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tomto katalogu se nacházejí všechny známé druhy očarování pro zbroje, jež mohou vytvořit současní 
mágové. Nesnažíme se v žádném případě tvrdit, že je tento seznam zcela kompletní. Průběžně dochází k novým 
objevům a jsou vytvářena nová kouzla, takže tato kompilace jednoho dne ztratí na aktuálnosti. Čtenáři těchto stránek by 
se neměli rozpakovat doplňovat do tohoto díla nové informace. 
 
Pro zbroje a ošacení jsou nejběžnější ta očarování, jež zlepšují zdraví, manu nebo energii. Zvýšení majitelova zdraví je 
oblíbené především mezi válečníky. Takovéto očarování totiž upíná životní sílu více k tělu, díky čemuž je obtížnější 
nositele takovéto zbroje zabít. Zvýšení many je běžnější u látkových šatů, neboť mágové nemají v oblibě těžké zbroje, jež 
omezují v pohybu. Tato očarování umožňují mágům seslat více kouzel, než se zcela vyčerpají. Zvýšení energie je oblíbené 
mezi některými válečníky. Neunaví se tak rychle, ale proti zraněním nejsou o nic odolnější. 
 
Pomocí očarování lze zvýšit širokou škálu fyzických i psychických schopností. Jediným omezeném je vlastně jen 
představivost daného mága. Jako příklad můžeme uvést vylepšení lukostřelby, plížení, vyvolávání či nošení břemen. 
Jedná se vždy o velice specializované činnosti. Existuje dokonce několik párů rukavic, které svému majiteli zlepšují 
schopnost očarovávat jiné předměty. 
 
Zbroje jsou také často očarovávány tak, aby svým majitelům zvyšovaly různé odolnosti. Nejsnadněji lze vytvořit 
očarování zvyšující odolnosti vůči elementům, a proto jsou takovéto předměty nejběžnější. Jejich majitelé jsou méně 
vystaveni účinkům ohně, mrazu či blesků. Lze narazit také na očarování proti jedu nebo taková, jež odrážejí veškeré 
magické útoky. 
 
Dvojici vcelku neobvyklých očarování představuje dýchání pod vodou a utlumení. První jmenované umožňuje svému 
majiteli pohybovat se neomezeně dlouho pod vodní hladinou. Druhé potlačuje veškeré cinkání a vrzání zbroje, takže se 
jeho majitel pohybuje výrazně tišeji. Zlí jazykové tvrdí, že kouzlo utlumení je vhodné pro lenochy, kteří chtějí s pomocí 
magie vyřešit problém, na který jinak stačí několik pruhů látky a ovinovačky. 
 
Nejvzácnější očarování zvyšují regeneraci zdraví, many či energie. Majitel takové zbroje se zotavuje z utržených ran 
přímo před očima, a to i uprostřed boje. Mágům se mana obnovuje výrazně rychleji, než bývá běžné. A podobné to je i s 
očarováními pro regeneraci energie - majitel takové zbroje se unaví jako kdokoliv jiný, ale mnohem dříve zase popadne 
druhý dech. 
 
  


