
C A L I X   

Popisná scéna 0 – Korunovace, pletichy a útok 

 
Píše se rok LP 1444. 
Pohromami sužovaná Evropa již mnoho let nepoznala klidu, 
který by měl delšího trvání. Nekončící řada válek a potyček mezi 
panovníky či šlechtickými rody, hladomory a morové rány, z nich 
pramenící lidová povstání a nepokoje, množství lapků na 
cestách, vojenské výpady na Balkán a do Svaté Země, odrážení 
opakovaných hrozeb a útoků ze Severu, Jihu, Východu i Západu, 
to vše spoluvytvářelo prostředí, ve kterém se odehrává váš 
příběh.  
 
Politický mapa se mění často rychleji než roční období. Lidem se 
nežije snadno a často marně hledají jakékoli zastání. Ale není to 
vina pouze světské moci. 
 
Společná a sjednocená Církev, nejmocnější známá organizace 
doby, měla být hlavním garantem všeobecného míru a 
prosperity. Do ní mnoho lidí vkládalo svou víru, upínalo k ní 
naděje na vyřešení všech problémů, které provázely jejich životy. 
Ale místo nastolení klidu a směřování ke spáse je církev sama 
zmítána vnitřními intrikami, pletichařením, boji o moc mezi 
mocichtivými klikami, či drolena v nejrůznějších sektách, 
osobujících si právo na jediný správný výklad Písma. Na Svatém 
stolci se střídají nejrůznější postavy, některé ctihodné, jiné 
méně. Někdy stojí v čele Církve současně i několik Svatých Otců, 
vzájemně se proklínajících a obviňujících se ze zločinů, a nejeden 
je přitom pouhou loutkou, ovládanou jinými v pozadí. Koncily 
zasedají po mnoho let a stále se nemohou dobrat jednoznačných 
závěrů.  Na vícero místech Evropy pak za poslední století 
propukly skutečné náboženské války, hrozící roztrhat 
sjednocenou Církev na kusy. 
 
Nelze se tak divit, že se našlo nemálo proroků, ať již z řad učenců, 
služebníků církve či prostého lidu, kteří věštili Konec světa, 
Apokalypsu, která vyhubí celé lidské pokolení, Druhý Příchod 
Spasitele či Ďábla. Svolávali přitom hromy a blesky na hlavy 
mocných i bezejmenných, kteří se dle nich provinili proti 
zákonům Božím. Na náměstích velkých měst, i před jejich 
branami, za zdmi vesnických kostelíků i na prašných cestách, tam 
všude kázali o tom, že všechny neutěšené skutky se lidem vrátí, 
že Jediný nebude jen nečinně přihlížet trestuhodné bezbožnosti, 
aniž by zasáhl. Plamenně sdělovali, že Jeho trpělivost již přetekla 
a mnoho z toho zlého, co se právě lidem děje, je projevem Jeho 
hněvu a trestem pro lidské pokolení. Nastal čas změn. 
 
A právě v té době přišla Tma. 
Jako první si ji všimli námořníci a kupci v karavanách, putující po 
dlouhých cestách, spojujících Evropu s dalšími částmi Známého 
Světa. Ti o ní přinesli zprávy. Objevila se prý nejprve na 
nehostinných a vzdálených místech. Území, která pokryla, 
zůstávala, i když bylo Slunce nejvýše, zahalena v šeru. Učenci ji 
nazvali Umbra, slovem, které prý v latinském jazyce vystihuje její 
projev i možný původ. 
Byli vysláni výzkumníci a prospektoři, aby nové zprávy ověřili. Ne 
všichni se však vrátili. A ti, kteří se vrátili, se nedokázali ve všem 
shodnout. Zatímco nepřirozené šero reportovali všichni 
obdobně, v popisu dalších projevů se již lišili.  

Ti ze severu tvrdili, že země, zasažená Tmou chladne, zůstává 
pokryta sněhem a ledem, které se šíří dál s jejím okrajem a vše 
zamrzá. 
Ti z jihu naopak popisovali, jak je země pod Tmou i ve zdánlivém 
stínu rozpálená, jak na ní rostliny schnou, zvěř hyne žízní a 
vysílením a vše se postupně mění v pustou poušť. 
Kdo se vrátil z východu, nesl zprávu o ukrutných vichrech, které 
pod příkrovem Tmy vanou nejen v širých stepích, a odnášejí vše, 
co jim stojí v cestě. 
Ze západu pak přicházely zprávy o obřích přílivových vlnách, 
pustošících pobřežní kraje, zahalené do Tmy, povodních, které 
zatopily a pohltily rozsáhlá území. 
V dalších popisech se přitom shodovali všichni – na místech, 
která přikryla Tma, se objevují podivní tvorové, do té doby tam 
neznámí a nežijící. Ba co více, i lidé, žijící další dobu pod 
příkrovem Tmy, se mění, a to, jak ve svém chování, tak i ve svém 
vzhledu.  
A ještě v jednom si vzájemně poslové dávali za pravdu, když 
hlásili, že ve vzduchu jsou ve Tmě slyšet Hlasy. 
Králové a církevní otcové, mocní našeho světa, ti všichni měli nad 
čím přemýšlet. 
 
Tma však nebyla jediným signálem změn. 
To, o čem snily generace mágů, alchymistů, bojovníků víry a 
dřívějších šarlatánů, se konečně některým podařilo naplnit. Síly 
dříve ukryté, spoutané a nedostupné se nechaly objevit a 
poskytovaly těm, kteří se s nimi odvážili obcovat, schopnosti do 
té doby pokládané za nepřirozené a nadpřirozené. Inkvizice 
bděla, ale často se ukázalo, že je snazší soudit bezmocné než 
pronásledovat ty, kteří skutečně nějakou moc mají. 

ZEMĚ KORUNY ČESKÉ  

V srdci Evropy, obklopeno velkými říšemi, leží Království České. 
Ještě v ne tak vzdálené minulosti bylo součástí Svaté říše římské, 
ba co více, jejím politickým centrem a významnou silou. 
Císař římský a král český Karel IV., syn Jana Lucemburského, byl 
nejmocnějším evropským panovníkem počátku druhé poloviny 
14. století. Pozvedl upadající Země Koruny České a byl zde 
poprávu zván Otcem vlasti. 
Za vlády jeho syna, Václava IV., se situace změnila. Václav neměl 
politickou obratnost a zarputilost svého otce a před záležitostmi 
státu dával přednost osobní zábavě. Jak už to bývá, za slabé vlády 
panovníka posilovaly další šlechtické rody. Ty, které mezi sebou 
předtím soupeřily jen v malých šarvátkách a vádách, nabraly sílu 
a šikovaly vlastní početná vojska. 
Církev i zde, daleko od Říma, přejala leccos z římských způsobů. 
Prodávání odpustků a hledění si svého hmotného prospěchu více 
než spásy lidských duší. V obavách před myšlenkami, které se 
v době Václavovy vlády rozběhly po Evropském kontinentu, a to 
hlavně z Anglie a Itálie, obraceli se mnozí preláti více k takovým 
výkladům Písma, které jim zaručovaly udržení nabytých prebend 
a postavení. Nebyli však takoví všichni. 
Právě tu, přímo v Praze, hlavním městě království, se objevil na 
začátku 15. věku kazatel, který vzešel z Církve, avšak zasadil jí 
ránu z nejbolestivějších – Mistr Jan Hus. 
Jeho učení, navazující na jiné učené bratry té doby, se obracelo 
v kritice proti nastalým poměrům ve sjednocené Církvi. 
Nebudeme zde rozebírat jeho detaily, je však třeba říci, že si 
našlo svoje početné stoupence nejen mezi prostým lidem, ale i 
v řadách domácí šlechty. Když Mistr Jan Hus skončil na hranici 
kostnického konsilu, zvedla se v Zemích Koruny České veliká vlna 
odporu. Král Václav IV. pod ní padl a zemi zachvátily na dlouhé 
roky památné husitské války. Mnoho bitev bylo na domácí půdě 
vybojováno, křížové výpravy byly proti Čechům vypraveny, 



kališníci (jak si stoupenci Husova učení také říkali, podle své víry 
v e všeobecné příjímání z kalicha) však dokázali svou pravdu 
s mečem v ruce uhájit. 
 
Husitské války skončily před deseti lety bitvou u Lipan. Její 
průběh je dnes předmětem pověstí, legend a dohadů, jisté však 
je, že je to bitva, která nebyla zcela dobojována. Nikdo nezvítězil 
a nikdo nebyl poražen, k všeobecné radosti přeživších byl krátce 
po ní uzavřen Lipanský Mier.  
Je to mír křehký, jak už tomu u náboženských a mocenských 
sporů bývá. Žádná strana si nechce vzít na svědomí novou válku, 
zároveň však žádná nechce přijít o získané pozice, statky a vliv. O 
to vše se vedou menší či větší spory, vznikají konflikty. 
I dnes, po letech, stále probíhá obnova zdevastované země. Do 
některých míst, která byla v průběhu válek takřka vylidněná, se 
lidé vracejí jen zvolna. A do některých vlastně vůbec. Ne všechny 
jizvy se podařilo zacelit.  
Přitom Praha, hlavní město a zářící klenot království, 
v překotném rozvoji láká stále nové obyvatele ze všech koutů 
světa. Stavební ruch, mumraj a shon zaplňuje nové ulice i celé 
městské čtvrti. Však také mnozí staromilci nyní Prahu nazývají 
hanlivě Českým Babylonem. 
 
Do tohoto neklidného prostředí přicházejí vaše postavy, aby 
čelily výzvám doby, psaly kapitoly vlastních osudů a 
spoluvytvářely dějiny. 
 

  



ÚVOD  

Popisná scéna 1 - Útok na vozovou hradbu 

Na svátek sv. Bonifáce, LP 1442, u vesnice Poustka nedaleko hradu 

Vildštejna. 

Kůň pod Markvartem ze Speřic zafrkal a při běhu po svažující se 

louce mírně zrychlil. Pan Markvart se rychlými pohledy kolem 

snažil pohlídat, zda stále drží řadu s ostatními rytíři, po jejichž 

boku cválal v první linii útoku. Nebylo to snadné. Úzkými průzory 

přilbice bylo vidět jen málo z okolního prostoru, navíc mu do očí 

stékal pot, což orientaci dále ztěžovalo. Ovšem rytířský výcvik, 

schopnost odolávat vyčerpávajícím podmínkám pomáhali 

Markvartovi, který ovládal koně jen svými stehny. 

Útok směřoval proti vozové hradbě, která přehrazovala úzký 

travnatý pás mezi lesem a výběžkem nedalekého kopce. Toto 

obávané mobilní opevnění, které tak proslavily kališnické šiky 

v posledních desetiletích, zde kázal rozestavit míšeňský purkrabí 

Jindřich z Plavna, který tak chtěl chránit ústup kolony svého 

vojska, se kterým podnikl v posledních dnech odvážný výpad přes 

horské hřbety na Chebsko. 

Mladý Junker Heinz stál na voze, v ruce svíral ratiště kopí a 

s přivřenýma očima pozoroval blížící se houfec českých rytířů. I on 

se potil, i když v jeho drabgeschiru nebylo zdaleka takové horko 

jako v plátových zbrojích rytířů. Pokřižoval se. Potichu si dokola 

opakoval modlitbu a snažil se nemyslet na ženu a děti, které 

zanechal doma za hranicemi. Byl vojákem vojska Jindřicha 

z Plavna a musel poslouchat jeho rozkazů. Ba co víc, výprava do 

Čech ještě před dvěma týdny připadala všem jako velmi dobrý 

nápad, jak přihnat před zimou nějaký dobytek, naplnit prázdné 

truhlice a vrátit Čechům jejich spanilé jízdy, kterými v minulosti 

často drancovali sousední země, i tu jejich. Junker Heinz srovnal 

hrot své zbraně s hroty svých spolubojovníků na voze. Jejich 

horizontální palisáda ze sudlic, halaparten a kopí byla tím 

nejdůležitějším, co je dělilo od útočících nepřátel. 

Rytíř, jedoucí vedle Markvarta ze Speřic, hlasitě vykřikl do dusotu 

kopyt, zakymácel se a zmizel dozadu z dohledu. Markvart sám pak 

ucítil náraz do štítu, který měl nastavený kupředu, a byl jím 

částečně kryt. Šipka z kuše se od štítu odrazila a odletěla neškodně 

stranou. Markvart v duchu poděkoval Panně Marii, ale jinak se 

nepohnul. Těžká zbroj, kterou měl na sobě, sestávající z 

prošívanice, kroužkové košile a hrudního pancíře, byla oděvem 

odvážných, a navíc nedovolovala svému nositeli ani instinktivní 

přikrčení. 

Z jednoho vozu se zablesklo a vzápětí Markvarta ohlušila hromová 

rána. Hákovnice nebo tarasnice, napadlo ho. Zatroleně. Neměl 

však čas na dlouhé rozmýšlení, k vozům zbývaly poslední desítky 

metrů. Zapřel se v sedle a pevněji uchopil své kopí. Už dobře 

rozeznával jednotlivé postavy za pobitými bočnicemi. Vybral si 

jednu a na ni se v duchu zaměřil. To byl nyní jeho Nepřítel. V hlavě 

mu zněla slova písně, kterou spolu s knězem ráno před bitvou na 

konci modlitby všichni zapěli. Ktož jsú boží bojovníci, tázal se tehdy 

sám sebe. Jsme to my? Jsem to já? 

Ozval se třesk, jak do sebe zbraně a zbroje narazily. Dřevo se 

lámalo, plechy byly prorážené, svaly rozseknuté a ani další části 

tělesných schránek nemohly odolat ostřím, bodcům a hlavicím 

důmyslných nástrojů, zhotovených za jediným účelem – zabít. 

Zabít dříve, než bude ten, kdo je používá, sám zabit. 

HRANÍ VE SVĚTĚ 15. STOLETÍ.  

V poslední době se objevilo více nových herních světů, které 

vycházejí z historických reálií našich dějin, a s určitou mírou 

nadsázky a invence 

Podle nás je to skvělé. Je to úžasná příležitost dát lidem možnost 

prožít dechberoucí dobrodružství v jejich oblíbených historických 

epochách, s mnoha zajímavými historickými postavami a stát se 

tak přímou součástí dějin. Mnoho z nás při hodinách historie či 

četbě knih a sledování filmů často napadlo: „Co kdyby ...?“ A 

historizující herní světy dávají příležitost popustit uzdu fantazii a 

vyzkoušet si nespočet větví alternativní historie. 

Calix je jedním z takových herních světů. Je zasazen do prostředí 

Evropy 15. století, do Zemí Koruny České, jedné 

z nejvýznamnějších součástí historické Svaté Říše Římské. Tyto 

země se zmítaly po dlouhých patnáct let v bratrovražedných 

husitských válkách.  A nyní, po nastolení křehkého míru... 

CALIX – ALTERNATIVNÍ HISTORIE  

Popisná scéna 2 – Tajný rozhovor dvou významných osob o 

paranormálním jevu na významném místě 

Stručný popis aktuální alternativní situace v Evropě, s důrazem na 

popis v ZKČ. 

Píše se rok LP 1444 a Evropa již dlouhou dobu nepoznala klidu. 

Stoletá válka mezi Francií a Anglií se dostala do fáze, kdy se od 

Angličanů odklonilo Burgundsko, zbývá jim v držení poslední 

nepříliš velká část severní Francie, kterou stále obtížněji brání. 

Ostatně ona samotná Anglie se zmítá ve vnitropolitických 

problémech, které částečně souvisejí i s přírodními pohromami, 

které Anglii v posledních letech opakovaně postihovaly. Opouštění 

kontinentálních pozic je tak vlastně i logickým důsledkem 

vnitřního oslabení. Politika izolacionismu má na ostrovech své 

četné příznivce. 

Francie je naproti tomu sjednocená pod vládou Karla VII. 

Francouzského, též zvaného Karel z Valois či Karel Vyvolený, a jeho 

manželky, královny Jany Lotrinské, dříve známé jako Johanka z 

Arku či Panna Orleánská. Po sjednocení a upevnění křesťansko-

katolických základů státu Francie ve své moci vzkvétá. Zatím se 

zaměřuje na svou vnitřní situaci a dořešení posledních interních 

problémů, ale v určitých vlivných kruzích se začíná mluvit i o 

významnější roli v Evropské politice. Navenek se zatím Francie 

příliš neprojevila, až na několikeré intervence, které provedla proti 

kališnickému hnutí v českých zemích. Proč byla aktivní zrovna v 

těchto otázkách, není jasné. Aktivně se Francie zapojuje do 

jednání a spojených s fungováním papežské instituce. V 

neposlední řadě pak Francouzská inkvizice je pojmem, který 

nahání hrůzu mnohým i daleko za hranicemi Bílé Francie růžence 

a kříže. 

Svatá říše římská národa německého, jak zní od roku 1434 

oficiálně přijatý název tohoto státního celku, zahrnujícího větší 

množství království, vévodství a dalších územních celků ve střední 



a jižní Evropě, se postupně vzpamatovává z husitských válek. 

Císařem je stále Zikmund Lucemburský, již šestasedmdesáti letý. 

Říši vládne stále pevnou rukou, obklopen Poradní komorou a 

zástupci jím založeného Dračího řádu. Jeho vláda byla v 

posledních letech zaměřena zejména na stabilizaci vnitřního 

uspořádání a fungování, potvrzení hlavní role v centrální Evropě a 

významného vlivu na celoevropské scéně. Zahraniční politika 

císaře je rozkročená od uplatňování vlivu na své západní hranici, 

vyjednávání s Francií i Anglií, přes přímé ovlivňování papežských 

záležitostí a postupy na italské půdě až po zajišťování jihovýchodní 

hranice a boje se stále smělejšími Turky z Osmanské říše a zatím 

bezvýsledné pokusy o pomoc zbytkům Byzantské říše, resp. 

ohrožené Konstantinopoli. 

V náboženské rovině získalo reformační hnutí i v nečeských zemích 

Svaté říše římské početné zástupce. Jakkoli zatím nedošlo plné 

rovnoprávnosti s hlavním katolickým vyznáním, je do určité míry v 

osobní rovině tolerováno, výměnou za společnou snahu o 

fungování říše a jejích politicko-ekonomických cílů. 

Situace v českých zemích je komplikovaná. Co se politické stránky 

věci týče, císař Zikmund Lucemburský nebyl nikdy oficiálním 

českým králem, i když o to po určitou dobu usiloval. 

Husitské války vyvrcholily roku 1434 bitvou u Lipan, kde se střetla 

vojska všech zúčastněných stran. Na jedné straně stály spojené 

síly české katolické šlechty, sdružené v Panské jednotě, doplněné 

o některé váhající, umírněné či uplacené kališníky a jednotka 

francouzských rytířů vyslaná do Čech králem Francie, na druhé 

pak vojska orebských a severočeských radikálních kališníků a 

několika zahraničních kontingentů, zejména pak polského, 

hornouherského a litevsko-ruského. Táborité se bitvy zpočátku 

neúčastnili. 

Vojenská převaha Panské jednoty se v průběhu dlouhé bitvy 

začala postupně projevovat a vše spělo k jejímu konečnému 

vítězství. V tu chvíli se však na bojišti objevily voje táborského 

vrchního hejtmana Jana Žižky z Trocnova. Jejich množství bylo 

takové, že měly samy o sobě schopnost převážit misku vah na 

stranu kališníků. Žižka však v danou historickou chvíli rozhodl 

jinak. Vystoupil s požadavkem na smír obou stran. Pro svou 

myšlenku nechal svými lidmi získávat příznivce na obou stranách 

bojové linie. Ačkoli vedení ani jedné ze stran po smíru netoužilo, 

tváří v tvář nastalé situaci, a čelíce hrozbě rebélií ve vlastních 

řadách, nezbylo všem, než na Žižkův návrh přistoupit a podepsat 

Lipanský mier. 

Následující jednání, která byla součástí Basilejského koncilu, a 

kterých se zúčastnili i zástupci císaře Zikmunda, vtiskla českým 

zemím tvář, shrnutou v Kroměřížské Bule. 

Kroměřížská Bula 

Hlava Prvá: Území Království českého bylo rozděleno na několik 

více či méně samosprávných celků. 

Hlava Druhá: Každý samosprávný celek si může vybrat, ke které 

věrouce se přikloní jako ke svému hlavnímu vyznání. 

Hlava Třetí: Je zakázáno oficiální stíhání vyznavačů druhého 

křesťanského směru i na územích, které nemají tento směr jako 

svůj hlavní. 

Hlava Čtvrtá: Samosprávné celky jsou svěřeny do pravomoci 

zvolených významných rodů, rodových uskupení či mocenských 

skupin 

Hlava Pátá: Království České jako takové zůstává zachováno a 

strany se zavázaly, že budou vykonávat činnost, směřující k 

nalezení vhodného kandidáta na post krále českého, přijatelného 

pro všechny strany 

Hlava Šestá: Království České zůstává součástí Svaté říše římské 

(nikoli však její užší části “národa německého”). Spojení je však 

volnější a císař nemá na většině území přímou moc 

Za krále byl nakonec po dlouhých jednáních v roce 1437 

všeobecným konsensem vybrán a v hlasování zvolen Zikmundův 

zeť Albrecht II. Habsburský. Albrecht však kralování příliš neužil, 

neboť již v roce 1439 za pro někoho podezřelých okolností umírá. 

A země je tak znovu bez krále. 

Centrální (katolická) strana sice v roce 1441 zvolila na svém 

sněmu na prázdný trůn kralevice Karla V., syna Albrechta II., v 

naději, že s odkazem na všeobecně uznávaného Karla IV. bude i 

strana druhá (kališnická) souhlasit. Zatím však k tomuto souhlasu 

nedošlo, i když se i mezi kališníky najdou příznivci mladého krále.  

Karel V. tak je a není oficiálním českým králem. 

ZÁKLADNÍ A MAGICKÉ ASPEKTY SVĚTA 

CALIX 

Popisná scéna 3 – Dopis mezi alchymisty s popisem neúspěšného 

vyvolávacího pokusu 

Calix se odkazuje na skutečné dobové reálie Zemí Koruny České 

cirka poloviny 15. století. 

Ne vše je ale v herním světě takové, jaké to možná znáte z hodin 

dějepisu. Herní svět daleko více odpovídá tomu, jak svět kolem 

sebe znali lidé 15. století. 

Člověk světa Calix nemá za nepochopitelné, když svaté osoby 

konají zázraky, když jejich prostřednictvím koná zázraky Bůh. 

Nepřijde mu obtížně představitelné, aby silná modlitba byla 

vyslyšena. Ví, že ve světě existují síly nebeské i pekelné, a že 

člověk může být vystaven moci či vybaven mocí v mnoha 

ohledech nadpřirozenou. Ať se jedná o královského alchymistu, 

vesnickou bylinkářku, zbožného mnicha nebo třeba pohanského 

kněze oddaného předkřesťanským božstvům, ti všichni mohou 

oplývat Mocí. 

Dobový filozofové se ve svých traktátech snaží postihnout 

strukturu světa, popsat vrstvy, kterými je tvořen, a které 

odpovídají tehdejšímu stupni poznání. 

Jaké jsou základní aspekty světa. Popis „Magického“ – jak funguje 

ve Calixu magie (informace pro hráče), co je její podstatou, k čemu 

se používá, jak je rozšířená, jak se k ní staví lidé, státy, organizace. 

STRUKTURA SVĚTA  



Ó né, poutníku, svět není jen to, co můžeš spatřit pouhýma očima, 

či na co si můžeš přímo sáhnout. Fyzično kolem je vždy na dosah, 

ale Svět Calix je v mnoha ohledech bohatší a podivuhodnější. 

Mnozí mudrci, světci i zatracenci, zasvěcenci magických arkán, 

mágové i bělovousí mniši zkoumali svět kolem nás, naslouchali 

božské myšlence, v extázi vsahávali mimo svá fyzická těla, pomocí 

pečlivě prováděných rituálů se snažili kontaktovat entity, které 

běžný člověk pokládá za nadpřirozené, nebeské či pekelné. Byli 

mezi nimi šarlatáni i blázni, přesto však někteří ve svém snažení 

uspěli. Zanechali tak po sobě poznání, předávané ústně i zapsané 

ve vzácných knihách, poznání o základní struktuře světa a o 

možnostech manipulace a práce s jeho částmi. 

Svět Calixu dělíme do tří částí: světa fyzického, světa duchovního 

a světa astrálního. Všechny jsou svébytné a dostupné pro znalé. 

FYZICKÝ SVĚT 

Na první pohled je Calix světem takovým, jaký ze své zkušenosti 

běžné známe. Hory a kopce se tyčí v krajině, vítr kolem nich fouká, 

voda po nich stéká, spojuje se do potoků, řek a jezer, stromy 

vyrůstají ze země a tvoří jak přehledné remízky, tak neprostupné 

lesy, po nebi plují mraky, ze kterých padá déšť. A vzduch, voda i 

země jsou zabydleny mnoha druhy rostlin a zvířat, a také dalšími 

bytostmi, se kterými se už dnes nesetkáváme. 

Většina lidí si není nijak vědoma ostatních světů a svůj život 

prožívá a spojuje pouze se světem fyzickým. Ten je základním 

místem, ve kterém se odehrávají události tohoto světa, ve kterém 

lidé pracují, radují se, a ve které spolu také bojují a tvoří dějiny. 

Známý Svět sahá od břehů portugalských na západě až po širé 

pláně stepí na dálné Rusy na východě, od mrazivých nordických 

fjordů na severu až po rozpálené písky Severní Afriky. Evropa 

poloviny 15. století není zachycena na mnoha mapách, odvážní 

cestovatelé, obchodníci, vojevůdci a dobrodruzi se však po ní 

dokáží, nebo aspoň do nedávna dokázali, pohybovat v podstatě 

bezpečně a jistě. V posledních letech však Tma začíná známý svět 

rozdělovat a přerušuje tak po staletí používané trasy. 

Centrem herního světa Calix je území Zemí Koruny České. Toto 

území se nachází v srdci Evropy, na východní výspě Svaté říše 

římské, jejímž politickým centrem ještě před několika desítkami 

let byla. 

DUCHOVNÍ SVĚT 

Život Calixu, tak jako život v Evropě 15. století, je neodmyslitelně 

spjat s duchovnem a spiritualitou. Duchovní svět je svět božství, 

svět andělů a ďáblů, svět pronesených a vyslyšených modliteb a 

zázraků. 

Svaté i nesvaté, či speciálně dotčené bytosti čerpají svou sílu 

z duchovního světa, ze kterého je jim poskytována podpora při 

konání jejich skutků. A často jsou v něm i sváděné nelítostné boje 

o další směřování světa a o duše prostých lidí. 

Na některých místech fyzického světa jsou patrné doteky světa 

duchovního. Místa posvěcená či místa prokletá, stejně jako svaté 

a prokleté předměty umožňují přímé projevy světa duchovního 

do běžného světa fyzického. 

ASTRÁLNÍ SVĚT 

Astrál je ve světě Calix klíčovým pojmem ve spojení s magií a 

čarováním. Jedná o běžně nevnímatelnou substanci či prostor, ve 

které se odráží, a do které vrhá svůj obraz vše ze světa fyzického 

i duchovního. Astrál není běžné místo, které by bylo možné ve 

fyzickém světě nalézt, neleží však ani mimo něj. Prolíná se 

s fyzickým světem a je tak, podobně jako svět duchovní, 

všudypřítomný. 

Astrální svět je zaplněn mnoha astrálními bytostmi a jevy. Astrální 

bytosti, které budou blíže popsané v Bestiáři, bývají nadané 

specifickými sklony, určitou mírou inteligence a nezřídka i 

osobností. Patří mezi ně démoni, elementálové i elementárové, 

astrální larvy či duchové a mnozí další. Mágové se po mnoho 

staletí snaží tyto astrální bytosti kontaktovat, zkoumat, popisovat 

a katalogizovat a často také využívat, ne vždy ku vlastnímu 

konečnému prospěchu. 

Všechny události z fyzického světa jsou propisovány do světa 

astrálního, odkud se je někteří mágové snaží získávat ať již ve 

formě snů, obrazů či představ. 

Ve starých grimoárech jsou popsané kouzla, rituály a magické 

přípravky, které umožňují lidem vyslat svoje astrální tělo mimo 

tělo fyzické, a s notnou dávkou zkušenosti se i v astrálu 

pohybovat, pracovat či dokonce tvořit. Takový proces se nazývá 

astrální projekcí a ti nejschopnější dokáží skrze astrál přesunout i 

své fyzické tělo. 

Pro některé mágy je pak astrál zdrojem magických sil, médiem, 

které pro svá kouzla používají. 

 


