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Zbraně a zbroje
- Zbraní je v Zaklínači velký počet, ale většina z nich bývá hráči přehlížena. Ne každou zbraň totiž 
má smysl používat, protože v době jejího nalezení už můžete mít zbraně o několik tříd lepší. Přesto 
může být zajímavé vyzkoušet si co možná nejvíce druhů zbraní a sám si tak udělat obrázek o tom, 
jak moc je daná zbraň užitečná nebo ne.
- Zbraně se dělí v zásadě do několika skupin a to dle pozice zbraně a dále dle druhu zbraně. První 
pozice, která může obsahovat dvě zbraně je pozice pro ocelové meče a těžké zbraně. Druhou pozicí,
která může mít jen jednu zbraň je pozice pro stříbrný meč. Konečně třetí pozicí, která může mít až 
dvě zbraně (v závislosti na nošeném brnění) je pozice pro krátké zbraně.

Ocelové meče
- Zbraně vhodné proti lidským protivníkům. Zaklínači používají složitý bojový styl založený právě 
na boji s mečem. Veškeré talenty založené na boji s ocelovým mečem se vážou jen a pouze na tento 
typ mečů.

Stříbrné meče
- Stříbrné meče se od ocelových liší tím, že způsobují větší poškození monstrům. Drtivá většina 
monster je proti stříbru citlivá. A opět platí, že pro boj s mečem používá Geralt svůj zaklínačský styl
boje, čili talenty vložené do boje se stříbrným mečem se odráží pouze v boji s tímto typem meče.

Těžké zbraně
Sem spadají velké obouruční sekery a palice. Způsobují vážná zranění a navíc často s efektem 
krvácení. Máchání s nimi je pomalé, ale účinnost značná. Proti silným (mohutným) monstrům jsou 
například sekery vhodnou zbraní.

Krátké zbraně
- Malé jednoruční zbraně mající zpravidla nízké až střední poškození. Pokročilé zbraně této skupiny
mají vysoké procento speciálních typů zranění – sražení k zemi, rozbití štítů, bolest... Tyto efekty 
mohou být velice užitečné proti určitým typům nepřátel.

Vykované meče
- Z rud a run je možné si nechat vykovat novou zbraň. Pokud máte u sebe tři rudy nebo runy, 
můžete si výměnou za ně koupit u kováře vykovaný meč. Z rud lze vykovat ocelový meč, z run 
stříbrný meč. Pozor si dejte na vlastnosti jednotlivých run a rud. Každá barva má jiné vlastnosti a 
její použití při kování určuje, jakými vlastnostmi bude meč disponovat. Tady je třeba zohledňovat 
krom ceny také dvě skutečnosti – jestliže chcete meč s mnoha vlastnostmi, sáhněte po různých 
runách, ale počítejte s tím, že výsledných vlastností meče sice bude hodně, ale obecně budou slabší. 
Jestliže chcete méně vlastností, ale s obrovskou účinností, sežeňte si tři stejné rudy či runy. Takový 
meč je dle mého názoru užitečnější než meč složený z různých materiálů.
- V tabulce dole uvádím i tyto vykované meče, protože jich ale může být mnoho kusů s různými 
vlastnostmi, uvádím jen šestici mečů, jež lze vykovat vždy ze třech stejných rud a run. 

Zbroj
- Zbrojí je v celé hře pouze pět typů. Zpravidla snižují utrpěná zranění a náchylnost k některým 
typům zranění. Nejlepší zbroje ale mohou také přidávat zdraví, výdrž, či posilovat znamení. 



 

Zbraně Název Cena Vlastnosti
Kvalita

/
Poznámka

První
výskyt

(Kapitola)

Zrezivělý meč 100 Poškození -30%

*

- Slabý meč
- Nouzová základní

zbraň

I

Zaklínačský
ocelový meč

200 /

**

- Průměrný ocelový
meč

- Obvyklý meč
Zaklínačů

I

Temerský
ocelový meč

200 Poškození -20%

*

- Slabý meč stráží
- Přijde vhod pouze

v případě ztráty
Zaklínačského

meče

I

Těžká palice 50 Poškození 4-12

*

- Slabá palice
- Zbraň gangsterů

I

Sekera 200
Poškození 5-15
Krvácení +40%

**

- Průměrná sekera
- Dobrá zbraň pro

1. kapitolu
- Zbraň gangsterů

I



Temerská
železná dýka

50 Poškození 1-6

*

- Slabá dýka
- Zbraň prostých

lidí

I

Temerská
ocelová dýka

100
Poškození 1-6
Bolest +10%

*

- Slabá dýka
- Zbraň slabých

banditů

I

Malá sekerka 100
Poškození 6-12

Rozbití štítu +20%

**

- Slabá sekerka
- Zbraň banditů

- Dobrá zbraň pro
1. kapitolu

I

Temerská
železná sekera

200
Poškození 5-10

Rozbití štítů +30%

**

- Průměrná sekerka
- Dobrá zbraň pro

1. kapitolu

I

Lehká palice 50 Poškození 2-10

*

- Slabá palice
- Zbraň gangsterů

I

Kamenné
kladivo

400 Poškození 4-8

*

- Slabé kladivo
- Předražené

- Unikátní zbraň
(vlastní ji např.

Velebný)

I

Pochodeň 200
Poškození 1-2

Podpálení +20%

*

- Slabá pochodeň
- Dobrá šance na

podpálení
- Osvětluje okolí

I

Zaklínačský
stříbrný meč

/ /

**

- Průměrný stříbrný
meč

- Základní meč
Zaklínačů

II



Meč Řádu 350 Poškození -10%

*

- Slabý meč 
- Zbraň řadových

členů Řádu
- Užitečný v

případě ztráty
Zaklínačského

meče

II

Harvall 1500

Poškození +30%
Odzbrojení +20%

Bolest +20%
Přesný zásah +20%

*** *

- Výborný meč
- Unikátní zbraň

- Výtečná zbraň pro
2. a 3. kapitolu 

II

Obouruční
řemdich

50
Poškození 6-18

**

- Slabá palice
- Zbraň gangsterů

II

Obouruční
ocelová sekera

280
Poškození 8-22
Krvácení +50%

***

- Kvalitní sekera
- Dobrá zbraň pro

2. kapitolu

II

Vražednická
dýka

150
Poškození 1-7
Bolest +45%

Otrávení +18%

***

- Průměrná dýka
- Slabá ale s

efektem otrávení
- Zbraň elitních

vrahů Salamandry
- Dobrá zbraň pro

2. kapitolu

 II

Karabáč 100
Poškození 6-13
Omráčení +10%

**

- Slabá řetězová
zbraň

- Zbraň banditů
Salamandry

II



Temerský cep 200
Poškození 6-12
Omráčení +20%

**

- Průměrná
řetězová zbraň
- Dobrý efekt

omráčení

II

Temerská
ocelová sekera

300
Poškození 6-13

Rozbití štítu +40%

***

- Průměrná sekerka
- Dobrá zbraň pro

2. kapitolu

II

Trpasličí
sekera z
Carbon

400
Poškození 7-15

Rozbití štítu +45%

***

- Kvalitní sekerka
- Zbraň trpaslíků
- Dobrá zbraň pro

2. kapitolu

II

Bojové kladivo
Řádu

250
Poškození 6-13
Sražení k zemi

+12%

***

- Kvalitní kladivo
- Zbraň důstojníků

Řádu
- Dobrá zbraň pro

2. kapitolu

II

Nelegální meč 350

Poškození -20%
Krvácení +30%

Bolest +30%
Přesný zásah +30%

***

- Průměrný meč
- Zbraň důstojníků

Salamandry
- Slabé poškození
je kompenzováno
speciálními efekty

III

Elfí meč z
Šedých hor

400
Poškození -30%

Odzbrojení +20%
Přesný zásah +15%

***

- Průměrný meč
- Zbraň elfů

- Snížené poškození
je kompenzováno
speciálními útoky

III



Posvěcený meč
Řádu

500 Poškození +10%

**

- Průměrný meč
- Zbraň rytířů Řádů

III

Ceremoniální
meč z

Deithwenu
1500

Poškození -30%
Odzbrojení +60%

Přesný zásah +30%

*** *

- Kvalitní meč
- Zbraň elfů

Veverek
- Nízké poškození

bohatě kompenzuje
vysoká šance na

odzbrojení

III

Obouruční
sekera z

Mahakamu
300

Poškození 9-27
Krvácení +60%

*** *

- Výborná sekera
- Velké poškození a

efekt krvácení
- Dobrá zbraň pro

3. kapitolu

III

Dýka z
Deithwen

200
Poškození 2-8
Bolest +50%

**

- Kvalitní dýka
- Skvělý efekt

bolesti

III

Mahakamská
dýka

200
Poškození 2-10

Bolest +30

**

 - Kvalitní dýka
- Zbraň trpaslíků

Veverek

III

Runová
mahakamská

dýka
300

Poškození 3-15
Bolest +45%

***

- Výborná dýka
- Zbraň trpaslíků

Veverek
- Dobrá zbraň pro

3. kapitolu

III

Trpasličí
sekera z

Carbon (2v)
100 Poškození 2-10

*

- Slabá sekerka
- Unikátní zbraň (v
chatrči na blatech)

III



Trpasličí
sekera z

Mahakamu
400

Poškození 8-16
Rozbití štítu +45%

***

- Kvalitní sekerka
- Zbraň trpaslíků

Veverek
- Dobrá zbraň pro

3. kapitolu

III

Válečné
kladivo z

Mahakamu
400

Poškození 7-15
Sražení k zemi

+40%

***

- Kvalitní kladivo
- Zbraň Salamandry
- Dobrá zbraň pro

3. kapitolu

III

Řemdich 150
Poškození 7-15
Omráčení +40%

***

- Dobrá řetězová
zbraň

- Skvělý efekt
omráčení

III

Gwalhir 3000

Poškození +50%
Odzbrojení +40%

Bolest +40%
Přesný zásah +40%

*** **

- Výborný meč
- Lze koupit u

kovářova syna ve
vsi

- Výtečná zbraň pro
4. kapitolu

IV

Aerondight /

Poškození +60%
Útok +10%

Bolest +50%
Oslepení +50%
Podpálení +50%

Přesný zásah +50%

*** ***

- Mistrovský
stříbrný meč

- Odměna od Paní
jezera v rámci
dějové linie

- Výtečná zbraň pro
4. a 5. kapitolu

IV

Runový meč z
Dol Blathanna

1000

Odzbrojení +45%
Přesný zásah +40%

Proražení zbroje
+20%

?

*** *
- Výborný meč
- Měl by být ke

koupi u šikovatele
Scoiatel v případě

hry za Veverky

? V



D'yaebl 1500
Poškození +30%

Bolest +50%
Odzbrojení +25%

*** *

- Výborný meč
- Odměna od
Velerada, za

vyléčení Strigy

V

Runový sihill z
Mahakam

1000
Poškození +100%

Ignoruje zbroj

*** ***

- Mistrovský
ocelový meč

- Výtečná zbraň pro
5. kapitolu a Epilog

V

Měsíční břit / Poškození +100%

*** ***

- Mistrovský
stříbrný meč

- Odměna za 10
trofejí

- Výtečná zbraň pro
5. kapitolu a Epilog

V

Runová sekera
z Carbon

400
Poškození 10-20

Rozbití štítu +65%

*** *

- Výborná sekerka
- Na skladě u
provianťáka

- Dobrá zbraň pro
5. kapitolu

V

Posvěcená
sekera Řádu

500
Poškození 8-17

Rozbití štítu +50%

*** *

- Výborná sekerka
- Na skladě u
provianťáka

V

Posvěcené
bojové kladivo

Řádu
400

Poškození 9-18
Sražení k zemi

+55%

*** *

Výborné kladivo
- Na skladě u
provianťáka

- Dobrá zbraň pro
5. kapitolu

V



Ard'aenye / Poškození +200%

- Mistrovský meč
používaný

velmistrem. 
- Není možné ho

získat.

/



Vykované
zbraně

Název Cena Vlastnosti
Kvalita

/
Poznámka

První
výskyt

(Kapitola)

Meč z
meteoritické

oceli (3x rudý
meteorit)

1300
Poškození +40%
Krvácení +30%

*** /

Meč z
meteoritické

oceli (3x
modrý

meteorit)

1900
Bolest +45%

Odzbrojení +20%
*** /

Meč z
meteoritické

oceli (3x žlutý
meteorit)

2800

Poškození +24%
Bolest +30%

Omráčení +30%
Krvácení +30%

Přesný zásah +30%

*** ** /

Runový meč
(3x runa
slunce)

1300

Oslepení +75%
Podpálení +75%

Citlivost na stříbro
+15%

*** * /

Runový meč
(3x runa země)

1900
Poškození +45%
Sražení k zemi

+75%
*** * /

Runový meč
(3x runa
měsíce)

2800
Citlivost na stříbro

+45%
*** ** /



Zbroje
Název Cena Popis

První výskyt
(kapitola)

Vyztužená
koženice

/
- 1 rychlý slot
- Zranění -5%

I (P)

Mistrovská
koženice

5000

- 2 rychlé sloty
- Zranění -15%

- Odolnost bolesti +10%
- Odolnost krvácení +10%
- Odolnost podpálení +10%
- Odolnost otzrávení +10%

II

Havranova
zbroj

(Řádová)
/

- 3 rychlé sloty
- Zranění -30%

- Poškození +10%
- Vitalita +150

- Regenerace zdraví – 10%
- extra slot pro krátkou zbraň

V

Havranova
zbroj

(Scoi'atel)
/

- 3 rychlé sloty
- Zranění -20%

- Posílení znamení +10%
- Výdrž +25

- Regenerace výdrže +10%
- extra slot pro krátkou zbraň

V

Havranova
zbroj

(Zaklínačská)
/

- 3 rychlé sloty
- Zranění -20%
- Vitalita +75

- Regenerace zdraví +5%
- Výdrž +15

- Regenerace výdrže +5%
- Odolnost (proti všemu) +25%
- extra slot pro krátkou zbraň

V
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