější než jiní hnědosrstí medvědi. Díky silným útokům a schopnosti 
srazit hrdinu na zem a rozsápat ho, může být Medvěd trochu problém.
- Pomozte si paralyzujícími kouzly nebo omráčením. Silný bojovník dokáže úderem štítu či 
hlavice meče medvěda srazit k zemi a omráčit. Právě to poskytne cenné vteřiny, kdy je zvíře 
neschopné boje. Pokud máte smůlu a medvěd dokáže hrdinu srazit k zemi a rozsápat, dost možná 
ho rovnou zabije. Porazit čtyři hrdiny by ale medvěd rozhodně zvládnout neměl.

Kolgrim XXX X
Útočiště

(Zřícený chrám)

Kolgrim
- Napadnout Kolgrima jde hned třikrát a i souboj se trochu liší. Poprvé s ním lze bojovat už při 
prvním setkání v jeskyni, když odmítnete jeho nabídku na znesvěcení popela. Kolgrim má 
unikátní a dost silnou obouruční sekeru a navíc má po boku několik stoupenců včetně mágů. 
Souboj není lehký. Zkuste se stáhnout do tunelu. Nepřátelé vás budou pronásledovat, ale začnou si
překážet. Klidně můžete vycouvat do předchozího sálu a vrhnout se na každého, kdo projde 
dveřmi.
- Podruhé lze s Kolgrimem bojovat venku u paty skály, to když zprvu přijmete nabídku na 
znesvěcení popela, ale při zhlédnutí "Andrasty" změníte názor. Tady bude boj mnohem těžší. Není
kam couvnout, takže mágové jsou cíl číslo jedna. Navíc je tu drak (ne Andrasta!), který je sám o 
sobě smrtící. Můžete využít velkého prostranství a zkusit odlákat některé nepřátele stranou. 
Protože bojujete se skupinou, uplatní se i plošná kouzla.
- Po absolvování Rukavice můžete Kolgrima kdykoli napadnout. Tehdy už ale bude stát blíž ke 
vstupu do Rukavice, což znamená, že drak a mágové si vás nevšimnou. Porážka Kolgrima by 
měla být mnohem snazší.  



Ochránce XXX
Útočiště

(Rukavice)

Ochránce
- Dotěrný i povýšený, s hlavou v oblacích a filosofií hodnou fanatiků. Ochránce se v mnohém 
nelíší od Kolgrima a to ani po stránce boje. Používá obouruční kladivo, je třídou bojovník a po 
boku má stoupence v podobě popelavých přízraků. Ochránce vás napadne pokud při čtvrté 
zkoušce překročíte oheň ve zbroji anebo pokud znesvětíte popel.
- Základem je nezdržovat se v ohni :) Protože sál je velký, postarat se třemi hrdiny o přízraky a 
tím posledním zaměstnat Ochránce by mělo fungovat. Obouruční útoky zpravidla nejsou tak 
přesné, tudíž zaměstnat Ochránce nějakým lotrem, ideálně Duelistou je dobrý nápad. V každém 
případě by souboj neměl být příliš těžký.
- Jestliže hodláte znesvětit popel a máte s sebou v týmu Leliani anebo Wynne, obrátí se proti vám. 
Tehdy už je boj se strážcem velice rizikový.

Velká saň XXX XXX XX
Útočiště

(Rozbořený chrám)

Velká saň
- Andrasta v celé své dračí kráse. Po zatroubení na Kolgrimův roh Andrasta zaútočí. Jako drak je 
podobná Flemeth jen s tím podstatným rozdílem, že vydrží mnohem víc a je mnohem 
nebezpečnější protože se nedrží neustále na jednom místě, tudíž sázka na ostřelování zdálky 
nefunguje. I tak je ale bombardování šípy a magii dobrou základní taktikou. Je však třeba přijít s 
něčím daším.
- Velká saň je bez nějakého delšího přemýšlení jedním z nejsmrtonosnějších bossů hry. Překonat ji
může jedině Arcidémon. Z toho důvodu je třeba mít na paměti, že potřebujete špičkovou přípravu 
založenou na spoustě léčiv, spoustě lyriových lektvarů a silných mastí proti ohni. Plamenomet 
Andrasty je vskutku vražedný.
- Přímo v boji je dobré se přesunout doprava vedle zničené věžičky. Drak bude mít potíže se k 
vám dostat, takže můžete vesele pálit. Pokud drak vlétne do kruhové zříceniny, máte dokonce čas 
k oddechu, protože na vás nebude moct. V žádném případě se ale nenechte do zříceniny zahnat! 
Pak by vám drak odřízl unikovou cestu a to by skončilo bídně. 
- Hraničář by měl vyvolat zvířátko na pomoc a mág by měl zahájit směsici mrazivých kouzel, 



ideálně rovnou vánici. Mrazivé zbraně pro bojovníky také pomohou, ale vrhat se na Andrastu 
zblízka je velice riskantní. Zezadu se dokáže bránit ocasem, zepředu silnými drápy a ohněm, no a 
pokud vzlétne, prudký dopad na zem udělá taky své. Navíc drak může popadnout hrdinu do zubů 
a kousat ho. Pravděpodobně to hrdina nepřežije, nemá-li opravdu hodně zdraví. Takže ano, je 
dobré mít s sebou 1-2 tanky, které Andrastu zaměstnají, nicméně založit bitvu pouze na boji 
zblízka je sebevražedné.
- Jestliže už máte šupiny dráčků, můžete si nechat v Denerimu u Wadea vyrobit koženou zbroj s 
velice vysokou odolností vůči ohni – ideální pro lotra.
- Napadat draka zblízka je vhodné pouze těmi nejtvrdšími (nejlépe obouručními) zbraněmi. Velká 
saň je drak, takže přijde vhod meč Yusaris. Neuškodí ani mrazivé runy.   

K XXX
Denerim
(Úkryt K)

K
- Vůdce Denerimského podsvětí, pro nějž se plnila sada questů u barmana. Boj se odehraje v malé 
místnosti a K má po boku pár stoupenců. Celý boj je intenzivní a nepřehledná bitka. Protože jsou 
nepřátelé tak blízko u sebe, pomohou kouzla schopná omráčit více lidí naráz anebo granáty.
- K je lotr a bojuje dvojicí dýk. Je dobré ho zaměstnat někým podobným – ideálně se specializací 
Duelisty.

D XXX
Denerim
(Úkryt D)

D
- Boj s D je podobný jako s K. Bohužel jsem nezískal jeho obrázek, ale vypadá takřka jako K 
(prostě další lotr s dýkama). Jinak je vše stejné. 
- Vůdce Denerimského podsvětí, pro nějž se plnila sada questů u barmana. Boj se odehraje v malé 
místnosti a K má po boku pár stoupenců. Celý boj je intenzivní a nepřehledná bitka. Protože jsou 
nepřátelé tak blízko u sebe, pomohou kouzla schopná omráčit více lidí naráz anebo granáty.
- D je lotr a bojuje dvojicí dýk. Je dobré ho zaměstnat někým podobným – ideálně se specializací 
Duelisty.



Nespoutaný
Gaxkang

XXX XXX
Denerim

(Zašlá ulička)

Nespoutaný Gaxkang
- Ke Gaxkangovi se váže jeden quest, ale přesto může být těžké ho objevit. Musíte v 
Breciliánských ruinách a zřícenině pod Útočištěm nalézt deníky dobrodruhů. Také je třeba 
vyslechnout pomateného trpaslíka v Orzammarské hospodě. Pak zbývá jen podle questu vyrazit 
do Denerimu a Gaxkanga navštívit.
- Boj se odehraje v malé místnosti. Prakticky není co vymýšlet. Gaxkang bojuje střídavě jako Děs 
a střídavě jako Přízrak. Obě formy už dobře znáte. Přízrak sází na boj zblízka, Děs má v zásobě 
spoustu rozličných kouzel.
- Pokud fušujete do magie Přízraku snažte se Děsovi odčerpávat manu anebo sáhněte po 
vražedném kouzlu Třesk many, které udělí poškození dle toho, kolik má cíl many (a věřte že 
Gaxkang ji má hodně). Přijdou vhod i různé oslabovací čáry nebo ohnivá kouzla (popř. ohnivé 
zbraně). Mrazivým zbraním se naopak vyhněte – jak Přízrak, tak i Děs mrazu odolávají.
- Z těla Gaxkaga určitě vypadne unikátní meč ale je tu i malá šance na unikátní štít. Bohužel, je to 
opravdu jen malá šance, takže si popřejte hodně štěstí :).

Arl Howe XXX X
Denerim

(Sídlo denerimského
arla)

Arl Howe
- Především pro Původ lidského šlechtice bude tenhle boj lahůdkou. Howe se řadí k největším 
sviním příběhu, takže motivace ho vyřídit je značná. Ale nepodceňte ho.
- Howe používá unikátní kousavou sekeru (ta po něm také zbude), specializací je lotr a po boku 
má řadu vojáků včetně mágů. Základem je urychleně vycouvat z místnosti. Tím zajistíte, aby vás 
nemohli nepřátelé obklíčit. Napadněte je jakmile oni vyjdou z místnosti, čímž obklíčíte vy je :)
- Vezměte hrdinu na kterého se Howe zaměřil a utíkejte chodbou zpátky. Pokud se totiž podaří 
Howea odlákat, zbylí tři hrdinové celkem rychle vyřídí jeho poskoky, přičemž mágové by měli 
padnout první). Pokud je cíl Howea bojovník nebo ideálně Duelista, klidně se s ním pusťte do 
křížku. Howe není špatný, ale není tak smrtonosný, aby si s vámi dokázal rychle poradit.



Ser
Cauthrien

XXX XXX X

1. Denerim
(Sídlo denerimského

arla)
2. Denerim

(Královský palác)

Set Cauthrien
- Loghainova věrná... velitelka armády, pobočnice, tělesná strážkyně a kdoví co ještě. S Cauthrien 
se lze utkat na dvou místech. Jednou při opuštění paláce arla Howea, podruhé před Sněmem. 
Oběma soubojům se lze vyhnout, nicméně Cauthrien vlastní legendární obouručák, což může být 
pádným důvodem k tomu ji zlikvidovat.
- První souboj v paláci je neskutečným masakrem, který lze přežít jen s velkými obtížemi. 
Cauthrien má kolem sebe asi 10 silných vojáků a mága. Sice je kam utíkat, nakonec celý palác je 
jako na dlani, jenomže přesila je obrovská.
- Rychle se stáhněte dozadu až k ložnici odkud vede cesta do sklepení. Zkuste cestou naklást 
zpomalující past nebo glyph. Protože bojujete s hordou vojáků, mějte po ruce granáty a 
samozřejmě ty nejsilnější jedy (ideální je Tichá smrt). Hraničář ať vyvolá zvíře. Pokud máte mága 
Přízraku, zkuste kouzlo Chodící bomba a také Oživlá smrt (kostlivec z mrtvoly). Krvavá mág ať 
posedne nějakého nepřítele a donutí ho bojovat na vaší straně. Je třeba maximálně využít 
obrovskou početní převahu nepřátel ve váš prospěch, to znamená, že pločná kouzla typu bouře, 
hromadná paralýza nebo oblak smrti také udělají své. V boji to pak chce nerozdělovat své síly ale 
naopak soustředit celý tým vždy na 1-2 vojáky. Nejde o to nepřátele zaměstnat ale zabít a to hodně
rychle!
- Sama Cautherin je smrtící protivník. Pokud budete mít štěstí, zůstane vzadu a postaví se vám až 
když nějací strážní padnou. Pokud budete mít smůlu, bude patřit k prvním, kteří vás napadnou. 
Pokusit se ji vyřídit není zase tak špatný nápad, ale chce to jít proti ní opravdu vším co máte, aby 
padla co nejrychleji.
- Druhý souboj se může strhnout před Sněmem. Můžete se mu vyhnout tím, že Cauthrien 
přesvědčíte. K boji také nedojde v případě, že jste Cautrien zabili v paláci arla a nebyli jste 
posléze poraženi a zajati. Tehdy má Cauthrien mnohem méně vojáků. Taktika je obdobná.  

Raelnor
Hawkind

XXX
Denerim

(Denerimské tržiště)

Raelnor Hawkind
- Závěrečný quest pro Černokameníky vyžaduje buď zabití Raelnora Hawkinda nebo jeho syna 



Taorana anebo odmítnutí kohokoli z nich zabít. 
- V případě, že je váš cíl Raelnor budete čelit skupině jeho vojáků na Denerimské tržišti. To 
znamená, že kolem sebe máte fůru prostoru a není vůbec těžké se vzdálit a likvidovat vojáky 
jednotlivě, to když se rozhodnou vás pronásledovat.
- Sám Taoran má silnou zbroj a kladivo, takže může činit potíže, ale ne pokud se ho opět podaří 
oddělit od ostatních. 

Taoran
Hawkind

XXX Náhodná setkání

Taoran Hawkind
- Podobná situace. Závěrečný quest pro Černokameníky vyžaduje buď zabití Raelnora Hawkinda 
nebo jeho syna Taorana anebo odmítnutí kohokoli z nich zabít. 
- Pokud Raelnora necháte jít a raději si vyhlédnete Taorana, čeká vás podobný souboj. Dokonce i 
vojáci Taorana svojí výbavou a počtem odpovídají souboji s Raelnorem. Rozdíl tu však je – není 
kam utéct. Souboj se strhne v arénovité oblasti.
- Taoran používá dvě dýky najednou a je specializací lotr. Je dobré ho rychle zaměstnat duelistou, 
zatímco ostatní hrdinové vyřídí okolní bojovníky a lučištníky. Také je možné vzít celou partu a 
systematicky likvidovat jednoho vojáka po druhém až zbude jen Taoran.

Démon XXX X
Denerim

(Elfí odluka)

Démon
- Nečekaně komplikovaný boj. Démon hněvu je už profláklá stvůra s ohnivými útoky, odolností 
vůči ohni a citlivostí vůči chladu. Jenomže démon nebude sám. Časem si povolá na pomoc další 
démony a navíc je místnost kde k boji dojde prošpikována speciálními ohnivými pastmi, které 
nelze deaktivovat a které po spuštění vystřelí proud ohně.
- Oheň, oheň, oheň a oheň... doporučení jsou jasná – silné masti proti ohni a mrazivá kouzla.  



Caladrius XXX X
Denerim

(Elfí odluka)

Caladrius
- Tevinterský mág, který vede obchod s elfskými otroky. Boji se lze vyhnout v případě, že se hráč 
vzdá otroků a přistoupí na Caladriusovu nabídku anebo mu nabídne vlastní. Samotný boj může být
docela komplikovaný, pokud zazmatkujete. 
- Seběhnout dolů a vrhnout se na Caladriuse je právě ta špatná taktika. Mnohel lepší je snažit se v 
prvé řadě udržet balkon. Sem vedou dvě schodiště po kterých budou přibíhat Caladriusovi vojáci. 
Jestliže jste předtím přemluvili Devoru aby vás sem dovedla, bude tu také. Ona je cíl číslo jedno a 
hned vzápětí udržení schodišť. Snažte se rozložit síly své skupiny tak, abyste dokázali schodiště 
ubránit. To znamená minimálně jeden silný bojovník na každou stranu plus mágové a lukostřelci 
uprostřed, to aby mohli pálit na obě strany. Hraničář by měl vyvolat odolné zvíře (Mědvěda), mág 
se zaměřením na Přízraky ať povolá z mrtvoly kostlivce. Pokud je v týmu někdo se schopností 
výroby pastí, ať rychle naklade nějaké na vršek schodiště. Ideální jsou pasti schopná zasáhnout 
více cílů, to znamená všechny olejové a mračné pasti.
- Caladrius pravděpodobně nahoru nepůjde. Bude vám buď ztrpčovat život svými kouzly zezdola 
anebo na vás vůbec nedohlédne a nic dělat nebude. Vy se snažte především zastavit nápor stráží. 
Když opadne, zvažte jestli bude lepší útok na Caladriuse anebo ostřelování ze schodišť s cílem 
nalákat další stráže nahoru.

Loghain XXX X
Denerim

(Královský palác)

Loghain
- Pro někoho dost možná předpokládaný závěrečný boss hry. Souboj s Loghainem je 
nevyhnutelný, ale status bosse bude mít jen v případě prohry na Sněmu anebo cíleného napadení. 
Během duelu bude mít Loghain pouze "žlutý" status. 
- V jeho blízkosti se objeví velká skupina stráží a přibližně stejně velkou skupinu spojenců budete 
mít na své straně. K přerušení souboje dojde v momentě, kdy Loghainovo zdraví klesne na 
minimum. Proto je nejlepší taktikou zařídit, aby se Loghain zaměřil na nějakého hrdinu, pak ho 
odlákat do přední částí sálu a tam ho porazit, zatímco se spojenci starají o vojáky.



Vířivec,
generál

XXX XX
Denerim

(Denerimské tržiště)

Vířivec, generál
- Jeden z Arcidémonových generálů. V podstatě jde o vířivce v brnění používající obouruční 
sekeru. Něco takového jste mohli potkat mnohokrát a dokonce to byl jednou i boss (Prastarý 
zplozenec z Mrtvých příkopů v Orzammaru, vzpomínáte?). Tenhle boj je ale mnohem těžší. Nejde
ani tak o generála samotného, jako o hordu zplozenců, kteří v jeho blízkosti jsou a kteří budou 
přicházet.
- Sám generál je silný v boji zblízka. Poblíž má několik dalších vířivců ale i svíječů (kouzelníků) a
dokonce mnoho zlobrů. Snažte se na generála moc netlačit a postupně likvidujte ostatní zplozence.
Jakmile se na vás nějaký zplozenec zaměří, couvněte si a zničte ho. To samé platí v případě, že si 
vás vyhlédne sám generál. 
- Nezapomeňte na vaši armádu! Dokáže zadržet přívaly zplozenců a dát vám čas na likvidaci 
generála.

Generál,
vířivec

XXX XX
Denerim
(Odluka)

Generál vířivec
- V postatě stejný název, ale trochu odlišný druh. Tento generál sází na magii a jako každý 
zplozenecký mág dává přednost entropickým kouzlům. Utkáte se s ním při obraně odluky a tak 
jako minulý generál je i tento obklopen desítkami zplozenců, kteří se stále valí vpřed. Situace není
zrovna jednoduchá. Zaručená anti-mágská taktika tady nefunguje, protože rychle vpadnete do 
obklíčení zplozenců. Přitom nechávat tuhle bestii naživu moc dlouho také není dobré.
- Zkuste vsadit na mágy, nejlépe Přízrakovou magii a kouzla jako je Vysátí many. Jestliže stále 
ještě máte pár šípů Andrasty (byly k nalezení v Útočišti), pak neváhejte jimi vybavit lukostřelce a 
cílit výhradně na generála. Pomozte si i povoláním armády, nejlépe elfské, pokud se zkusíte bránit 
anebo vlkodlači (popř. lidské), jestliže hodláte tvrdě do protuútoku.



Svíječ,
kouzelník

XXX X
Denerim

(Pevnost Drakon)

Svíječ, kouzelník
- Svíječ mág mající jednu zcela unkátní schopnost – dokáže měnit pozici se Stíny, které vyvolává. 
To znamená, že zaměřit se na Svíječe bojem zblízka postrádá efekt. Pomohou kouzla na vysátí 
many a pochopitelně likvidace Stínů. Jakmile není poblíž žádný Stín, Svíječ daleko neuteče :) 

Vražedný
mistr svíječ

XXX X
Denerim

(Pevnost Drakon)

Vražedný mistr svíječ
- Nebezpečný zakrslý zmetek ovládající rozličné talenty lotra v čele s Plížením. V jeho blízkosti se
objeví několik dalších svíječů s podobnými schopnostmi.
- Boj s ním nelze nijak zvláště promýšlet. Postačí útočit na jeho komplice nebo na něj dle toho, 
kdo je zrovna viditelný. Sám Mistr svíječ by měl být cílem až po zabití ostatních.



Hlavní boss Název Míra nebezpečí Výskyt

Arcidémon XXX XXX XXX
Denerim

(Střecha pevnosti)

Arcidémon
- Tohle bude dlouhé povídání... Začněme tím, že mnoho hráčů se shoduje na tom, že Arcidémon 
rozhodně není nejtěžší boss hry. No, ať už je to jak chce, tohohle olísaného frajera nepodceňte.
- Boj se odehraje na vršku věže, která je členitější než se zdá. Je tu jedna veliká plošina, jedna 
nižší plošina, jedna nedostupná plošina oddělená prasklinou a celkem 5 střílen s balistami. Také tu
máme dva vstupy do pevnosti, kterými později přicházejí zplozenci. Balisty jsou proti 
Arcidémonovi skvělé, ale mají dvě nevýhody. Tou první je, že je musíte nejprve otočit na 
Arcidémona a ještě odhadnout, zda ho vůbec dokážete zasáhnout. Druhá nevýhoda tkví v tom, že 
se balisty rády zasekávají a aby je šlo opětovně použít, musí je lotr odblokovat (obdoba deaktivace
pastí). Manipulaci s balistami by měl zajišťovat výhradně lotr, ideálně Leliana, která může 
mezitím Arcidémona střílet.
- Sám Arcidémon je neuvěřitelně vitální bestie, nakonec 4180 bodů zdraví mluví za vše. Jen pro 
představu uvedu, že Velká saň měla zhruba o 400 HP méně. Na první pohled by se mohlo zdát, že 
útoky Arcidémona jsou ohnivé. Nakonec je to pořád drak, že? Ale chyba lávky – jeho útoky jsou 
na bázi duševna! To znamená, že vybavte všechny hrdiny alespoň 2-3 silnými mastmi proti 
duševnímu poškození. Celkově budete mít 6-9 minut +60% odolnosti vůči duševnu a to je pořádně
znát! Devět minut na zabití Arcidémona by mělo bohatě stačit.
- Hodí se všechny věci, které zvyšují odolnost proti duševnu. To znamená sety brnění, přívěšky, 
prsteny, zkrátka všechno. Na Denerimském tržišti jste po zabití generála našli masivní přilbu 
Narušení s fantastickou +75% odolnosti duševnu. Ideální věc pro bojovníka. 
- Arcidémon odolává téměř všemu, nejvíce pak fyzickým útokům. Technicky vzato Arcidémon 
není zplozenec (neplatí na něj bonusové poškození zplozenců) ale není ani drak (neplatí na něj ani
bonusové poškození drakům). Nicméně nejmenší odolnost má vůči přírodě. Máte-li mágy, 



vybavte je holemi s přírodním poškozením. Lukostřelci, ať vytasí špinavé šípy (+3 přírodní 
poškození).
- Co se kouzel týče, tak tam moc na výběr není. Hodí se plošná elementární kouzla jako bouře, 
inferno a další, ale mág by měl soustředit všechny manu do léčení, nikoli do boje. Proto u Wynne, 
změňte taktiku a nechte jí pouze léčivá kouzla pro spojence i hrdiny. Pochopitelně mějte bohatou 
zásobu nejsilnějších lyriových lektvarů.
- Boj se dá rozčlenit do tří fází. V té první je na střeše Arcidémon sám. Hraničář, ať vyvolá zvíře. 
Lotr (nejlépe Leliana) půjde okamžitě připravovat balisty. Mág (určitě Wynne) se bude držet 
vzadu a bude léčit. Bojovník (Alistair / Loghain) se pokusí Arcidémona zaměstnat. Sázejte 
především na obranu, protože fyzický útok není to pravé. To tak úplně neplatí pro hrdiny s 
obouruční zbraní. Například při mé hře byla hlavní hrdinka vedena na obouručáky a ty nejdrtivější
rány dokázaly Arcidémonovi dost ublížit. Bojovník se štítem Arcidémona zaměstnával a hrdinka 
mu zasazovala údery – ideální stav. 
- Mezitím přivolejte armádu – nejlépe Golemy, kteří Arcidémona pořádně pocuchají a zaměstnají. 
Nemáte-li Golemy, vezměte Mágy nebo Elfy.
- V druhé fázi, jakmile Arcidémono zdraví klesne asi na 50% se přesune na nedostupnou plošinu. 
Na plošinu směřuje jedna balista, tedy Leliana ví, co dělat, že? Tady už se do boje zapojí i 
zplozenci – nekonečný příval zplozenců, včetně generálů (to pokud jste je nezabili). Také se do 
boje postupně zapojí vaši spojenci. Určitě tu bude Arl Eamon. Pokud jste v Orzammaru 
přesvědčili šéfa Legie, Kardola, bude tu i on. Pokud jste pomohli elfům a Zathrian přežil, přijde 
on. Pokud jste pomohli vlkodlakům a pobili elfy, přijde Tesák. Jestliže jste rozpustili Kruh, zapojí 
se velitel templářů Greagoir. Pokud byl Kruh obnoven, přijde Irving. Do toho pokračujte s 
povoláváním armád. Prioritou jsou jednotky bojující zdálky. Jakmile dojdou, berte kohokoli. 
Taktika je jasná – lotr střílí balistou, či lukem, mág léčí, bojovník tlačí na zplozence a spojenci 
pomáhají tím, co umí.
- Až Arcidémonovo zdraví ještě víc poklesne, zhruba na 20%, začne opět útočit zblízka. Taktika se
ale nemění – balisty, léčení, zadržení zplozenců a likvidace Arcidémona.
- Ač je pravdou, že příběh hlavního hrdiny nemusí končit a jeho postava může být importována do
druhého velkého dobrodružství v rámci DA1, doporučuji na budoucnost nehledět a moc nešetřit 
věci ani zbraně.



Achievementy

Znak Název Poznámka Body

Zkažen Dokončit Původ Dálského elfa 10

Bez kasty Dokončit Původ Prostého trpaslíka 10

Odveden Dokončit Původ Městského elfa 10

Týrán Dokončit původ Mága 10

Poslední z tvé
linie

Dokončit Původ lidského šlechtice 10

Rodovrah Dokončit Původ trpasličího šlechtice 10

První rytíř Milostný vztah s Alistairem 10

Zdivočelá
čarodějnice

Milostný vztah s Morrigan 10

Víno, žena a
píseň

Milostný vztah s Lelianou 10

Vášnivá
milovnice

Milostný vztah se Zevranem 10

Přesvědčivost Uspět 5x v přesvědčování 10

Rváč Uspět 5x v zastrašování 10



 

Všeuměl Vyrobit předmět 10

 

Chytrák Umístit past 10

 

Mrštný Deaktivovat past 10

 

Páčitel zámků Vypáčit zámek 10

Kapsář Vybrat něčí kapsu 10

Těžký bijec
Hlavním hrdinou způsobit jedinou ranou

250 poškození
10

Ničitel Zabít 50 nepřátel schopností Ničitel 10

Viřivý derviš Zabít 50 nepřátel schopností Smršť 10

Ostrostřelec Zabít 50 nepřátel schopností Vražedný šíp 10

Drtič Zabít 50 nepřátel schopností Mocný úder 10

 

Baterie Zabít 50 nepřátel schopností Útok 10

 

 

Zkrvavený Dokončit Původ aniž by hlavní hrdina padl 15



Vzdělanec
Použít knihu na zvýšení atributů,

dovednosti, či talentů
15

Řemeslník Vyrobit 25 předmětů 15

Zákeřnost Umístit 25 pastí 15

Bleskové
reflexy

Zneškodnit 25 pastí 15

 

Mistr v páčení
zámků

Vypáčit 50 zámků 15

 

Zasloužilý
bojovník

Naučit hlavního hrdinu všem talentům
bojovníka

15

Zasloužilý lotr Naučit hlavního hrdinu všem talentům lotra 15

Mistr ovládání
dvou zbraní

současně

Naučit hlavního hrdinu všem talentům boje
se dvěma zbraněmi

15

Mistr luku
Naučit hlavního hrdinu všem talentům boje s

lukem
15

Mistr štítu
Naučit hlavního hrdinu všem talentům boje

mečem a štítem
15

Mistr
obouručních

zbraní

Naučit hlavního hrdinu všem talentům boje s
obouručními zbraněmi

15

Elementalista
Naučit hlavního hrdinu všem talentům

Prvotní magie
15

Zaklínač
Naučit hlavního hrdinu všem talentům

magie Stvoření
15



Divotvůrce
Naučit hlavního hrdinu všem talentům

magie Přízraku
15

Černokněžník
Naučit hlavního hrdinu všem talentům

Entropické magie
15

Poslední
Strážce

Dokončit Ostagar 20

Sympatizant s
magií

Dokončit Věž kruhu s podporou Mágů 20

Snaha o
anulaci

Dokončit Věž kruhu s podporou Templářů 20

Pytlák Dokončit Brecilánký les s podporou Elfů 20

Zabiják
Dokončit Brecilánký les s podporou

Vlkodlaků
20

Ceremonialista
Dokončit Útočiště s podporou věřících v

Andrastu
20

Svatokrádež
Dokončit Útočiště s podporou zněsvětitelů

Andrasty
20

Rudoskalský
hrdina

Dokončit Rudoskalí 20

Osvoboditel V otázce kovadliny podpořit Caridina 20

Pragmatik V otázce kovadliny podpořit Branku 20

Harrowmontův
spojenec

Dokončit Orzammar s podporou
Harrowmonta

20



Bhelenův
spojenec

Dokončit Orzammar s podporou Bhelena 20

Buditel chátry Dokončit Sněm 20

Vlajkonoš Rekrutovat všechny spojence 20

Vetrán Naučit hlavního hrdinu specializaci 20

Verbíř Naverbovat všechny hrdiny do družiny 20

Beznadějná
romantika

Mít milostný poměr se všemi možnými
hrdiny

(nelze splnit během jediné hry)
20

Šedý strážce Zabít 100 zplozenců 20

Obránce
Při bitvě o Denerim, během náhodného
setkání u městských bran udržet naživu

alespoň polovinu spojenců
20

Poutník Splnit úkol z tabule Pěvců 20

Znalec
místních
poměrů

Splnit úkol pro Denerimské podsvětí
(pánové K, D, R)

20

Přítel
společenstva

Splnit úkol pro Spolek mágů 20

Černokamenný
pomocník

Splnit úkol pro Černokamenné žoldáky 20

Žoldák
Splnit dohromady 15 úkolů pro skupiny

zadavatelů 
20



Stříbrný jazyk Uspět 25x v přesvědčování 20

Hrozba Uspět 10x v zastrašování 20

Taktik
Hlavním hrdinou zabít 250 nepřátel, aniž by

mu způsobili zranění
20

Mistr zbraně
Hlavním hrdinou bojovníkem dosáhnout

úrovně 20
25

Arcimág
Hlavním hrdinou mágem dosáhnout úrovně

20
25

Stín
Hlavním hrdinou lotrem dosáhnout úrovně

20
25

Mistr Strážců Zabít 500 zplozenců 25

Nezlomný Dokončit Ostagar aniž by hlavní hrdina padl 25

Nezničitelný Dokončit Sněm aniž by hlavní hrdina padl 25

Ultimátní oběť Ukončit hru obětováním svého života 30

Temný slib Ukončit hru s pomocí obřadu od Morrigan 30

Velitel strážců Ukončit hru obětováním Alistaira 30



Vykupitel Ukončit hru obětováním Loghaina 30

Elita Naučit hlavního hrdinu dvě specializace 30

Cestovatel Navštívit všechny lokace hry 30

Snadný odsun
na druhou

kolej
Dokončit 75% vedlejších úkolů 30

Tišitel nákazy Zabít 1000 zplozenců 30

Drakobijec Zabít Velkou saň 30

Se mnou není
radno si
zahrávat

Dokončit celou hru, aniž by hlavní hrdina
padl

30

Perfekcionista
Odhalit všechny 4 konce

(nelze splnit během jediné hry)
40


