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Descent 2. edice první vydání v CZ – errata 
 
Tento dokument shrnuje opravy prvního vydání hry Descent a opravy dle dokumentu FAQ 
verze 1.3 (ze dne 15.11.2013), který byl vydán až po vytištění české verze hry. 
 
Pravidla, strana 10, odstavec „Vzkříšení“ (vlevo uprostřed): 
 
Namísto textu: 
Omráčený hrdina hodí dvě červené kostky moci a vyléčí si tolik zranění, kolik padlo , a 
odhodí tolik únavy, kolik padlo . Dále vymění svůj žeton hrdiny na mapě za svou figurku a 
otočí svou referenční kartu lícem dolů, aby naznačil, že svůj tah už odehrál (v tomto tahu 
nesmí provést žádnou další akci). 
 
Má být správný text: 
Omráčený hrdina hodí dvě červené kostky moci a vyléčí si tolik zranění, kolik padlo , 
odhodí tolik únavy, kolik padlo  a vymění svůj žeton hrdiny na mapě za svou figurku. 
 
 
Almanach dobrodružství, strana 5, odstavec „Příprava“ (vlevo nahoře): 
 
Namísto textu: 
Umísti Spliga do Mučírny. 
 
Má být správný text: 
Umísti Spliga a gobliny lučištníky do Mučírny. 
 
 
Almanach dobrodružství, strana 9, popis místnosti 10B (mapa vlevo dole): 
 
Namísto názvu Kobka se má místnost 10B správně jmenovat Hrobka. 
 
 
Almanach dobrodružství, strana 14, odstavec „Vítězství“ (vpravo nahoře): 
 
Namísto textu: 
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Východ a nesou přitom urnu, přečtěte nahlas 
následující: 
 
Má být správný text: 
Pokud hrdina nesoucí urnu odejde z mapy přes díl Východ, přečtěte nahlas následující: 
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Karta velitele Splig, II. akt, odstavec „Povýšení“: 
 
Namísto textu: 
Pokud uspěje, můžeš nahradit jednu běžnou nestvůru lordem nestvůr stejného druhu. 
 
Má být správný text: 
Pokud uspěje, můžeš nahradit jednu běžnou sousedící nestvůru lordem nestvůr stejného 
druhu. 
 
 
Karta vládce zla Nastražené oko: 
 
Namísto textu: 
Hraj tuto kartu poté, co hrdina vstoupí na prázdné políčko. 
 
Má být správný text: 
Hraj tuto kartu poté, co hrdina při akci pohyb vstoupí na prázdné políčko. 
Karta vládce zla Touha po krvi: 
 
Tato karta má být správně II. úrovně (namísto Válečnictví III zde má správně být Válečnictví 
II). 
 
Viz také dále opravy dle FAQ. 
 
 
Karta specializace Bouře: 
 
Namísto textu: 
Pokud neuspěješ, uzdrav si 1 . 
 
Má být správný text: 
Pokud neuspěješ, odhoď 1 . 
 
 
Karta specializace Upíří krev: 
 
Namísto textu: 
Pokaždé, když tvá oživlá mrtvola porazí nestvůru, odhoď 1 . 
 
Má být správný text: 
Pokaždé, když ty nebo tvá oživlá mrtvola porazíte nestvůru, odhoď 1 . 
 
 
Karta předmětu Železná válečná sekera a její zobrazení v pravidlech na straně 11: 
 
Chybí zde symbol srdce. Správně zde má být: 
 

: +2  



3 

Karta Ochromení: 
 
Namísto textu: 
Odhoď tuto kartu nebo žeton. Toto je jediná tvá akce v tomto tahu. 
 
Má být správně text: 
Odhoď tuto kartu nebo žeton. Toto je jediná akce, kterou můžeš ve svém tahu provést, dokud 
máš tuto kartu nebo žeton. 
 
 
Vnitřní část krabice, reklamy na bocích: 
 
Upoutávky na další hry vydavatelství ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. na bocích krabice 
by měly být správně otočené o 180 stupňů. 

Opravy dle FAQ v1.3 
 
Pravidla, strana 16, odstavec „Velké nestvůry“: 
 
V tomto odstavci by měl být navíc text: 
Pokud velká nestvůra přerušuje pohyb, aby provedla akci, musí vládce zla vyhlásit její akci 
dříve, než vrátí její figurku na hrací plán. 
 
 
Almanach dobrodružství, strana 6, odstavec „Zvláštní pravidla“: 
 
Počet životů vesničanů by měl být 8 a nikoli 6. 
 
 
Almanach dobrodružství, strana 7, odstavec „Příprava hry“: 
 
Namísto textu: 
Všichni vesničané, kteří přežili střetnutí 1, se rozmístí na díl Vchod nebo na nejbližší volná 
políčka. 
 
Má být správný text: 
Všichni vesničané, kteří přežili střetnutí 1, se rozmístí na konci prvního tahu posledního 
hrdiny na díl Vchod nebo na nejbližší volná políčka. 
 
 
Almanach dobrodružství, strana 7, odstavec „Zvláštní pravidla“: 
 
Namísto textu: 
Žádné další akce nesmí provádět. 
 
Má být správný text: 
Po provedení testu na shromáždění obránců může Sir Palomon provést jednu akci pohyb. 
 
Navíc má mít Sir Palomon namísto hnědé kostky obrany šedou kostku obrany a rychlost 4 
namísto rychlosti 0. 
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Almanach dobrodružství, strana 40, mapa: 
 
Splig by měl začínat dobrodružství na sousedícím políčku z druhé strany dveří (šikmo vlevo 
nahoře). 
 
 
Karta vládce zla Zapovězený rituál: 
 
Namísto textu: 
Nech si 1 kartu vládce zla za každého hrdinu a zbytek karet odhoď. 
 
Má být správný text: 
Nech si 2 karty vládce zla a zbytek karet odhoď. 
 
 
Karta vládce zla Touha po krvi: 
 
Namísto textu: 
Vezmi si 1 kartu vládce zla za každého hrdinu ve hře (tyto karty jsou navíc k jedné kartě 
získané za porážku hrdiny). 
 
Má být správný text: 
Vezmi si 2 karty vládce zla (tyto karty jsou navíc k jedné kartě získané za porážku hrdiny). 
 
 
Karta vládce zla Posily: 
 
Na kartě má být správně následující text: 
Hraj tuto kartu na začátku svého tahu a vyber si jednoho velitele nestvůr na mapě. Umísti na 
mapu figurky běžných nestvůr z této skupiny nestvůr na volná sousedící políčka vedle 
vybraného velitele až do počtu omezení skupiny nestvůr. 
 
 
 
 
 


	Descent 2. edice první vydání v CZ – errata
	Opravy dle FAQ v1.3


