
NÁVOD K SYSTÉMU BOHŮ (V1.5.0) 
1) Nový název pro staré tlačítko „Mise“ (gildovní budova se nyní jmenuje „templum”): 

 

2) Po kliknutí na Pantheon jsou nyní dostupné 3 záložky: 

 

3) Úkoly nyní navíc dávají body přízně: 4 „hlavnímu“ bohovi a 2 „vedlejšímu“ bohovi: 

  

 Pomocí úkolů můžete naplnit body přízně, které můžete utratit za „Boží požehnání“. 

 1 úkol = 6 bodů přízně -> Maximálně 60 bodů přízně za den (rozdělených na různé 

bohy) 



4) Mise jsou podobné úspěchům a zvyšují maximální množství bodů přízně, které můžete u 

boha získat. 

 

 Některé mise, jako např. „Dosáhni X. úrovně) dávají body všem bohům, jiné dávají 

body pouze některým bohům, např. „Úplně prozkoumej 3 území výprav“ (Zvýrazněno 

druhým zeleným obdélníkem). 

Poznámka: Mise zvyšují maximální a jednou také dočasné body. Např. máte nasbíráno 0/20  

bodů pro jednoho boha, splníte misi za 10 bodů a nové množství bodů bude 10/30. 

Screenshot po jedné misi, v tomto případě „Dosáhni 5. úrovně“ 

 

 

 

 



 

5) Přehled bohů, počítadlo bodů a aktivace „Božího požehnání“: 

 

 
 

Modře: Počítadlo denních bodů přízně se každou noc vrací na nulu. 

Černě: Cena (v bodech přízně) za aktivaci „Božího požehnání“. 

Červeně: Maximální počet bodů, které můžete u jednoho boha získat; tato hodnota může být 

navýšena plněním misí. 

Zeleně: „Dočasné“ body, které můžete utratit, ty jsou zvyšovány úkoly. 

 

To se může zdát hodně, ale podívejte se na následující green po pěti splněných úkolech. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) První dostupné „Boží požehnání“ – „Ochrana Diany“ 

 

Jak je zde patrné, po šesti splněných úkolech jsme nasbírali 20 bodů pro Dianu (a 8 pro 

Minervu a Apolla). Tlačítko u Diany je nyní aktivní a zaručuje vám určité množství 

dodatečného brnění na 4 hodiny, pokud ho aktivujete. Po aktivaci „Božího požehnání“ musíte 

čekat 1 den, než jí budete moci použít znovu (testserver běží 5násobnou rychlostí, takže se 

číslo na obrázku liší). 

Přehled požehnání: 

Požehnání č. 1: stojí 20 bodů, trvá 4 hodiny, doba na vychladnutí je 1 den. 
Požehnání č. 2: stojí 60 bodů, trvá 3 dny, doba na vychladnutí jsou 3 dny. 
Požehnání č. 2: stojí 150 bodů, trvá 2 hodiny, doba na vychladnutí je 7 dní. 
 

 „Boží požehnání“ zlepšuje všechny možné druhy věcí, jako např. obratnost, atributy, 
poškození, charisma atd. 

 Pokud se divíte dlouhému času na vychladnutí u 3. požehnání, tak je to z důvodu 
jejich veliké síly, např. „Minervina spravedlnost“ odstraňuje dvojité zásahy v bojích u 
tebe i tvého protivníka, takže po aktivaci nehraje v bojích žádnou roli charisma. 

 Všechna „požehnání“ č. 2 jsou „oleje“, které získáte jako předmět a následovně je 
můžete použít. 

 Aktivace „Božího požehnání“ blokuje pouze jednoho boha, ne všechny, takže vlastně 
můžete aktivovat 6 požehnání v jeden čas. 

 Podrobnější popis efektů by mohl následovat, ale ve hře je snadno pochopíte, až je 
tam spatříte. 

 



7) Další možností, jak získat body přízně, je modlení se v gildovní budově „Templum”: 
 

 
 Můžeš naplnit body u daného boha tím, že si ho vybereš ze seznamu.  

 Vidíš, kolik bodů bůh aktuálně má a s tím i to, jak dlouho se můžeš ještě modlit. Když 
dosáhneš např. 20/20, budeš informován zprávou, že už se k tomuto bohu nemůžeš 
modlit. 

 Doba trvání je 1-15 hodin v závislosti na úrovni budovy a dává 1 bod za 1 hodinu. 
 
Dodatečné poznámky: 
Po nahrání updatu budou mít všichni hráči na vyšších úrovních hotovou skupinu misí. To 
znamená, že již první den budou mít mnoho bodů přízně, které budou moci použít. 
Podívejte se na tuto (část) screenu s misemi hráče na úrovni 100+: 

 
Není jiné řešení, než se jimi ručně proklikat, ale v tomto případě si je alespoň můžete rozdělit 
tak jak chcete. 


