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OUTBACK 
Velkou část vnitrozemí Austrálie tvoří poušť (více než jedna 

pětina). Zemědělsky využívaná půda tvoří jen něco málo přes 

6 % (470 tisíc km2); více než dvě třetiny plochy Austrálie jsou 

tvořeny oblastmi suchými či polosuchými, nevhodnými pro 

trvalé osídlení, naprostá většina obyvatelstva je proto sou-

středěna při pobřeží. 

 

Austrálie je tvořena jedním z nejstarších skalních masívů, 

vzhledem k tomu, že leží blízko centra tektonické desky, 

jedná se rovněž o nejrovinatější kontinent, průměrná nad-

mořská výška je méně než 300 m (světový průměr je přitom 

přibližně 700 m). Austrálie je jediný kontinent současně bez 

aktivní vulkanické aktivity. 

 

Australské Alpy na jiho-východě kontinentu představují 

nejvyšší pohoří s nejvyšším vrcholem Austrálie Mount Kosci-

usko (2 228 m n.m.). 

Přes svoje relativně suché a horké podnebí má Austrálie 

relativně dlouhou historii farmaření i pěstování nejrůznějších 

plodin. Ve vnitrozemí, v tzv. australském Outbacku, můžete 

najít řadu farem produkujících pšenici, rýži či ovoce a zeleni-

nu. Je zde i řada dobytčích farem, které produkují mléko i 

hovězí maso jak pro místní spotřebu, tak i pro export. 

SILNIČNÍ VLAKY 
Silniční vlaky se používají na přepravu různých druhů materi-

álů. Běžná je přeprava dobytka, nerostných surovin, ale i 

pohonných hmot. Výhoda je jednoznačná - místo dvou či tří 

tahačů přepraví požadovaný náklad jediný tahač, což do-

pravcům přináší nemalé úspory na nákladech na řidiče a 

pohonné hmoty. 

Nevýhodou je však obtížné manévrování a zejména zatáčení, 

což omezuje řidiče v tom, kam lze příslušný náklad zavézt. 

Navíc s takto dlouhou soupravou nelze couvat. Brzdná dráha 

se s celkovou hmotností silničních vlaků značně prodlužuje a 

může činit i dva kilometry. I přes dlouhou brzdnou dráhu 

řidiči Road Trainy nijak nešetří. Po prázdných silnicích jedou 

klidně stokilometrovou rychlostí. Jen poryv větru, který ně-

kolik návěsů za sebou vyvolá, může přitom smést protije-

doucí osobní vůz z vozovky. Zásadním pravidlem pro řidiče 

kamionů s několika návěsy je nereagovat na nebezpečí na-

příklad strhnutím volantem prudce do strany. 

Australské cesty jsou kapitolou samou pro sebe. Řidiči silnič-

ních vlaků se musejí poprat třeba s úzkými asfaltovými 

cestami, které nemají zpevněné krajnice, takže sjet z ní zna-

mená převrácení. Jinde na ně čekají jen uválcované šotolino-

vé „stezky“ s vodními brody nebo písky ve stepi, které při-

pomínají tratě dakarské rallye, ovšem my se tu bavíme o 

silničních náklaďácích. V těchto extrémních podmínkách se 

proto moc neuplatňují zhýčkané tahače evropských značek, 

potkáte tu hlavně americké typy. 
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ROZSAH 
Postavy představují řidiče trucků, kteří se pohybují v konvoji, 

případně může jeden truck řídit dvoučlenná posádka . Hra se 

odehrává především ve Vnitrozemí, ale postavy mohou se 

soupravami cestovat prakticky po celé Austrálii. Nemohou 

však bez odpojení několika návěsů do měst u pobřeží. Řidiči 

se většinou střídají ve stejném tahači a celá skupina dohro-

mady může tvořit konvoj. 

VELKÉ HROZBY PROSTŘEDÍ 
1x Současná: Vysoká míra kriminality, nezaměstnanost a 

alkoholismus. Ale velká poptávka po řidičích Road Trainů. 

1x Nadcházející: Kdykoliv se mohou objevovat zprávy o šíří-

cím se velkém požáru, který pohlcuje buš i kolonie. 

ASPEKTY 
Následuje návrh vhodných aspektů. Koncept a 1 aspekt týka-

jící se tahače je povinný. 

Koncept postavy má 2 základní možnosti na výběr: 

-Zaměstnanec Outback Logistic (řidič má širokou podporu 

služeb, zakázky mu podstrčí dispečer, ale musí dodržovat 

určitá pravidla přepravní firmy, náklady na palivo a nezbytné 

opravy hradí zaměstnavatel). Někdy se může tento aspekt 

změnit na následující, třeba po tom, co dostane řidič vyha-

zov, nebo sám odejde. To může však jenom po skončení 

příběhu (jobu), nebo Vyřazením. 

-Na volné noze - soukromník (řidič si shání kšefty sám a dělá 

si co chce, je jenom na něj, jestli se mu povede, nebo bude 

živořit, veškeré náklady si hradí sám). Pokud chce, může být 

později přijat do Outback Logistic 

Tahač je Specialita, kterou ovládá řidič (postava) a je zdar-

ma. Může využívat všechny jeho Dovednosti a Aspekty. Vy-

tváří se téměř totožně a současně s tvorbou postavy. Stroj je 

zaměstnavatelem přidělen řidiči, nebo si ho postava pořídila 

před začátkem prvního sezení. Hráči se s vypravěčem (dispe-

čerem) dohodnou, jaký typ a barvu trucku poskytuje Out-

back Logistic nováčkům a všichni ze začátku vyfasují stejný. 

Během hry se mohou samozřejmě řidiči v tahačích různě 

střídat, ale platí, že do Centrály Outback Logistic se musí její 

zaměstnanci vracet ve strojích, které jim byly přiděleny. 

Platí, že při jakékoliv Výzvě, u které vypravěč přímo neurčí, 

kterou dovednost lze použít, hráči se sami rozhodnou, zda 

více vyzkouší svou postavu, nebo svůj truck. Při použití 

Aspektů pamatujte, že Body Osudu má jenom řidič, truck 

jimi nedisponuje! 

Do určitého milníku ve hře by měli postavy jezdit se Starým -

ojetým truckem, který se levněji opravuje, ale má některé 

zhoršené vlastnosti. Po milníku se Ojetý může změnit na 

Nový - moderní. Záleží na tom, jak dobře řidič pracuje.  

 

Koncept tahače tedy  zahrnuje slova Starý / Nový, základní 

barvu a jméno jednoho z nejsilnějších a nejoblíbenějších 

modelů v Outbacku: 

Staré: Peterbilt 379, Mack RW, Kenworth W900, Kenworth 

K104 (*Cabover), Western Star 4800 FX, Freightliner COE 

(*cabover), Peterbilt T362E (*cabover). 

Nové: Peterbilt 389, Mack Titan, Kenworth T909, Kenworth 

K200 (*Cabover), Western star 6900 FXC, International 

9900i, Freightliner Classic XL, Freightliner Agrosy (*Cabover). 

(*Cabover je verze bez klasického nosu náklaďáku, což po-

skytuje více prostoru, ale horší přístup k motoru. Navíc au-

tomaticky získáváte trik "Cabover" - viz.Dovednosti tahače - 

Komfort). 

Výsledný základní koncept této speciality může dopadnout 

takto:  Starý bílý Peterbilt 379. 

Aspekty řidiče jsou volně k vymýšlení a výběru z následují-

cích příkladů: 

Nenechá ostatní ve štychu, fanatik do tahačů, znalec Out-

backu, domorodec, míšenec, podivín, samotář, nesnášenlivý, 

záhadná minulost, zkrachovalec, bývalý kriminálník, gam-

bler, v Outbacku jako doma, skvělý mechanik, rád vaří, děv-

kař, táta od rodiny, metalový fanoušek, hazardér, silný ku-

řák, labužník, ukecaný, jezdí jako blázen, pořád nadává, moc 

se nemyje, vášnivý čtenář, hvízdá si, všem leze na nervy, 

smolař, pornomaniak, kliďas, kovboj, tlusťoch, milovník 

country, všechno mu leze na mozek, vydírají ho gangsteři, 
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starý řidič před důchodem, mazák na volné noze, liška pouš-

tě, zelenáč, cizinec, pes nebo přítelkyně na druhé sedačce... 

Aspekty tahače jsou volně k vymýšlení a výběru z následují-

cích příkladů: 

Výbrus motoru, dvojité nádrže, elektronické klaxony, efektní 

osvětlení, nové pneumatiky Good Year, majáky a cedule 

Over Size (nadměrný náklad), dřevěná palubní deska, přední 

poklice kol s hroty, parádní chladič, zahnuté výfuky Donald-

son, logo společnosti na dveřích, název motoru na čelním 

skle, chromové ukazatele a páčky, ozdobná hlavice řadící 

páky, kožené sedačky, odtahovací hák, hydraulická ruka, líná 

mašina, nikdy mě nenechá ve štychu, stará herka, plno kou-

ře, má nejlepší nářadí, xenonové projektory, parádní zástěr-

ky s logem, antény navíc, zrcátka na nose...  

DOVEDNOSTI 
 

Dovednosti řidiče 
Kdykoli je uveden +bonus k hodu, myslí se tím k hodu využí-

vajícm jakkoliv Dovednost, pod kterou je text... 

HOUŽEVNATOST  

Tělesná zdatnost, muskulatura, síla, odolnost. Zvyšuje počet 

políček pro fyzický stres. 

PŘEKONÁNÍ : umožňuje kutálet pneumatiku, přežít nárazy 

tahače, vydržet únavu, zatáhnout za klíč, vytočit hever, nebo 

případně někomu jednu natankovat. 

BOJ : lze provést útok s fyzickými následky a stresem. Touto 

dovedností se provádějí také hody na obranu proti takovým 

útokům. 

VÝHODA : spát se mi ještě nechce, nepříjemná teplota mě 

neodradí, drncání po hrbolech mě nezpomalí... 

SPECIÁLNÍ : dovednost Houževnatost vám dává dodatečné 

kolonky fyzického stresu a následků. Průměrná (+1)  nebo  

Slušná  (+2)  vám  dá  na  měřítko  stresu  3-bodový  čtvere-

ček.  Dobrá  (+3)  nebo  Skvělá  (+4) vám  dá  na  měřítko  

stresu  3  a  4-bodový  čtvereček.  Vynikající  (+5)  a  lepší  

vám  vedle  dodatečných čtverečků stresu dá i dodatečnou 

kolonku drobného následku. Tato kolonka může být použita 

pouze pro fyzickou újmu. 

POŘÁDNÁ VAZBA (trik) : +3 pro všechny silové akce, kde je 

potřeba něco zdvihnout, podržet, s něčím točit, nebo se 

přetlačovat v páce u stolu ve Snack-Baru. Za první využit ve 

scéně není třeba platit Bodem Osudu, ale každá další akce 

vylepšená tímto trikem stojí 1 Bod Osudu. 

CHLUPATÉ PRACKY (trik): vaše předloktí trénované léty za 

volantem a osmažené pouštním žárem zastrašuje případné 

soupeře a provokatéry. Ti mají při hodu na jakýkoliv fyzický i 

psychický útok -2 k hodu. S touto dovedností a s úspěšným 

hodem lze vymýšlet případné zastrašovací dočasné aspekty, 

jako jsou gesta, třísknutí do stolu, atd. Vždy stojí Bod Osudu. 

ŽÍLY JAKO TRUBKY (trik): neskutečná odolnost proti jakému-

koliv jedu plynoucímu z uštknutí hadem, nebo hmyzem a 

jinými potvorami. +2 k veškerým případným obraným ho-

dům a také 2 hodiny k dobru, než vydechnete naposled. K 

uštknutí (doufejme) bude docházet zřídka a proto je tento 

trik zdarma. 

 

SOUSTŘEDĚNÍ 

Schopnost myslet na důležitý cíl, nenechat se vyrušit okol-

nostmi ani vlastními stavy, či poruchami stroje a provoka-

cemi. Zvyšuje počet políček pro duševní stres. 

PŘEKONÁNÍ : nevnímat svá zranění, nebo únavu, ignorovat 

drobnější poruchy tahače, nebo podivné zvuky, nevšímat si 

zvířat, myslet na důležité cíle... 

VÝHODA : nezajedu do žádné díry, nebude mi vadit tma, 

vykašlu se na ten defekt vzadu, když je farma na dohled, 

neriskuji převrácení na chatrném mostě... 

SPECIÁLNÍ : dovednost Soustředění vám dává dodatečné 

kolonky psychického stresu a následků. Průměrná (+1)  nebo  

Slušná  (+2)  vám  dá  na  měřítko  stresu  3-bodový  čtvere-

ček.  Dobrá  (+3)  nebo  Skvělá  (+4) vám  dá  na  měřítko  

stresu  3  a  4-bodový  čtvereček.  Vynikající  (+5)  a  lepší  

vám  vedle  dodatečných čtverečků stresu dá i dodatečnou 

kolonku drobného následku. Tato kolonka může být použita 

pouze pro psychickou újmu. 
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ŠÍLENÝ POHLED (trik): s nosem přilepeným skoro na čelní 

sklo váš zrak pronikne skrze tmu, déšť, nebo jiné zhoršené 

podmínky viditelnosti a to i když máte třeba rozbité světlo. 

Postava může ignorovat v jedné scéně aspekty počasí. Stojí 

Bod Osudu. 

PÍSKÁNÍ V UŠÍCH (trik): nemyslíte na nic jiného, než na doru-

čení nákladu a vše ostatní jde stranou. Pokud se nacházíte v 

čelní pozici konvoje a cílové místo Jobu (vyprávění) je na 

dohled, můžete ignorovat jednu nebezpečnou situaci / 

aspekt prostředí na trase, ať už se jedná o cokoliv. Tento trik 

ale nelze uplatnit na veliké mechanické překážky, jako je 

třeba strom ležící přes silnici. Stojí Bod Osudu. 

DOBRÁ ŠKOLA (trik): v autoškole, nebo od jiného truckera 

jste pochytily návyky, jak si dávat pozor na poškozování 

nákladu. Vždy, když využijete tento trik v situaci, jenž by 

mohla nějak poškodit váš náklad, máte +2 k hodu na jakou-

koliv dovednost. Zdarma. 

 

 

ŘÍZENÍ 

Běžné řízení, zatáčení, brzdění, udržení směru, předjíždění. 

asi nejvíce využívaná dovednost. 

PŘEKONÁNÍ : projetí klopené zatáčky, vyšplhání se do kopce, 

bezpečné klesání ze svahu, vyhnutí se srážce, znalost chová-

ní vzduchového pytle, nebo silného větru... 

BOJ : lze provést útok s fyzickými následky pro soupeřův 

tahač a stresem. Touto dovedností se provádějí také hody na 

obranu proti takovým útokům. Bohužel narážení má za ná-

sledek poloviční poškození (stres) i pro váš tahač. 

VÝHODA : příští serpentiny mi vůbec nevadí, předjedu každý 

konvoj - který se naskytne tento den, opatrně přejedu 

všechny hrboly bez roztřesení nákladu, vyhnu se bahenní 

strouze... 

AERODYNAMIKA (trik) : výborně se vyznáte v tom, jak se 

chová vzduch a vzduchový pytel za soupravami. To vám 

propůjčuje možnost smést z cesty souběžně jedoucí vozidlo 

typu jeep, nebo pick-up. Jedná-li se o jakýkoliv náklaďák, je 

tento prostě rozhozený a skončí mimo trať. K akci se dá 

přistupovat jako ke Střetu Řízení vs Soustředění. Naopak, 

pokud se někdo takto snaží vykolejit vás, máte +2 k jakému-

koliv obrannému hodu. Stojí Bod Osudu. 

NADLIDSKÉ REFLEXY (trik) : vaše tělo dokáže perfektně sladit 

vjemy s reakcí, proto vás nikdy nepřekvapí náhlá událost, 

jako je například cizí vozidlo na křižovatce, nebo zvíře na 

cestě. prostě, cokoliv, co ostatní zaskočí svou nenadálostí, to 

vy v klidu objedete, nebo ubrzdíte. Zdarma. 

RYCHLÁ RUKA (trik) : umíte perfektně řadit. Způsob, jakým 

tam vrazíte rychlost je nevídaný. Při jakýchkoliv akcích, nebo 

závodech týkajcích se rychlosti máte +2 ke všem hodům. 

Stojí Bod Osudu.  

 

MANÉVROVÁNÍ 

Couvání, sledování zrcátek, pomalé popojíždění při složité 

situaci, nebo při zapojování a odpojování návěsů, nebo ji-

ných vozidel. Nejdůležitější dovednost při převážení nad-

měrných nákladů. 

PŘEKONÁNÍ : zapojení / odpojení soupravy, přejetí špatného 

mostu, projetí skalním průsmykem, nebo úzkou ulicí, všech-

ny akce náročné na pomalou jízdu, citlivou nohu na plynu, 

skvělé sledování zrcátek... 

VÝHODA : nepřekvapí mě dráty el. vedení - které se co chvíli 

mohou pnout přes silnici, ani výmoly, díry a další překážky. 

Tam, kde se jiní zaseknou i na hodiny, já hladce proklouznu. 

Nezarazí mě ten úzký most vepředu, ani zbořené krajnice. 

SUPERKLIĎAS (trik) : pokud jste nuceni ke složitému popojíž-

dění a couvání na místě plném překážek, s nebezpečím po-

škození trucku i nákladu, máte +2 ke všem Akcím Překonání 

v jedné scéně. Stojí Bod Osudu. 

SOKOLÍ OKO (trik) : 1x při použití dovednosti Manévrování, 

Soustředění, Nakládání, Manipulace, Opravování a Orientace 

máte posun +2 na Akci Překonání na všimnutí si jakéhokoli 

závažného detailu, který by mohl znamenat veliké nebezpe-

čí, nebo poškození. 

PROSTOROVÉ VIDĚNÍ (trik) : perfektně umíte sledovat zrcát-

ka pokaždé, když jste nuceni couvat. Ať už se jedná o zapo-

jování / odpojování nákladu, nebo jiný důvod. K jedné akci 

Manévrování máte +1 na jakýkoliv druh hodu. Zdarma. 



 

 

VYPROŠŤOVÁNÍ 

Speciální znalosti a návyky k zapojení a vytažení převrácené, 

nebo zapadlé soupravy a její odtažení. Bezpečné použití lan, 

nebo tažných zařízení. Lze využít např. i k odtažení zlomen

ho el. sloupu, či zdechliny. Včetně technik zapojování trucků 

za sebou, či vedle sebe při převozech nadměrného nákladu.

Trucky používají nejen točnu, ale i tažná oka jak vepředu, tak 

vzadu. 

PŘEKONÁNÍ : převrácení návěsu, nebo tahače kolegy zpět na 

kola, vytažení zapadlé soupravy, odtažení překážky ze silnice 

/ cesty, řazení tahačů do různých sérií. 

VÝHODA : při vytahování se nic neutrhne, nikdo z konvoje 

nezůstane zapadlý, naše trucky mají dohromady hroznou 

sílu, žádný strom na cestě nás nezastaví... 

VYROVNANOST (trik) : perfektním dodržováním vzdáleností 

a rychlostí se vám podaří danou vzdálenost urazit za pol

viční dobu, nebo dokončit jakékoliv vyproštění za poloviční 

dobu, než byla vypravěčem (dispečerem) určena

Osudu. 

VELENÍ (trik) : nemusíte používat k vyproštění přímo svůj 

truck, stačí, když velíte při zapojování a popojíždění. Vaše 

zkušenosti dávají +1 ke všem hodům v takové scéně jakém

koliv řidiči z konvoje. Zdarma. 

KVARTETO (trik) : znalosti a zkušenosti v sériovém zapojov

ní tahačů vám umožňují při zapojení 2-4 tahačů za sebou, 

nebo pro jeden náklad celkově - opakovat jakýkoliv ne

spěšný hod v jedné scéně. Stojí Bod Osudu. 

 

NAKLÁDÁNÍ 

Použití hydraulické ruky, podstropního jeřábu skladiště, 

vysokozdvižného vozíku,znalosti o zatěžování a rozmisťování 

nákladu. Ve většině případů jsou náklady na návěsech již 

připraveny, ale zákazník může mít i jiné požadavky.

žití triku Extrémy nezahrnuje dovednost ovládat bagry a 

zvláštní stroje. 
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Speciální znalosti a návyky k zapojení a vytažení převrácené, 

nebo zapadlé soupravy a její odtažení. Bezpečné použití lan, 

Lze využít např. i k odtažení zlomené-

či zdechliny. Včetně technik zapojování trucků 

za sebou, či vedle sebe při převozech nadměrného nákladu. 

Trucky používají nejen točnu, ale i tažná oka jak vepředu, tak 

: převrácení návěsu, nebo tahače kolegy zpět na 

soupravy, odtažení překážky ze silnice 

: při vytahování se nic neutrhne, nikdo z konvoje 

nezůstane zapadlý, naše trucky mají dohromady hroznou 

perfektním dodržováním vzdáleností 

a rychlostí se vám podaří danou vzdálenost urazit za polo-

ončit jakékoliv vyproštění za poloviční 

dobu, než byla vypravěčem (dispečerem) určena. Stojí Bod 

roštění přímo svůj 

te při zapojování a popojíždění. Vaše 

zkušenosti dávají +1 ke všem hodům v takové scéně jakému-

znalosti a zkušenosti v sériovém zapojová-

4 tahačů za sebou, 

opakovat jakýkoliv neú-

 

 

Použití hydraulické ruky, podstropního jeřábu skladiště, 

znalosti o zatěžování a rozmisťování 

Ve většině případů jsou náklady na návěsech již 

připraveny, ale zákazník může mít i jiné požadavky. Bez pou-

žití triku Extrémy nezahrnuje dovednost ovládat bagry a 

PŘEKONÁNÍ : naložení klád, naložení jakéhokoliv pevného 

předmětu, vazačství, bezpečné zatěžování náprav, používání 

vozíků... 

VÝHODA : věc nakonec nebude tak těžká, těch beden není 

zase tolik, skladiště rychle vyprázdníme, v ještěrce je ještě 

trochu plynu... 

KLÍNOVÁNÍ (trik): dokážete rychle a prakticky používat klíny. 

To vám propůjčuje +2 k Překonávání jakýchkoliv potíží sp

jených s parkováním, nebo nakládáním ve svahu a na všech 

místech, kde hrozí samovolné popojíždění soupravy. Platí na 

jednu scénu. Stojí Bod Osudu.

JEŘÁBNICKÉ ZKOUŠKY (trik) : v minulosti jste pracoval ně

na stavbě a teď se vám tato licence nadmíru hodí. Je to p

sun +2 při jakýchkoliv akcích spojených s používáním jeřábů. 

Platí na jednu scénu. Stojí Bod Osudu.

EXTRÉMY (trik) : protože jsi prošel již mnohá zaměstnání, 

nedělá ti problémy ovládat jakýkoliv

dokonce velké bagry k nakládání, popojíždět se všemi mo

nými stroji a dokonce s nimi sám i zajedeš a sjedeš při jejich 

převozu na široký podval (Heavy Haul). Tento trik ti propů

čuje schopnost, kterou má málokdo, ale ne už žádné bonusy

k hodům. Platí pro jedno naložení / složení. Stojí Bod Osudu.

 

MANIPULACE 

Znalost druhů nákladů, jejich kontrolování a upevňování, či 

ruční přemisťování. Také jejich chování při jízdě a možná 

nebezpečí vyplývající z terénu. Schopn

hy, řetězy a kohouty, přenášet pytle a krabice bez rozsypání, 

nebo vypouštět a nahnat dobytek.

PŘEKONÁNÍ : porovnání krabic, přenesení pytlů a beden, 

utažení popruhů a kladek, hrboly na cestě, pozor na větve 

vysící do cesty, roztřesený náklad, ztažení uzávěru..

VÝHODA : mě se to nestane, jen to tak vypadalo, nic tu 

nekape, větve se rozhrnuly, dobře jsem to srovnal, krávy 

poslušně napochodovali... 

ŠIKOVNÉ PRSTY (trik) : hbité a silné prsty vám umožňují 

opravdu dobře všechno utáhnout. +1 ke všem hodům 

během jedné scény. Zdarma. 

KONTROLOVACÍ BLÁZEN (trik) : sice se vám všichni 

posmívají, protože neustále obcházíte návěsy. Ale nezaskočí 

vás jakákoliv událost spojená s poškozením, které vyplývá z 

uvolněného, nebo špatně rozmístěného nákladu. Pokud 

kdyoliv věnujete během pauzy asi tak 1/2 hodiny své 

: naložení klád, naložení jakéhokoliv pevného 

začství, bezpečné zatěžování náprav, používání 

: věc nakonec nebude tak těžká, těch beden není 

skladiště rychle vyprázdníme, v ještěrce je ještě 

dokážete rychle a prakticky používat klíny. 

ám propůjčuje +2 k Překonávání jakýchkoliv potíží spo-

jených s parkováním, nebo nakládáním ve svahu a na všech 

místech, kde hrozí samovolné popojíždění soupravy. Platí na 

jednu scénu. Stojí Bod Osudu. 

(trik) : v minulosti jste pracoval někde 

na stavbě a teď se vám tato licence nadmíru hodí. Je to po-

sun +2 při jakýchkoliv akcích spojených s používáním jeřábů. 

Platí na jednu scénu. Stojí Bod Osudu. 

(trik) : protože jsi prošel již mnohá zaměstnání, 

nedělá ti problémy ovládat jakýkoliv stroj. Umíš ovládat 

dokonce velké bagry k nakládání, popojíždět se všemi mož-

nými stroji a dokonce s nimi sám i zajedeš a sjedeš při jejich 

převozu na široký podval (Heavy Haul). Tento trik ti propůj-

čuje schopnost, kterou má málokdo, ale ne už žádné bonusy 

k hodům. Platí pro jedno naložení / složení. Stojí Bod Osudu. 

jich kontrolování a upevňování, či 

Také jejich chování při jízdě a možná 

nebezpečí vyplývající z terénu. Schopnost dotahovat popru-

a kohouty, přenášet pytle a krabice bez rozsypání, 

nebo vypouštět a nahnat dobytek.  

: porovnání krabic, přenesení pytlů a beden, 

utažení popruhů a kladek, hrboly na cestě, pozor na větve 

vysící do cesty, roztřesený náklad, ztažení uzávěru... 

: mě se to nestane, jen to tak vypadalo, nic tu 

nekape, větve se rozhrnuly, dobře jsem to srovnal, krávy 

hbité a silné prsty vám umožňují 

opravdu dobře všechno utáhnout. +1 ke všem hodům 

 

(trik) : sice se vám všichni 

posmívají, protože neustále obcházíte návěsy. Ale nezaskočí 

vás jakákoliv událost spojená s poškozením, které vyplývá z 

uvolněného, nebo špatně rozmístěného nákladu. Pokud 

hem pauzy asi tak 1/2 hodiny své 
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oblíbené Kontrolovací činnosti, celý den se vám náklad 

neuvolní. Stojí Bod Osudu. 

UŽ VEZL VŠECHNO (trik) : vyznáte se ve všech druzích nákla-

dů. Nezaskočí vás žádná zvláštnost. Máte zkušenosti s převá-

žením nebezpečných i nadměrných nákladů (Over Size). 

Posun +1 pro všechny hody týkající se pokusů o vyhnutí se 

speciálních problémů všeho druhu, které jsou spojeny s 

nákladem. Zdarma. 

 

 

 

OPRAVOVÁNÍ 

Mechanické dovednosti s nářadím a znalost konstrukce 

nákladního vozidla. Umění najít závadu, odstranit nefunkční 

součástku, nahradit píchlou pneumatiku. Včetně používání 

manuálů a technických výkresů. Netýká se složitějších oprav 

pro dílenské specialisty, ale lze odstraňovat mírnější Násled-

ky. 

PŘEKONÁNÍ : výměna pneumatiky, zalepení prasklé hadice 

páskou, výměna žárovky, pojistky, doplnění oleje a dalších 

směsí... 

VÝHODA : všechna kola jsem dotáhl, nikde nic neteče, příští 

závada je odstraněna bez hodů kostkou, mám dost náhrad-

ních pneumatik, moje nářadí je super... 

POŘÁDNÁ PÁKA (trik) : rozděláte i zarezlé šrouby, utáhnete 

bez trubky i to, s čím se jiní lopotí, nebo to musejí dělat 2 

najednou. Navíc při případném zápasu v páce máte +2 ke 

všem hodům. Zkrátka máte pořádnou sílu v zápěstí. Také 

posun +1 při všem utahování / povolování, včetně výměny 

kol. Zdarma. 

TÁTOVA GARÁŽ (trik) : v útlém věku jste často trávil celé dny 

v tátově dílně, kde opravoval náklaďáky. Spoustu věcí jste si 

vyzkoušel a hodně toho viděl. Olej a špína a vůně nafty je 

pro vás jako balzám. Nezaskočí vás jakkoliv nezvyklá závada. 

+1 při odstraňování neobvyklých poruch a všech běžných 

poruch. Zdarma. 

STROJNÍ DIPLOM (trik) : vystudoval jste průmyslovou školu a 

máte inženýrský titul. Přesto raději žijete jako trucker. Doká-

žete opravit i závady, které je možno odstraňovat jenom v 

dílně. 2 posuny při takové činnosti, ale čas asi 3x delší, než 

mechanici s plnou výbavou. Stojí Bod Osudu. 

 

ODPOČÍVÁNÍ 

Dovednost dobře využít spacího boxu, přístrojů, osobních 

předmětů, prostoru kolem tahače, táborového ohně, nebo 

přátel z řad truckerů ke kvalitnímu odpočinku a spánku. Ne 

každý se dokáže pořádně uvolnit a vyspat v tahači. 

PŘEKONÁNÍ : únava, ospalost, mikrospánek, rušivé zvuky, 

nebo jiné rozptýlení zvenčí, nervozita, hlad, žízeň... 

VÝHODA : dnes v noci mi stačí spát jen poloviční dobu, ne-

rozhodí mě ta bouřka venku, vůbec mi nevadí ten metalovej 

koncert, něco si přečtu, zachumlám se do spacáku, ugriluje-

me si toho bandikota... 

NOHY NAHOŘE (trik) : dokážete rychle vysadit a vydechnout. 

Umíte si dát šlofíka i rovnou za volantem a odstraníte tak 

příznaky únavy snadněji a rychleji, než většina ostatních. +2 

při Výzvách s použitím dovednosti Odpočinek. Stojí Bod 

Osudu. 

MULTIMEDIÁLNÍ OTROK (trik) : k pořádnému odpočinku 

používáte rádio, ale hlavně tv/dvd, nebo laptop. Váš tahač je 

dobře vybaven a věčně v něm duní (nebo rovnou řve) nějaká 

hudba. Pokud jste starší, spíš to bude country. Po večer 

chodíte na síť, atd. +1 posun při jakýchkoliv hodech. Zdarma. 

JÍDLO A FÓRKY (trik) : máte rád společnost a umíte u ohně 

pobavit a ještě k tomu dobrým grilováním potěšit ostatní 

řidiče z konvoje. Všichni, kteří se posezení zúčastní mají +1 k 

hodům. Stojí Bod Osudu. 
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ORIENTACE 

Důležitá dovednost k uvědomění si vlastní polohy v Outbac-

ku, pamatování si důležitých míst a světových stran. Použí-

vání navigace GPS a atlasů. 

PŘEKONÁNÍ : bloudění, fata morgána, ztraceni ve tmě, najít 

cíl, nebo jiné místo, zapamatování si ujeté trasy, vyhledání 

pumpy... 

VÝHODA : dneska je mi jasno, kudy pojedeme, motely jsou 

tady a tady, při další bouři se neztratíme, podle vyjetých stop 

jeli tudy, podle naklonění téhle palmy bude sever támhle, 

kolem toho vraku jsme projížděli přesně před hodinou... 

FOTOGRAFICKÁ PAMĚŤ (trik) : bezvadně si pamatujete 

všechny zvláštní místa, kterými jste projeli během celého 

jobu (vyprávění) a dokážete s velkou přesností určit, kde to 

bylo a jak je to asi dlouho. To se může hodit při potřebě 

návratu, nebo komunikaci s protijedoucími truckery. +1 k 

hodům. Zdarma. 

OUTDOOR (trik) : nejspíš jezdíte v maskáčích a za pasem 

máte vojenský nůž. Umíte zacházet s buzolou a mapami. 

Dobře víte, jak se v poušti přesýpá písek, kdy vysychají řeky a 

jak se chovají zvířata. +2 při jakýchkoliv pokusech zjistit svou 

pozici, či se vrátit na trasu a to i bez funkčních přístrojů v 

kabině trucku! Stojí Bod Osudu. 

MANIAK DO PŘÍSTROJŮ (trik): baví vás mačkat tlačítka a 

mžourat do displejů. Zbožňujete mikroelektroniku a vyznáte 

se ve všech typech navigace. +2 při jakémkoliv použití GPS. 

Stojí Bod Osudu. 

 

 

KOMUNIKACE 

Dovednost přemlouvat ostatní, navigovat je skrze vysílačku, 

přivolat pomoc spojením s dispečerem, varovat protijedoucí 

soupravy, přemluvit někoho k pomoci... 

Při komunikaci mezi sebou, i s dispečerem lze využít skutečný 

roleplay (hráči si drží u pusy pěst, jakoby drželi vysílačku a 

hlásí např: "Tede, bacha na ty větve před náma, trochu mě 

to škrtlo..." atd). 

PŘEKONÁNÍ : zavolání pomoci, vypadni ze silnice, nechceme 

problémy, hele hoši, vezmeme to kolem tý skály, nic jsem 

neřekl, podej sem tu hadici, nebo ti zakroutím krkem, zopa-

kuj to, nešlo by to nějak urychlit... 

VÝHODA : stačilo vlídný slovo, ten bláznivej pumpař tento-

krát bude v klidu, naštvu každýho - koho dneska potkáme, 

pěkně si je postavím do latě, kdyžtak nás jistí vrtulník... 

BOJ: lze provést útok nadávkami, ponižováním a vztekem s 

psychickými následky a stresem. Také se lze podobně bránit 

proti těmto útokům. 

SLANG TRUCKERŮ (trik) : léta dohadů a žvástů do vysílačky 

vytříbili váš jazyk natolik, že rozumíte i opravdu starým vete-

ránům  a oni vám. To zvyšuje reputaci. +2 posuny při hodech 

v akcích, jejichž následek má být pomoc, získání informace, 

nebo tak trochu lezení do zadku...  Stojí Bod Osudu. 

DRSŇÁK (trik) : vaše mluva je nevybíravá a váš hlas připomí-

ná chrčení starého motoru. Kdykoliv chcete někoho vyvést z 

míry, zastrašit, nebo mu pořádně vynadat, máte +2 k ho-

dům. Stojí Bod Osudu. 

DISPEČERŮV KÁMOŠ (trik) : znáte se osobně s dispečerem, 

nebo jste mu prostě sympatický. Kdykoliv žádáte o pomoc, 

přijde za poloviční čas, než ostatním, nebo můžete mít přidě-

len méně náročnou kombinaci návěsů, než ostatní. 2 posuny 

k hodu. Stojí Bod Osudu. 
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Dovednosti tahače 
Pokud jakkoliv testujete vlastnosti svého trucku a používáte 

jeho triky, můžete kvůli zbytečnému přetěžování nejen utrá-

cet Body Osudu, ale riskovat také vznik Stresu a Následků 

(poškození stroje). Zatímco pokud používáte k jeho ovládání 

především vlastní Dovednosti a Triky (řidiče), využíváte běžné 

funkce trucku. Trucky nemají vlastní Body Osudu. 

 

SÍLA 

Výkon motoru, točivý moment, pevnost rámu a náprav. 

Modely Mack používají vlastní motory, ostatní většinou od 

výrobců Caterpillar, Detroit a Cummins. Mnohdy si truckeři 

jejich loga nechávají zvýraznit na čelním skle. 

PŘEKONÁNÍ : tažení opravdu těžkého nákladu, vyrvání něko-

ho z bahna, vyšplhání nemožného svahu, nebo naopak jeho 

sestoupání (motorová brzda), vyhrabání se z písku... 

VÝHODA : celý den nepoznám zátěž, jako první to vyjedu, 

zapřáhnu všechno, můj motor nevaří... 

BOJ: lze provést útok přetlačováním, pokud se dvě vozidla 

nacházejí u sebe před rozjetím . Také se lze podobně bránit 

proti těmto útokům. Po každém prohraném Střetu se ale 

slabší tahač posune o pár metrů vzad, nebo do boku a získá 

nějaký Střední Následek a +1 Psychický Stres řidiče . Útočník 

vždy získává +1 Stresu tahače (poškození) a +1 Psychický 

Stres řidiče. Další kolo, pokud dojde k delšímu Konfliktu 

proběhne stejně, ale pokud prohraje stejný tahač, získává 

nějaký Vážný Následek. Ve třetím kole již může být úplně 

zdemolován (Extrémní Následek). Obránce může však kdyko-

liv ustoupit tak, že tam hodí zpátečku, nebo jinak ujede (po-

užije úspěšně Dovednost Rychlost). 

NEJSILNĚJŠÍ MOTOR (trik) : váš motor má výkon více než 600 

koní. Dokážete zapřáhnout, nebo vyprostit i taková břeme-

na, na kterých si ostatní vylámali zuby. +3 pro všechny hody. 

Pokud ale pokus selže, dojde ke Střednímu Následku (utrže-

ná točna, vyrvané přední tažné oko, uvolnění závěsu nápra-

vy...), při opětovném neúspěchu získáváte dokonce Vážný 

Následek (prasklá náprava, zavařený motor, pokroucení 

rámu...). Pokud si nedáte říct a znovu neuspějete, je to už 

Extrémní Následek (celá náprava je urvaná, zdemolování 

rámu, totální zadření motoru...). Stojí Bod Osudu. 

EXTRA VZDUCHOVÁ SÁNÍ (trik) : sací trubky jsou před vzdu-

chovými filtry a vysoušeči vzduchu viditelně vyvedeny nad 

víkem motoru (u tahačů s nosem), nebo za kabinou, či na 

střechu (u tahačů bez nosu). Parádní přísun vzduchu ovlivňu-

je hlavně akce, jako šplhání do svahu, rozjíždění se s těžkým 

nákladem, apod. Zvyšuje výkon. +1 posun k hodům. Zdarma. 

NÁPRAVY NAVÍC (trik) : místo dvou náprav vzadu máte tři 

nápravy, nebo těsně za kabinou máte další nápravu, která 

má řiditelná kola. Možná máte obojí. Ještě existují různé 

variace toho, které z náprav jsou pod náhonem a které ne. 

Každopádně při náročném nakládání a přetěžování trucku, 

nebo při hrabání, zapadnutí, vyprošťování a při problémech 

s "Heavy Haul" návěsem máte +2 ke všem hodům. Stojí Bod 

Osudu. 

 

 

 

RYCHLOST 

Vyladění celého pohonu, především převodovky a aerody-

namické tvary podporují vysokou rychlost, pokud to dovolují 

podmínky. To se projeví nejčastěji na dobrém asfaltu, pří-

padně i na cestách bez překážek. 

PŘEKONÁNÍ : předjetí, zkrácení času dodávky, ujetí před 

požárem, vítězství v závodech... 

VÝHODA : vezmu toho borce před námi, mě nedostanete, 

tak mě zkus dohnat, jako vždycky tam přijedu první... 

BOJ : za jízdy lze provést útok narážením. Cíl se brání svou 

Dovedností Bezpečnost, navíc i Dovedností řidiče - Řízení. Ať 

útočník uspěje, nebo ne, získává +1 Stresu pro svůj náklaďák 

i Psychický Stes řidiče a Mírný Následek též pro náklaďák. 

Pokud se cíl svou Bezpečností neubránil, získává Střední 

Následek, řidič (Psychický) i náklaďák +1 Stresu. Navíc cíl 

musí ještě uspět ve Výzvě , proti míře Rychlosti útočníka, 

jinak dochází k vybočení z dráhy a Následkům dle prostředí 

(převrácení soupravy, nárazy, demolice, Vážné a možná i 

Extrémní Následky!). 

PŘEVODOVKA S 18 STUPNI (trik) : nejlepší manuální "Gear 

box." Spousta ozubených kol dovoluje vyjet i nemožně kom-

plikované zákruty a terénní potíže, rychle nabírat rychlost, 

nebo jet opravdu svižně po celou dobu trasy. Na výběr při 

užití triku je buď +1 k Dovednosti řidiče Manévrování, nebo 
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+2 k hodům Rychlosti, při rozjíždění, předjíždění, závodění, 

atd. Stojí Bod Osudu. Při neúspěchu v hodu získává ovšem 

truck +1 Stresu, což naznačuje opotřebení převodovky. 

VÍCE ŘADÍCÍCH PÁK (trik) : máte 2-3 řadící páky! Tyto bývají 

většinou vyvedeny s designovými hlavicemi ve tvaru lebek, 

nebo jsou zesílené, chromové, z drahého dřeva... K jakému-

koliv hodu s využitím Rychlosti máte +3. Při neúspěšném 

hodu získává ovšem truck +2 Stresu, což naznačuje opotře-

bení převodovky. Stojí Bod Osudu. 

SPOILER A DEFLEKTOR (trik) : aerodynamický tvar nástavby 

spacího boxu, nebo samostatné křídlo nad střechou a štítek 

na nose umožňuje lepší proudění vzduchu a menší spotřebu 

paliva. +1 posun pro všechny hody s využitím Rychlosti. 

Zdarma. 

 

OVLÁDÁNÍ 

Míra toho, jak dobře lze truck ovládat. Zahrnuje ergonomii 

prvků v kabině, posilovače řízení a spoustu zařízení.  

PŘEKONÁNÍ : oslnění protijedoucího, vytroubení lenocha, 

nastavení trasy, vytočení nemožného, stěrače proti dešti a 

prachu, pomalé projetí, opatrná jízda, s blinkry přes křižo-

vatku, rádiem lze vyslechnout předpověď počasí, na mapě 

lze najít co nás vepředu čeká... 

VÝHODA : pěkný rejd, zabírá to jak má, všichni mě vidí, zvířa-

ta jsem vyplašil, na GPS vidím kudy dál, to není problém 

projet, pěkně tam zacouvám... 

EBS (trik) : elektronický systém, který zajišťuje okamžitou 

odezvu brzd na uvolnění, či sešlápnutí pedálu. Vždy, když 

budete z jakéhokoliv důvodu brzdit, máte +1 k hodům s 

použitím Ovládání, nebo dovednosti řidiče - Řízení. Zdarma. 

ESP (trik) : systém monitoruje stabilitu a zamezuje smykům 

na mokré vozovce, rozkývání, nebo převrácení soupravy. 

Vždy máte +2 v takové situaci. Zdarma. 

KAMERY (trik) : přední a zadní kamera s výstupem na palubní 

počítač umožňuje dokonalou kontrolu. Při jakémkoliv popo-

jíždění, couvání, apod. máte +2 posuny při použití dovednos-

ti Ovládání, nebo Manévrování. Stojí Bod Osudu. 

 

BEZPEČNOST 

Zahrnuje všechny prvky, které chrání jak konstrukci tahače 

proti poškození, tak řidiče uvnitř. Včetně nárazníků, blatníků, 

podběhů i bezpečnostních pásů, atd. Prvky jsou pasivní a 

využití nestojí Body Osudu. 

PŘEKONÁNÍ : odvrácení poškození při nárazu, vyhnutí se 

zranění... 

VÝHODA : další zvíře prostě odmrštím, můj nárazník ho po-

řádně potrápí, vůbec mi nebudou vadit ty vyčnívající kame-

ny, bláto zachytí moje skvělé blatníky... 

SPECIÁLNÍ : dovednost Bezpečnost vám dává dodatečné 

kolonky fyzického stresu (poškození trucku) a následků. 

Průměrná (+1)  nebo  Slušná  (+2)  vám  dá  na  měřítko  

stresu  3-bodový  čtvereček.  Dobrá  (+3)  nebo  Skvělá  (+4) 

vám  dá  na  měřítko  stresu  3  a  4-bodový  čtvereček.  Vyni-

kající  (+5)  a  lepší  vám  vedle  dodatečných čtverečků stre-

su dá i dodatečnou kolonku drobného následku.  

BULLBAR (trik) : masivní hliníkový třmen před nárazníkem a 

chladičem, který se dá snadno sejmout v případě potřeby. 

Vybavuje se jím většina trucků v Outbacku. Tlumí sice veške-

ré čelní nárazy a zamezuje poškozování chladiče a motoru, 

ale především odmrští dokonale každé zvíře na trase. Takové 

události jsou zde časté. +1 posun při útoku s použitím Rych-

losti, nebo Síly na jiný cíl, +3 při jakémkoliv čelním nárazu / 

srážce a používání Bezpečnosti. Zdarma. 

ŠTÍT ČELNÍHO SKLA (trik) : také velice častá ochrana dolní 

části čelního skla a stěračů v podobě vyztužené drátěné sítě. 

Ta chrání před větvemi, nebo odraženými kameny. +2 při 

podobné situaci, která prověřuje Bezpečnost. Bonus lze 

sečíst s trikem Široká sluneční clona (níže). Zdarma, sečtení 

dvou triků stojí Bod Osudu. 

ŠIROKÁ SLUNEČNÍ CLONA (trik) : zvětšená ochrana vrchní 

části čelního skla nejen zamezuje oslnění, ale její účel je také 

v ochraně před větvemi a kamením. +3 proti oslnění a + 2 

proti nárazům do skla. Bonus lze sečíst s trikem Štít čelního 

skla (výše). Zdarma, sečtení dvou triků stojí Bod Osudu. 
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KOMFORT 

Hodnotí všechny vymoženosti pro co nejpříjemnější pobyt v 

kabině a ve spacím boxu. Zvláště v Austrálii jsou trasy velice 

dlouhé, což zvyšuje nároky na tyto vlastnosti. Zaměstnavate-

lé jsou si dobře vědomi toho, že neodpočatý a "rozlámaný" 

řidič, který se nemůže obklopit osobními potřebami má 

mnohem menší výkonnost. Kabiny a spací boxy standardně 

obsahují rádio, mikrovlnku, lednici a malé tv / dvd. 

PŘEKONÁNÍ : únava, nekonečně dlouhá jízda, nuda při čeká-

ní na job - nebo sestavení kombinace návěsů, pozvání koho-

koliv k sobě, svezení kohokoliv, soužití s kolegou / závozní-

kem, špatné počasí - vedro, nebo chlad... 

VÝHODA : pořádně se natáhnu a nějak to uteče, ohřeju si 

něco v mikrovlnce, dej to sem  moje lednice je dost velká, u 

mě se ti bude líbit, je tu teplo, tady se tlouct nebudeme, to 

vedro vůbec necítím... 

CABOVER (trik) : velká kabina bez nosu poskytuje větší vnitř-

ní prostor. Získat ji ovšem mohou automaticky (mimo ome-

zený počet třech základních triků) pouze určité modely taha-

čů. +1 pro všechny Výzvy a používání dovednosti Komfort. 

Zdarma. Bonus tohoto triku lze sečíst s trikem Zvětšený spací 

box (níže).  

ZVĚTŠENÝ SPACÍ BOX (trik) : širší lůžka, která mohou mít 

různou orientaci, velké množství úložného prostoru, více 

oken a dveře navíc s výstupem do strany, nebo dozadu. 

Případný vysouvací stolek, nebo křesla pod lůžky...               

+2 pro všechny Výzvy a používání dovednosti Komfort. 

Zdarma. Bonus tohoto triku lze sečíst s trikem Cabover (vý-

še).  

NADSTANDARTNÍ ZAŘÍZENÍ (trik) : vyžaduje nekompromisně 

Zvětšený spací box. Obsahuje již takové věci, jako malý ku-

chyňský kout s lepší mikrovlnkou, nebo dokonce hygienický 

box se sprchou a suchým wc. K využití je zapotřebí už nějaké 

akce, jako je vaření, nebo udržování čistoty. Proto, chcete-li 

+2 posuny při používání Dovednosti komfort, bude vás to 

stát Bod Osudu. 

 

DESIGN 

Chcete-li někoho oslnit, uspět na australské Truck-Show, 

nebo nevíte jak dál "vytunit" svůj tahač, je provás tato Do-

vednost. Další parádičky doplní už jenom vybrané Aspekty, 

které se týkají vzhledu.  

PŘEKONÁNÍ : sbalení buchty ve Snack-Baru, blýsknutí se 

před zelenáči, zůčastnění se hromadné jízdy na show, získání 

reputace... 

VÝHODA : všechny turisty vytroubím, zpomalím kdykoliv a 

pak rozhulím komíny, pomalu projedu každou hlavní ulicí, 

předjedu ty špíny a budu se jim chechtat... 

PAINTBRUSH MOTIV (trik) : parádní lak se super - originálním 

obrázkem přes celou kabinu i spací box. Hráči mohou popsat 

svoje barvy a to, co je na obrázku. Může to být cokoliv od 

motivů z filmů, zvířata, nahotiny, atd. +2 při jakýchkoliv ho-

dech s použitím Dovednosti Design. Zdarma. 

CHROMOVANÉ SOUČÁSTI (trik) : spousta věcí z naleštěného 

kovu. Stupačky, kliky, výfuky, boxy na baterie a nářadí, 

obroučky ukazatelů, nárazník, zrcátka, možná i disky kol. +2 

posuny při jakýchkoliv hodech s použitím Dovednosti Design. 

Zdarma. 

 

LUXUSNÍ INTERIÉR (trik) : souhrn machrovinek uvnitř. Pa-

rádní potahy a polstrování, zvláštní barva, nebo lak palubní 

desky, kožené sedačky s vyšitými logy výrobce trucku, pří-

davné iluminiscenční osvětlení, speciální volant a hlavice na 

řadící páce. Aby to ovšem mohl někdo ocenit, musí dovnitř 

minimálně nahlédnout a to stojí Bod Osudu. +2 pro užití 

Dovednosti Design. 

 

Tímto končí výčet možností pro vytvoření postavy a trucku. 

Hráči určitě sami přijdou na další možnosti, Aspekty, nebo 

Speciality, které by chtěli začlenit. Tahače přežívají i hořké 

konce postav a proto je mohou užívat nahrazující postavy, 

nebo si je mezi sebou krátkodobě mohou půjčovat a vymě-

ňovat. 

 



ROAD TRAIN_02 

 

12 
 

NÁKLADY 
 

Návěsy neodmyslitelně patří ke každému Jobu (vyprávění). 

Postup, jak k příběhu s truckery přistupovat si rozebereme 

níže, ale nyní je čas trochu rozebrat možnosti týkající se 

převáženého zboží typického pro Outback. Nejlépe bude, 

když si každý hráč sepíše všechny speciální Aspekty, které 

získává pro celý náklad a potom jednotlivě pro každý návěs. 

Každý návěs může obsahovat totiž jiný materiál. 

Náklad i s aspekty je hráčům přidělen Dispečerem na začát-

ku, nebo během Jobu. Řidiči v konvoji by měli kvůli spravedl-

nosti mít přiděleny stejné kombinace, případně se dohod-

nout. Může nastat i situace, kdy všechny trucky táhnou / 

tlačí jeden nadměrný náklad. 

Návěsy s materiálem dokreslují hru a zvyšují napětí v růz-

ných situacích. Doručení co nejméně poškozeného zboží je 

stěžejním cílem každého Jobu. 

 

SPECIÁLNÍ ASPEKTY 

Závozník může být přidělen Dispečerem, pokud se třeba 

jedná o nebezpečný náklad, potřebu překonat rychle dlou-

hou vzdálenost, nebo jako průvodce znalý trasy. Vypravěč ho 

vytvoří jako PV. 

Doprovodné vozidlo, nebo dvě vozidla. nejspíš nějaký Pick-

up, nebo Jeep, s cedulemi Over Size a majáky, který řídí PV. 

Poskytují bonus +2 za každé vozidlo v případech, jako je 

hustý provoz, křižovatka, předměstí, atd. Funkce doprovod-

ných vozidel může Vypravěč (Dispečer) hlouběji zakompo-

novat do Jobu. 

Vždy se mohou v příběhu různě projevovat charaktery 

osádek - PV. 

Sériové zapojení - opravdu ohromné náklady vyžadují zapo-

jení několika tahačů za sebou, nebo jako tlačnou sílu vzadu. 

Celý Job tak rozhodně bude prolnut Týmovou spoluprácí ze 

základních pravidel a prověřováním Dovedností Vyprošťová-

ní a Soustředění. 

Kombinace návěsů - běžné návěsy se zjednodušeně řečeno 

zapojují do kombinací, které určují jejich počet: 

Single, Double, Triple, Road-Train (4 a více návěsů) a Heavy 

Haul (1 plochý návěs s nadměrným a těžkým nákladem). 

Pro jednoduchost mohou všechny návěsy obsahovat stejné 

zboží (materiál), nebo lze vypsat jejich čísla, tak jak jdou za 

sebou + jejich aspekty. 

př: 

Double, 0) tahač  1) voda 2) nafta 

 

MATERIÁL 

Zde jsou uvedeny trvalé Aspekty nákladu / možné Následky. 

V následujících popisech důležitých míst bude uvedeno, kde 

se jaké náklady běžně získávají, nebo odevzdávají. I poškoze-

ný náklad je nutné dopravit do cíle. 

OPÁLY, MĚĎ, MĚDĚNÁ RUDA - těžký, přesýpá se (vysypaný) 

KLÁDY, POTRUBÍ - dlouhé, těžké (vysunuté, rozkutálené, 

ohořelé) 

BALÍKY SENA - vysoké (promočené, rozkutálené, rozpadlé, 

ohořelé) 

ZÁSOBY - krabice (zkažené, promočené, rozsypané) 

DOBYTEK - hýbe se (zmrzačený, rozuteklý) 

TRHAVINY - bedny (exploze a znič.2 soused.návěsy, nebo 

tahač) 

VODA - přelívá se (vylitá) 

NAFTA - přelívá se (vylitá, hoření a mohou hořet 2 sou-

sed.návěsy, nebo tahač) 

AUTOMOBILY - poničitelný (rozbité) 

MONTOVANÝ DŮM - nadměrný (poničený) 

STROJE (bagr, traktor, truck, buldozer, turbína...) - těžký, 

nadměrný (poničený) 

KONSTRUKCE (části rypadel, jeřábů) - nadměrný, těžký (po-

ničený) 

OBŘÍ DŮLNÍ NÁKLAĎÁK, BAGR - nadměrný, těžký (poničený) 

MARINGOTKA - pouze veteráni Na volné noze, kterým se stal 

pobyt v Outbacku životním stylem obětují 1 místo pro veliký 
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obytný karavan. Oni už tolik nemusí řešit výdělky a tak si z 

těchto maringotek postaví hradby proti nepříznivému počasí 

a nějaký čas kempují. Berou jenom Joby, ve kterých je netlačí 

čas. Maringotka poskytuje vždy Komfort +8. 

 
 

NÁSLEDKY A STRES 
 

Zde je uvedeno několik příkladů pro vymýšlení následků v 

různých situacích. Řidič má pro Následky právě tolik kolonek, 

kolik je uvedeno v základních pravidlech. Starý truck pojme 

maximálně 3 mírné, 1 drobný a 1 vážný. Nový truck dokáže 

unést 4 mírné, 2 drobné a 1 vážný. 

Staré trucky začínají s jedním jednobodovým čtvereček stre-

su, Nové mají jeden jednobodový a dvoubodový. 

K odstranění všech políček stresu řidiče stačí povedená 

pauza, nebo spánek - viz Job / Cyklus. 

K odstranění stresu tahače stačí povedená akce Opravování 

s takovou mezí náročnosti, kolik je zaplněno políček stresu, 

nebo návštěva dílny / servisu. 

ŘIDIČ 

MÍRNÉ  (k odstranění stačí 1 hodina pauzy a dostatek zásob) 

špína, hlad, žízeň, nachlazení, odřenina, boule... 

DROBNÉ (k odstranění je potřeba alespoň 6 hodin spánku a 

případně autolékárnička, nebo pořádné nasycení v restaura-

ci, nebo u táboráku) 

potlučení, úpal, únava, pořádný hlad, žízeň... 

VÁŽNÉ (k odstranění je potřeba několikadenního pobytu v 

nemocnici) 

otrava, dehydratace, vyčerpání, zlomenina, otřes mozku, 

pořezání, rozdrcení části těla, vnitřní zranění... 

EXTRÉMNÍ (nelze odstranit - konec postavy) 

kolabs, smrt, paralýza, rozdrcení, úplné vyčerpání... 

 

TAHAČ (+návěsy) 

MÍRNÉ  (k odstranění stačí 1 hodina pauzy,dostatek náhrad-

ních součástí a nářadí a použití Dovednosti Opravování proti 

pasivní opozici +1) 

špína, odřený lak, rozbitá žárovka, utržené zástěrky... 

DROBNÉ (k odstranění je potřeba několik hodin pau-

zy,dostatek náhradních součástí a nářadí a použití Doved-

nosti Opravování proti pasivní opozici +3, nebo přivolat ser-

visní vozidlo / odtahovku - viz. Volání o pomoc) 

rozbité světlo, zlámaný stěrač, defekt, promáčklý blatník, 

porucha klimatizace, vysoká teplota oleje, chybí stlačený 

vzduch, zablokované dveře, utržený nárazník, podhuštěné / 

přehuštěné pneumatiky... 

VÁŽNÉ (lze odstranit jenom přivoláním odtahovky a odsta-

vením na několik hodin, nebo dokonce dní v dílně / servisu) 

 

zmačkaná kabina, ohnutý výfuk, vysypané sklo, zavařený 

motor, zlomená náprava, vybitá baterie, nestartuje, nebrzdí, 

vyteklý olej, proražený chladič, vyvrácené kolo, závada elek-

troinstalace / vzduchotechniky, nefunkční kompresor, nesvítí 

palubní počítač, utržená točna /tažné oko, prasklý řemen... 

EXTRÉMNÍ (nelze odstranit - s tahačem je konec) 

úplné zdemolování, shoření, exploze... 

 

PŘEVRÁCENÍ 
 

Při smycích, nezpevněných krajnicích a dalších situacích 

hrozí tato krajně nepříjemná situace. Pokud se něco takové-



 

 

ho stane např. na okraji strže, nebo na kopci, navíc může 

dojít i k několikanásobnému převrácení! Souprava musí být 

následně vyproštěna kolegy, nebo odtahovkou. S ohledem 

na terén by to mělo být použití Dovednosti Vyprošťování (ale 

trucky musí nejdříve odpojit vlastní návěsy). Pasivní opozice 

se bude pohybovat vysoko - od +2 nahoru. Při neús

nebo přílišném používání Síly trucku si navíc kolegové sami 

mohou přivodit dost závažná poškození tahačů.

Vždy při převrácení odolává řidič zranění použitím Bezpe

nosti, poté Houževnatosti. Opozice je stejná, jako pro n

sledné vyprošťování a odvíjí se od terénu. Řidiči hrozí Vážná 

zranění, stejně tak trucku, návěsům a náklad bude nejspíš 

poškozen. 

 

VOLÁNÍ O POMOC 
 

Pokud nelze závadu na tahači opravit vlastnoručně, ani s 

kolegy z konvoje. Pokud nelze převrácenou, či zapadlou 

soupravu vyprostit svépomocí, nebo pokud dochází palivo a 

zásoby - nezbývá, než přivolat pomoc. K přivolání

mít funkční vysílačku, případně mobilní telefon, nebo laptop

Outback Logistic vybavuje vozy speciálním tlačítkem Panic

Nejhorší variantou jsou ovšem nesnáze v místech, kde není 

žádný druh signálu! 

Samotná akce vyproštění se může odehrát automaticky, 

nebo z ní lze udělat celou sérii Výzev s použitím PV.

BAGR - vypravěč (dispečer) ví, zda se v okolí nachází doly, 

nebo farma, či jiná místa využívající těžké stroje.

být výzva s Dovedností Komunikace. Bagrista se dostaví za 

několik hodin a většinou zdarma pomůže s vyproštěním.

AUTOJEŘÁB / ODTAHOVKA - může být vyslána dispečerem z 

Outback Logistic, což v opakujících se případech znamená i 

vyhazov. Odtahovka je schopna dodat zásoby, palivo, opr

vovat Mírné závady na místě, nebo prostě křáp odtáhnout 

do dílny. Truckeři Na volné noze musí spoléhat na nejbližší 

Servis, což je dost drahá služba. Čas dostavení této pomoci je 

závislý na vzdálenosti nejbližší Centrály, nebo Servisu. 
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Pokud nelze závadu na tahači opravit vlastnoručně, ani s 

kolegy z konvoje. Pokud nelze převrácenou, či zapadlou 

pomocí, nebo pokud dochází palivo a 

K přivolání je nutno 

mít funkční vysílačku, případně mobilní telefon, nebo laptop, 

Outback Logistic vybavuje vozy speciálním tlačítkem Panic. 

místech, kde není 

Samotná akce vyproštění se může odehrát automaticky, 

nebo z ní lze udělat celou sérii Výzev s použitím PV. 

vypravěč (dispečer) ví, zda se v okolí nachází doly, 

nebo farma, či jiná místa využívající těžké stroje. To může 

být výzva s Dovedností Komunikace. Bagrista se dostaví za 

několik hodin a většinou zdarma pomůže s vyproštěním. 

může být vyslána dispečerem z 

Outback Logistic, což v opakujících se případech znamená i 

schopna dodat zásoby, palivo, opra-

vovat Mírné závady na místě, nebo prostě křáp odtáhnout 

do dílny. Truckeři Na volné noze musí spoléhat na nejbližší 

ervis, což je dost drahá služba. Čas dostavení této pomoci je 

nebo Servisu.  

Od několika hodin, až po několik dní ve vzdálených oblastech 

Outbacku! 

VRTULNÍK - je rychlejší, dražší a používá se v nejvyšší nouzi. 

Přinese zásoby, nebo vezme řidiče do nemocnice.

DÚLEŽITÁ MÍSTA 
 

(Kurzívou je vypsáno vždy několik nápadů pro

ty. Některé z nich jsou podrobněji rozebrány v kapitole Pr

středí - níže) 

CENTRÁLA 

Velké parkoviště pro vozy zaměstnanců, dvůr s garážemi a 

parkováním pro trucky. Velká, skvěle vybavená dílna pro 

všechny typy tahačů. kancelář šéfa divize, pr

čerů a společenská místnost pro krátký odpočinek, nebo 

občerstvení v kantýně. Zde Outback Logistik shromažďuje 

svoje síly, nebo je přijímá zpět. Před budovou mohou navíc 

parkovat řidiči Na volné noze a nabízet svoje služby. V Cen

rále by měl začínat a končit každý Job (vyprávění).

-krize firmy, oslavy, běsnící šéf, rozhádaní zaměstnanci, nízké 

platy, páteční grilovačka za garážemi, žádné kšefty, nedost

tek náhradních dílů, všechny trucky v poušti, prázdná kant

na, po požáru, sekretářka kterou 

mošů, šéf pije a Centrála skomírá, nejlepší mechanici...

 

MONTÁŽNÍ DVŮR 

Protože Road-Trainy nesmí vjíždět do měst, na periferiích 

existují tato zařízení, ve kterých mechanici zapojují a rozp

jují kombinace. Další dělníci zase přemi

kozdvižnými vozíky a jeřáby. Zde řidiči odevzdávají a přijímají 

své návěsy, dle pokynů dispečera (vypravěče). Jiné služby 

zde nenaleznete. Jenom kancelář, kde se vyfasují potřebná 

potvrzení a papíry. Dvory mohou mít různou velikost podle 

Od několika hodin, až po několik dní ve vzdálených oblastech 

je rychlejší, dražší a používá se v nejvyšší nouzi. 

Přinese zásoby, nebo vezme řidiče do nemocnice. 

 

(Kurzívou je vypsáno vždy několik nápadů pro Situační aspek-

. Některé z nich jsou podrobněji rozebrány v kapitole Pro-

Velké parkoviště pro vozy zaměstnanců, dvůr s garážemi a 

parkováním pro trucky. Velká, skvěle vybavená dílna pro 

všechny typy tahačů. kancelář šéfa divize, pracoviště dispe-

čerů a společenská místnost pro krátký odpočinek, nebo 

Zde Outback Logistik shromažďuje 

svoje síly, nebo je přijímá zpět. Před budovou mohou navíc 

parkovat řidiči Na volné noze a nabízet svoje služby. V Cent-

začínat a končit každý Job (vyprávění). 

krize firmy, oslavy, běsnící šéf, rozhádaní zaměstnanci, nízké 

platy, páteční grilovačka za garážemi, žádné kšefty, nedosta-

tek náhradních dílů, všechny trucky v poušti, prázdná kantý-

na, po požáru, sekretářka kterou všichni balí, hromada ká-

mošů, šéf pije a Centrála skomírá, nejlepší mechanici... 

 

 

Trainy nesmí vjíždět do měst, na periferiích 

existují tato zařízení, ve kterých mechanici zapojují a rozpo-

jují kombinace. Další dělníci zase přemisťují náklady vyso-

kozdvižnými vozíky a jeřáby. Zde řidiči odevzdávají a přijímají 

své návěsy, dle pokynů dispečera (vypravěče). Jiné služby 

zde nenaleznete. Jenom kancelář, kde se vyfasují potřebná 

potvrzení a papíry. Dvory mohou mít různou velikost podle 
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města. U velkých aglomerací se jedná o celá komplikovaná 

překladiště. Příprava nákladů a kombinací může trvat i něko-

lik hodin, které lze využít k odpočinku ve svém tahači. 

- chaos, špatné osvětlení, vysypaný náklad, srážka trucků, 

nehoda, záchranka, požár, kamarádi, fronta, nekonečné 

čekání na naložení / zapojení, kaluže oleje, výborná spolu-

práce, špatně placení zaměstnanci... 

 

PŘÍSTAV 

Největší překladiště, do jakého se řidiči mohou dostat. Vy-

znat se zde a přetrpět všechna úskalí vyžaduje pevné nervy. 

Z Austrálie se většinou odváží vytěžené suroviny a dobytek. 

Naopak se zde vykládají všechny ostatní potřeby a zboží. 

Výhodou přístavu je, že zde naleznete níže popsaná zařízení, 

jako jsou Restaurace, Snack-Bar a Pumpa. 

-situační aspekty jsou velmi podobné Montážnímu dvoru, ale 

se silnějšími efekty. 

 

PRŮMYSLOVÝ KOMPLEX 

Továrny různých zaměření se vyskytují na předměstích. Pro-

dukují veškeré možné stroje a techniku. Pohyb po areálu a 

kontrola na vrátnicích je většinou perfektně zorganizována. 

Čekací doby jsou krátké, náklad je rychle přemisťován. Pro-

táhnout se to může především v případech s extrémními 

náklady. V továrnách musí ovšem řidič při manipulacích 

asistovat a tudíž nemůže spát během příprav / odevzdávání. 

-chemická havárie, stávka, přítelkyně v místní kantýně, ka-

marádi mezi údržbáři, podniková kontrola, otravná nařízení, 

špatně značené nájezdy, přecpáno před skladem, výpadek 

el.proudu v celém komplexu... 

 

 

 

DŮL 

Povrchová těžba surovin. V dálce pracují gigantická rypadla. 

Truckeři si musí dávat velký pozor na případnou fatální kolizi 

s obřími náklaďáky Caterpillar a bagry, které by je rozdrtili 

jako mravence. K dolům často vedou jenom cesty bez asfal-

tu, je zde spousta prachu, nebezpečných strží a množství 

strojů. Doly vypravují sklápěcí návěsy s Opály a s Mědí, pří-

padně s Měděnou rudou. Někde se těží dokonce i zlato. 

Naopak potřebují téměř vše, především naftu, potrubí a 

stroje různých druhů. Na správná místa je potřeba se tak 

trochu protlačit a mít neustále oči na stopkách. 

-situační aspekty jsou podobné, jako v továrně... 

 

TĚŽEBNÍ TÁBOR 

V deštných pralesích, mimo Outback dochází k masivnímu 

zpracování dřeva. Pracují zde automatizované harvestery, 

ale i dělníci s pilami. Velké nakladače zaplňují vidlicové ná-

věsy kládami. Někdy mohou řidiči mít vlastní hydraulické 

"ruce" za kabinami a nakládat tak sami na odlehlejších mís-

tech s připravenými hranicemi. Těžební oblasti jsou plné 

nebezpečných překážek v podobě bláta, rozježděných struh, 

poházených větví a překážejících stromů. Odbyt ale odsýpá a 

nečeká se. Někdy tábory potřebují přísun zásob, vody, nafty, 

nebo strojů, apod. 

-zapadlý lesní traktor, klády přes cestu, bláto, strouhy, ne-

bezpečné svahy a strže, větve vyčnívající do cesty, pohyb 

dělníků s pilami, vyplašená zvěř, nakládání v kopci... 

 

FARMA 

Pěstují plodiny a chovají dobytek, nebo koně. Zpravidla dob-

rý přístup po cestách a nevelký provoz. Návěsy bývají už 

dopředu připravené. Odváží se hlavně balíky sena do jiných 

farem, nebo dobytek. Potřebují tady především naftu, stroje 

a další nezbytnosti. 

-zdivočelý dobytek, kolona traktorů / zemědělských strojů, 

horečná sklizeň, poplach při opravdu  nepříznivém počasí, 

následky velkého sucha, uvolněná atmosféra, malá dílna, 

trochu zásob zdarma, špatné osvětlení... 

 

 

 



 

 

KOLONIE 

Odlehlá městečka v poušti, kde žijí dobrodruzi, n

potomci původních obyvatel - Aboriginci. Slouží spíše jako 

zastávky, případně potřebují zásoby a vodu, případně mo

tované domy. Nachází - li se blízko silnic, nebo hlavních tras 

Road-Trainů, mohou poskytovat služby v jedné, nebo v n

kolika málo užitečných budovách, které jsou popsány níže. 

Obyvatelé jsou vděčni za příjezd souprav a rádi řidičům p

skytnou nějaké občerstvení a rozptýlí je vřelým rozhov

rem... 

-vděční obyvatelé, přítel mezi domorodci, lovecký klub, houf 

dětí a psů, hlad, nedostatek léků, řádící nemoc, ututlaný 

zločin, kamarád mezi předáky... 

 

PŘEDMĚSTÍ 

Místa kolem velkých měst mimo Outback, případně v

srdci - Alice Springs. Většinou se vyznačují perfektními a

faltkami, ale také hustším provozem, který může komplik

vat jízdu především s nadměrnými náklady. K dispozici jsou 

zde veškeré níže popsané budovy se svými službami

perfektní Truck-Stopy. Také zde má svoje Centrály Outback 

Logistic. Řidiči si většinou kupují menší domy právě na 

předměstích, poblíž zaměstnavatele. Souvislosti s Joby se 

odehrávají na Montážních dvorech - viz.výše.

-překážející sloupy s el.vedením, policejní kontrola, dobré 

osvětlení, osobní automobily, nebo chodci, motorkáři a cy

listé, turisti, rodiny řidičů, jejich známí a přátelé, oblíbená 

místa, chytání ryb u řeky, veškeré služby, šířící se požár a 

evakuace, záplavy... 

 

VOJENSKÁ LETECKÁ ZÁKLADNA 

Ojedinělé místo v poušti. Přísné kontroly na bráně, pohyb 

různých druhů vozidel a pilotů. Potřebují zde

zásoby, montované domy pro ubikace, ale především se sem 

vozí rozložená letadla, náklaďáky a nebo vrtulníky. Blízko 

základny bývají dobré silnice. Vyřízení dodávky bývá větš

nou zdlouhavé a nelze si ho zkrátit spánkem.

-vojenská demagogie, nesprávné rozkazy, vyslání kordonu, 

zmatený velitel, pomoc těžké techniky, výborný signál, hav

rie letadla, požár letadla, masivní cvičení... 

 

 

ROAD TRAIN_02 

16 
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Trainů, mohou poskytovat služby v jedné, nebo v ně-

itečných budovách, které jsou popsány níže. 

Obyvatelé jsou vděčni za příjezd souprav a rádi řidičům po-

skytnou nějaké občerstvení a rozptýlí je vřelým rozhovo-

vděční obyvatelé, přítel mezi domorodci, lovecký klub, houf 

ků, řádící nemoc, ututlaný 

Místa kolem velkých měst mimo Outback, případně v jeho 

Většinou se vyznačují perfektními as-

faltkami, ale také hustším provozem, který může kompliko-

ším s nadměrnými náklady. K dispozici jsou 

zde veškeré níže popsané budovy se svými službami a hlavně 

. Také zde má svoje Centrály Outback 

Logistic. Řidiči si většinou kupují menší domy právě na 

islosti s Joby se 

viz.výše. 

policejní kontrola, dobré 

osvětlení, osobní automobily, nebo chodci, motorkáři a cyk-

listé, turisti, rodiny řidičů, jejich známí a přátelé, oblíbená 

ní ryb u řeky, veškeré služby, šířící se požár a 

Ojedinělé místo v poušti. Přísné kontroly na bráně, pohyb 

různých druhů vozidel a pilotů. Potřebují zde naftu, vodu a  

především se sem 

a nebo vrtulníky. Blízko 

základny bývají dobré silnice. Vyřízení dodávky bývá větši-

a nelze si ho zkrátit spánkem. 

vojenská demagogie, nesprávné rozkazy, vyslání kordonu, 

moc těžké techniky, výborný signál, havá-

HELIPORT 

Přistávací plocha pro vrtulníky, které využívá soukromník, 

záchranná služba, nebo nějaká asociace, případně požárníci. 

Výborný přístup po asfaltce. Do cisteren

voda, případně jiné potřeby. 

-mohutné akce při požárech v buši, havarovaný vrtulník, 

menší dílna, přítel mezi operátory...

 

TRUCK - STOP 

Pouze na Předměstích velkých měst. Rozlehlé parkoviště, 

čerpací stanice, myčka, sprchy, motel, servi

restaurace a společenská místnost. Možná i obchod se zás

bami a oblečením. Možnost pořádně si odpočinout a opravit 

svoje mašiny. Řidiči si rádi pokecají a vymění různá varování 

týkající se jejich tras. Detailněji popsané služby následují 

níže. 

-perfektní osvětlení, pár kámošů, rvačka, pohodlí, sympati

ká servírka, juke-box, čerstvý tisk, sledování tv, videohry, 

parádní hygiena, půjčíte mi nářadí?, to by šlo nahodit přes 

kabely, veřejný telefon, narváno, tady chcípnul pes...

 

PUMPA 

Nejvíce se vyskytují na Předměstích, mohou být součástí 

větších továren, nebo farem, vždy jsou v Truck

kdy také ojediněle i v Outbacku kolem silnic na hlavních 

trasách a v některých Koloniích

případný aspekt "nedostatek paliv

zásoby, náhradní pneumatiky, nářadí, olej, nebo různé k

palné směsi a běžnější náhradní součástky.

pneumatiky. Vozí se sem především nafta, která se přeče

pává později do podzemních nádrží.

Čerpací stanice mohou mít různou úroveň. Od nových a 

moderně vybavených např. automaty na kávu a cigarety, až 

po historické pumpy ses střechou z rezavého vlnitého plechu 

Přistávací plocha pro vrtulníky, které využívá soukromník, 

záchranná služba, nebo nějaká asociace, případně požárníci. 

Výborný přístup po asfaltce. Do cisteren se přiváží hlavně 
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restaurace a společenská místnost. Možná i obchod se záso-

bami a oblečením. Možnost pořádně si odpočinout a opravit 

svoje mašiny. Řidiči si rádi pokecají a vymění různá varování 

Detailněji popsané služby následují 

perfektní osvětlení, pár kámošů, rvačka, pohodlí, sympatic-

box, čerstvý tisk, sledování tv, videohry, 

parádní hygiena, půjčíte mi nářadí?, to by šlo nahodit přes 

kabely, veřejný telefon, narváno, tady chcípnul pes... 

 

vyskytují na Předměstích, mohou být součástí 

větších továren, nebo farem, vždy jsou v Truck-stopu a ně-

kdy také ojediněle i v Outbacku kolem silnic na hlavních 

a v některých Koloniích. Lze si doplnit palivo (zrušit 

případný aspekt "nedostatek paliva"), stejně tak lze doplnit 

zásoby, náhradní pneumatiky, nářadí, olej, nebo různé ka-

palné směsi a běžnější náhradní součástky. Také lze dohustit 

Vozí se sem především nafta, která se přečer-

pává později do podzemních nádrží. 

u mít různou úroveň. Od nových a 

moderně vybavených např. automaty na kávu a cigarety, až 

třechou z rezavého vlnitého plechu 



 

 

a bláznivým pumpařem. Součástí větších stanic mohou být i 

myčky pro trucky. 

-nevrlá obsluha, po přestřelce - vykradení, probíhající přep

dení, luxusní místo s posezením venku a pohovkami uvnitř, 

malé občerstvení navrch, psychopatická rodina, rozjívení 

teenageři na tahu, šlapky... 

 

SNACK - BAR 

Rychlé občerstvení s barem a boxy, které zajišťují soukromí 

vysokými opěradly sedaček. Truckeři tady hlavně snídají, dají 

si kávu a něco menšího k snědku. To má stejný efekt, jako 

běžná pauza, ale nespotřebovávají se vlastní zásoby a není 

potřeba marnit čas přípravou potravy. Stačí 1/2 hodiny k 

odstranění aspektu hlad a žízeň a ještě si k tomu lze přečíst 

čerstvý tisk s inzeráty. navíc zde běží tv se zprávami a tudíž i 

informacemi o počasí a jiných událostech. Snack

vyskytují na Předměstích, Truck-Stopech, kolem silnic, u 

Pump. 

-teplo a klid, příjemná hudba, hádka, pěkná servírka, řidič 

shánějící pomoc, někdo chce odvézt, v rohu sedí evidentní 

gangsteři, škola na zájezdu, koblihy s kávou...

 

RESTAURACE 

Lepší služby a výběr jídla a pití, než ve Snack-

se tady dá zbavit nepříjemných aspektů, jako je "po

hlad / žízeň." Ostatní podmínky a situační aspekty jsou p

dobné Snack-Baru. Restaurace jsou v Truck-Stopech a na 

Předměstích. V Outbacku málokdy, snad jenom u velkých 

silničních křižovatek. 
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Součástí větších stanic mohou být i 

vykradení, probíhající přepa-

dení, luxusní místo s posezením venku a pohovkami uvnitř, 

malé občerstvení navrch, psychopatická rodina, rozjívení 

Rychlé občerstvení s barem a boxy, které zajišťují soukromí 

opěradly sedaček. Truckeři tady hlavně snídají, dají 

si kávu a něco menšího k snědku. To má stejný efekt, jako 

běžná pauza, ale nespotřebovávají se vlastní zásoby a není 

potřeba marnit čas přípravou potravy. Stačí 1/2 hodiny k 

zeň a ještě si k tomu lze přečíst 

čerstvý tisk s inzeráty. navíc zde běží tv se zprávami a tudíž i 

Snack-Bary se 

Stopech, kolem silnic, u 

pěkná servírka, řidič 

shánějící pomoc, někdo chce odvézt, v rohu sedí evidentní 

gangsteři, škola na zájezdu, koblihy s kávou... 

 

-Baru. Za hodinu 

se tady dá zbavit nepříjemných aspektů, jako je "pořádný 

hlad / žízeň." Ostatní podmínky a situační aspekty jsou po-

Stopech a na 

Předměstích. V Outbacku málokdy, snad jenom u velkých 

MOTEL 

Tato zařízení mohou mít různou podobu, od pastoušky, 

po parádní penzion. Nalezneme je v Ttruck

Předměstích, u hlavních silnic i v Outbacku. Parkování před 

pokojem v přízemí. Místnost poskytuje širokou postel, 

sprchu a tv. Ideální pro pořádný odpočinek. Po strávené noci 

se lze zbavit aspektu "únava", po několika nocích i aspektu 

"vyčerpání." K některým motelům přiléhá také Snack

Pro účely Výzev se hodnocení motelu dá přirovnat ke Ko

fortu trucku s hodnocením, které určí dispečer (vypravěč).

-špína a hnus, blechy, skvrny všude možně, voňavá 

lehká děva, srandovní majitel, 

palmami, kravál z vedlejšího pokoje, policejní vyšetřování, 

jako po vymření... 

 

DÍLNA / SERVIS 

Heliporty, farmy, továrny, přístavy a podobná místa dispon

jí dílnami, které nejsou specializova

padné akci Překonání s použitím dovednosti Komunikace 

jistě dokážou místní mechanici opravit mírné, nebo drobné 

Následky (poruchy) na tahači. Také zde vymažou asi 

stroje. 1 porucha a -1 stresu trvá zhruba hodinu, více těžk

budou ochotni udělat. Servisy v Truck

městích opraví všechno (viz.Následky), dokonce opravují i 

několik závad najednou. Navíc se zabývají také odtahovacími 

a vyprošťovacími akcemi. Jejich nevýhodou ovšem je, že se 

specializují na opravy pouze trucků od určitého výrobce (to 

určuje dispečer, např: servis na Kenworth). Dílny Outback 

Logistic se nalézají v Centrálách a opravují všechny typy 

strojů, které patří firmě. Kdykoliv ovšem využijí řidiči k

merční Servis, platí za opravu Vážného násle

trucku je to 1 Bod Osudu a u nového tahače dokonce 2 Body 

Osudu. 

Dílny a Servisy umí také měnit Dovednosti a Aspekty trucků, 

což může být již časově náročnější operace. Kdy si lze upgr

deovat svůj stroj, to popisuje kapitola Vylepšování (níž

Servisy a dílny ovšem vylepšují a dodávají veškeré základní 

součásti. Designové věci a parádičky se montují v Chrome

Shopech (viz.níže). 

Během oprav nemusí být řidič přítomen, ale nemůže ani 

odpočívat v trucku! 

-rozlitý olej, smrad ze sváření, výbuch p

broušení a tlučení do plechu, odborníci, staří truckeři, nafo

kanci, spousta nářadí a věcí, podsaditá žena, všichni v lacl

čích, domácí garáž, otec a syn, šikovný ožrala, spousta vraků 

Tato zařízení mohou mít různou podobu, od pastoušky, až 

po parádní penzion. Nalezneme je v Ttruck-Stopech, na 

Předměstích, u hlavních silnic i v Outbacku. Parkování před 

pokojem v přízemí. Místnost poskytuje širokou postel, 

sprchu a tv. Ideální pro pořádný odpočinek. Po strávené noci 

nava", po několika nocích i aspektu 

"vyčerpání." K některým motelům přiléhá také Snack-Bar. 

Pro účely Výzev se hodnocení motelu dá přirovnat ke Kom-

fortu trucku s hodnocením, které určí dispečer (vypravěč). 

špína a hnus, blechy, skvrny všude možně, voňavá postel, 

lehká děva, srandovní majitel, bazén za domem, stín mezi 

palmami, kravál z vedlejšího pokoje, policejní vyšetřování, 

, továrny, přístavy a podobná místa disponu-

jí dílnami, které nejsou specializované na trucky, ale po pří-

padné akci Překonání s použitím dovednosti Komunikace 

jistě dokážou místní mechanici opravit mírné, nebo drobné 

Následky (poruchy) na tahači. Také zde vymažou asi -1 stresu 

1 stresu trvá zhruba hodinu, více těžko 

budou ochotni udělat. Servisy v Truck-Stopech a na Před-

městích opraví všechno (viz.Následky), dokonce opravují i 

několik závad najednou. Navíc se zabývají také odtahovacími 

a vyprošťovacími akcemi. Jejich nevýhodou ovšem je, že se 

pouze trucků od určitého výrobce (to 

určuje dispečer, např: servis na Kenworth). Dílny Outback 

Logistic se nalézají v Centrálách a opravují všechny typy 

Kdykoliv ovšem využijí řidiči ko-

merční Servis, platí za opravu Vážného následku. U starého 

trucku je to 1 Bod Osudu a u nového tahače dokonce 2 Body 

umí také měnit Dovednosti a Aspekty trucků, 

což může být již časově náročnější operace. Kdy si lze upgra-

deovat svůj stroj, to popisuje kapitola Vylepšování (níže). 

Servisy a dílny ovšem vylepšují a dodávají veškeré základní 

součásti. Designové věci a parádičky se montují v Chrome-

Během oprav nemusí být řidič přítomen, ale nemůže ani 

rozlitý olej, smrad ze sváření, výbuch pneumatiky, kravál při 

broušení a tlučení do plechu, odborníci, staří truckeři, nafou-

kanci, spousta nářadí a věcí, podsaditá žena, všichni v laclá-

čích, domácí garáž, otec a syn, šikovný ožrala, spousta vraků 
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kolem, haldy pneumatik, plno práce, obsazeno, dílna zarostlá 

křovím, moderní pracoviště s množstvím zářivek, řvoucí hud-

ba... 

 

BAZAR (USED-TRUCK) 

Na Předměstích mohou být tyto bazary, které vykoupí, nebo 

prodávají použité tahače. To může využít ale jenom postava 

"Na volné noze." Během hodiny je obchod domluven. Otví-

rací doba je ovšem jenom přes den, nikdo zde nepracuje v 

noci. Postava se takovým způsobem zbaví nevyhovující kon-

figurace tahače a může si vytvořit jiný ojetý vůz libovolné 

značky. Postup je ovšem stejný, jako na začátku hry, takže 

veškeré odměny získané a využité na vylepšení po Jobech 

jsou fuč. Na Dovednosti řidiče to nemá vliv. Žádná postava 

nemůže disponovat více, než jedním truckem. 

-vrakoviště, shnilé a zničené tahače, nikde nikdo, rozbité 

oplocení, parádní bazar, malý výběr, nablýskané stroje, na-

tvrdlý prodejce, skvělý majitel, papíry ihned, projížďka na 

zkoušku, včetně servisu... 

 

AUTOSALON (TRUCK-DEALER) 

Na Předměstích opravdu větších měst může být taková pro-

dejna. Stroje jsou vystaveny uvnitř, ale některé i venku. 

Samé fungl nové modely. Všechny se jenom blyští a smlouvy 

se třepou v kanceláři. Pokud řidič "Na volné noze" přicválá s 

kolegou, nebo přijde zrovna z bazaru, kde prodal svůj starý 

stroj, přijde si na své. Jediným omezením je, že salony pro-

dávají tahače pouze od jednoho výrobce. Ani zde nepracuje 

nikdo v noci. Celá operace trvá asi hodinu. Vytvoření nového 

tahače se provádí stejně jako na začátku hry. 

-mraky naleštěných vozů, vtíravý prodejce, pohodová kance-

lář, bonbony v misce, skvělá sekretářka, kde je šéf?, spousta 

keců... 

 

CHROME-SHOP 

Speciální obchod a dílna, která může být jenom jedna ve hře. 

Nebo jich je několik v těch největších městech. Zabývá se 

montáží vybraných věciček. Všechny nadstandartní doplňky 

nejen z chromu a tunning, který nemají sériové vozy. Pokud 

získávají postavy Aspekty pro své tahače, kolikrát se to bude 

dít právě zde.  

-zaplavené regály, možné i nemožné součástky, luxusní pří-

stup, špičkový design, rodinný podnik, jenom pro fajnšmejk-

ry, dlouhodobě zavřeno, všude čisto a zvláštní vůně, country 

hudba... 

 

TRUCK-SHOW 

Koná se jednou za pár měsíců na určeném předměstí. Už dny 

dopředu se sem sjíždí kolony nablýskaných trucků. Lze se 

přidat jako návštěvník, nebo se přihlásit do závodů. Show se 

může udát jako několik Výzev a Střetů, nebo jí lze vytvořit 

jako celé Vyprávění, či jeho velkou část. Postavy rozhodně 

využijí Rychlost, Sílu, svůj řidičský um a především mohou 

vystavovat na odiv vylepšený design tahačů. Za dobré umís-

tění lze nakonec vyfasovat nějaký ten Aspekt, nebo jinou 

odměnu. Show je také výbornou příležitostí k seznámení se  

spoustou dalších truckerů (a holek). 

-neustálý hlas moderátora, spousta rodin, známí, grilovačka, 

stánky, nespočet trucků, inspirace, závody na dráze, nevída-

né speciály, velmi staré stroje, večerní rock, atrakce pro děti, 

rozepře, nespravedliví rozhodčí, divný pořadatel, nějaký úraz, 

panika, pobíhající psi, stánky s pivem... 

 

 

POČASÍ 
 

Jde o Aspekt prostředí, který přetrvává tak dlouho, jak určí 

dispečer (vypravěč). Může modifikovat a přetvářet výrazně 

veškerý terén a podmínky na trase. Nic nebrání ovšem po-

stavám, aby pomocí svých zařízení a Dovednosti Orientace 

zjišťovali, jaké počasí bude v následujících dnech, nebo jak 

dlouho bude trvat stávající nepřízeň. 

 

TMA 

Podíváte-li se do kapitoly Job a Cyklus, zjistíte, že po určitých 

úsecích hry přichází noc. Jízda po tmě se v Outbacku nedo-

poručuje. Přesto se ovšem může stát, že postavy chvátají, 
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nebo je něco jiného nutí k tomu, aby v noci pokračovali v 

cestě. Pamatujte, že pokud postavy v noci nespí, získávají za 

každou hodinu jízdy +1 Psychického i Fyzického stresu. I 

sebemenší výmoly mohou být navíc špatně viditelné a tak 

přijdou určitě vhod Aspekty, jako přídavná světla. Přílišné 

svícení ovšem zase přitahuje zvířata, především klokany... 

Naopak Následek jako např."rozbitá světla" může věc hodně 

zkomplikovat. 

-nic nevidím, tlupa zvířat, ty větve tu nebyli!, zase díra, ne-

šajni mi do zrcátek, jeď napřed s těma halogenama... 

 

NOČNÍ CHLAD 

V noci klesají teploty i na poušti až k 0°C. Před tím řidiče 

neuchrání teplé oblečení, ani ohniště. Pokud trpí jeho tahač 

Následky, jako "netopí, nefunkční klima, bez paliva",apod., 

bude to mít nepříznivý vliv i na řidiče. Bez rozdílu činnosti, ať 

řídí, nebo spí, získá za každou hodinu +1 fyzického stresu a 

po více, než 5 hodinách Následek "nachlazení." Ten se může 

vystupňovat až k "zápal plic" a jiným problémům. 

-kosa jako prase, ještě k tomu fouká, pusťte mě k sobě, husí 

kůže... 

 

OSLNĚNÍ 

Při bezmračných dnech, hlavně v poušti, na rovině, na asfalt-

ce a na vrcholech kopců může nepříjemně ohrožovat řidiče. 

Ti určitě využijí svoje aspekty vybavení, jako může být klo-

bouk, sluneční brýle, nebo "široká sluneční clona." Pokud se 

jim ovšem nepodaří šikovně vyhnout silným slunečním pa-

prskům, mohou být nuceni k Výzvám s použitím dovedností 

Soustředění, Řízení, nebo Bezpečnost trucku. Neúspěchy 

mohou vést až k Převrácení soupravy, nebo jiné havárii. 

 

 

DÉŠŤ / TROPICKÝ LIJÁK / BOUŘE 

V Outbacku přichází sice málokdy, ale zato nečekaně a nedá 

se předpovídat kvůli tomu, že počasí je zde silně ovlivňováno 

pravidelným, i když vzdáleným hurikánem El-Niňo. Vytrvalé 

deště proměňují řeky v nepřekonatelné překážky a pralesy v 

močály. Dokonce i poušť se krátkodobě zazelená a přitáhne 

větší množství zvířat. Následky, jako "zlámané stěrače", 

nebo "vysypané sklo" mohou při dešti nabrat nečekaná 

zesílení. Navíc klesá viditelnost s podobnými problémy jako 

ve tmě, i když ne tak strašnými. 

-chladno, všude mokro, bláto, mokrá vozovka, zmizení pra-

chu, stržený most, příliš hluboký brod, odstranění špíny z 

náklaďáku, výpadek el.napětí v budovách, blesky a šok, silný 

vítr a hrozící převrácení, sesuv půdy, záplavy na předměstí, 

bez signálu, promočený náklad, rozdivočelý dobytek na kor-

bě... 

 

PÍSEČNÁ BOUŘE 

Se silným větrem se v poušti ženou závěje písku, který bičuje 

a pohlcuje všechno, co mu stojí v cestě. Taková bouře větši-

nou netrvá dlouho. Viditelnost je takřka nulová i s pořádný-

mi projektory. Trucky dostávají nafrak, protože drobná zrnka 

písku letící vysokou rychlostí mohou poničit některá zařízení. 

To lze řešit jako různé Výzvy, nebo celou sérii, jejichž výsled-

kem může být stres (poškození) tahače, nebo nějaký menší 

Následek. 

-ohlušující fuják, kůžidrásající bičování, stržený klobouk, nic 

nevidim, zasažené oči, zasypaná kola z jedné strany, závěj ze 

které se špatně vyhrabeme, zdivočelý skot, prchající zvěř, bez 

signálu, zlámané antény... 

 

EXTRÉMNÍ VEDRO 

Teploty zvláště na poušti mohou stoupat nad 40°C. Hrozí 

nedostatek vody, motory bez pořádného vzduchového sání 

mohou začít vařit, nebo se vypaří chladící směs. Stoupá tep-

lota oleje a náprav. Truckeři praktikují zastávky asi po 

100km, aby zkontrolovali pneumatiky, včetně návěsů. Těm 

totiž především na asfaltovém povrchu hrozí snadné protr-

žení. 

-sucho, spousta prachu, bez vody, defekty, úpal, únava, de-

hydratace, halucinace, fata-morgana, vařící motor-olej, 

hořící brzdy, závady elektroinstalace a vzduchotechniky. 

 



 

 

POŽÁRY 

Zachvacují buš, kolonie a celá města. Je to strašná, několik 

dní trvající katastrofa, při které mnozí přijdou o své domovy, 

příbuzné, nebo o vlastní život. Někteří odvážlivci namáčejí 

předem střechy domů vodou, jiní se marně snaží prchat v 

autech, které se nakonec stanou jejich hořící rakví. V Austr

lii se nedoporučuje vysazovat jakoukoliv vegetaci blízko 

budov. 

-chaos, blížící se ohnivá stěna, prchající zvířata, splašené 

stádo dobytka, ryčící koně, kolony aut, evakuace, vojenské 

eskadry, vrtulníky s vodními vaky, požární auta, hořící pa

mové listy ve větru, spáleniště domů, nebezpečí vzplanutí 

trucku a hořlavého nákladu, hrůza a šok, nefunkční služby...

 

PROSTŘEDÍ  
 

CESTA 

Velká část tras Road-Trainů vede právě těmito prašnými 

cestami. Pokud jsou řádně uježděné, dá se na nich vyvinout 

téměř stejná rychlost, jako na silnici. Mnohdy však skrývají 

různá nebezpečí. Cesty se vyskytují všude, čím dále od civil

zace, tím větší pravděpodobnost, že budete muset brázdit 

právě takovou stezku. To rozhodně prověří spoustu vašich 

dovedností, jako je Řízení, Soustředění, Ovládání, Bezpe

nost... 

-chuchvalce rudého prachu, zaprášené díry, hrboly které 

roztřesou náklad, strouhy, bláto při dešti, kameny zasekáv

jící se mezi kola, cesta končí v divočině, lovci v pick

vrácená souprava - auto s turisty, jiný Road-Train na trase,

matoucí křižovatka-odbočka... 

 

SILNICE 

Perfektní, s černým asfaltem a novými cedulemi jsou hlavně 

kolem měst a na důležitých státních tazích. Jinak mají silnice 

často nezpevněné krajnice. U silnic jsou budovy se všemi 

možnými službami, na velkých křižovatkách i Truck

-světelná křižovatka, zatáčka, sjezd / nájezd, sloupy s 

el.vedením, palmy a stromy u silnice, kamení odskakující z

krajnic, osobní automobily, chodci, cyklisté, motorkáři, turi

té, náklaďáky, Road-Trainy, nadměrný náklad (Over

práce na silnici, zúžená vozovka. 
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Zachvacují buš, kolonie a celá města. Je to strašná, několik 

dní trvající katastrofa, při které mnozí přijdou o své domovy, 

příbuzné, nebo o vlastní život. Někteří odvážlivci namáčejí 

m střechy domů vodou, jiní se marně snaží prchat v 

autech, které se nakonec stanou jejich hořící rakví. V Austrá-

lii se nedoporučuje vysazovat jakoukoliv vegetaci blízko 

chaos, blížící se ohnivá stěna, prchající zvířata, splašené 

cí koně, kolony aut, evakuace, vojenské 

eskadry, vrtulníky s vodními vaky, požární auta, hořící pal-

mové listy ve větru, spáleniště domů, nebezpečí vzplanutí 

trucku a hořlavého nákladu, hrůza a šok, nefunkční služby... 

Trainů vede právě těmito prašnými 

cestami. Pokud jsou řádně uježděné, dá se na nich vyvinout 

téměř stejná rychlost, jako na silnici. Mnohdy však skrývají 

různá nebezpečí. Cesty se vyskytují všude, čím dále od civili-

ete muset brázdit 

To rozhodně prověří spoustu vašich 

dovedností, jako je Řízení, Soustředění, Ovládání, Bezpeč-

chuchvalce rudého prachu, zaprášené díry, hrboly které 

roztřesou náklad, strouhy, bláto při dešti, kameny zasekáva-

ící se mezi kola, cesta končí v divočině, lovci v pick-upu, pře-

Train na trase, 

Perfektní, s černým asfaltem a novými cedulemi jsou hlavně 

h tazích. Jinak mají silnice 

často nezpevněné krajnice. U silnic jsou budovy se všemi 

možnými službami, na velkých křižovatkách i Truck-Stop. 

světelná křižovatka, zatáčka, sjezd / nájezd, sloupy s 

el.vedením, palmy a stromy u silnice, kamení odskakující z 

krajnic, osobní automobily, chodci, cyklisté, motorkáři, turis-

Trainy, nadměrný náklad (Over-Size), 

 

ŘEKY 

Řeky mění svou podobu v závislosti na dešti. Silnice je př

kračují pevnými a novými mosty, ale v

situace jiná. Někde musí opatrně truckeři přejíždět přes 

dřevěné mosty z trámů, nebo se brodit. Dlouhotrvající deště 

řeku dokážou změnit v největší překážku na trase.

-rozvodněná řeka, brod s betonovým podkladem, divoký 

brod, přílišný ponor, unášející proud, zaplavený most, stržený 

most, chatrný trámový most, perfektní nový most, vyschlé 

říční koryto plné písku, balvany a větve, bláto, spousta špin

vé vody, krokodýli... 

 

 

KOPEC 

Nejsou příliš časté a řidičům silničních vlaků značně 

kují práci. Dispečeři plánující trasu se jim snaží vyhýbat, 

přesto někdy vede právě tudy. Především při klesání prověří 

řidiči svoje dovednosti a schopnosti tahače. Chyba může mít 

fatální následky v podobě neovladatelných návěsů, stočení 

soupravy, její převrácení, nebo dokonce kutálení do strže!

-řvoucí motory při šplhání nahoru, nekonečné klesání, hořící 

brzdy, nedostatek stlačeného vzduchu, skalní převis, palm

vé listy a větve stromů, příkrý sráz za krajnicí, klopená zatá

ka, serpentiny. 

 

POUŠŤ 

Nejtypičtější krajina Outbacku. Vyschlá rovina červeného 

písku s roztroušenými stromy a křovisky

travou zvanou spinifex. Balvany skládající rudé skály.

tvárná, nekonečná dálava. Nedostupná většina služeb, p

moc se může dostavit až za někol

telně vleče a trasa je většinou přímočará.

Řeky mění svou podobu v závislosti na dešti. Silnice je pře-

kračují pevnými a novými mosty, ale v poušti a v divočině je 

situace jiná. Někde musí opatrně truckeři přejíždět přes 

dřevěné mosty z trámů, nebo se brodit. Dlouhotrvající deště 

řeku dokážou změnit v největší překážku na trase. 

rozvodněná řeka, brod s betonovým podkladem, divoký 

ný ponor, unášející proud, zaplavený most, stržený 

most, chatrný trámový most, perfektní nový most, vyschlé 

říční koryto plné písku, balvany a větve, bláto, spousta špina-

 

Nejsou příliš časté a řidičům silničních vlaků značně kompli-

kují práci. Dispečeři plánující trasu se jim snaží vyhýbat, 

přesto někdy vede právě tudy. Především při klesání prověří 

řidiči svoje dovednosti a schopnosti tahače. Chyba může mít 

fatální následky v podobě neovladatelných návěsů, stočení 

jí převrácení, nebo dokonce kutálení do strže! 

řvoucí motory při šplhání nahoru, nekonečné klesání, hořící 

brzdy, nedostatek stlačeného vzduchu, skalní převis, palmo-

vé listy a větve stromů, příkrý sráz za krajnicí, klopená zatáč-

ypičtější krajina Outbacku. Vyschlá rovina červeného 

písku s roztroušenými stromy a křovisky, místy porostlá 

. Balvany skládající rudé skály. Jedno-

tvárná, nekonečná dálava. Nedostupná většina služeb, po-

moc se může dostavit až za několik dní. Čas se tady neuvěři-

telně vleče a trasa je většinou přímočará. 
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-vedro, rudé skály, fata-morgana, vraky aut, ruiny staré 

čerpací stanice, převrácené zrezivělé návěsy pro převoz do-

bytka, opuštěný důl, kostry zvířat, posádka vozu v nesnázích, 

vyzáblá zvěř, nedostatek vody-zásob-paliva!, ohromná vzdá-

lenost, bez jakéhokoliv signálu, vyschlé říční koryto, rudá 

hora, oáza s palmami v roklině... 

 

BUŠ 

Vlastně poušť, ale hustěji porostlá stromy a vyschlou vegeta-

cí. Více zvířat, rychlé uchvácení požárem. Druhý nejběžnější 

krajinný rys. 

-větve vyčnívající do cesty, strom přes silnici, stáda zvířat, 

povalující se křoví, hustě obrostlá trasa... 

 

 

 

DEŠTNÝ PRALES 

Za hranicemi Outbacku existují tyto prostory, kde se přede-

vším těží dřevo. Pokud postavy Job zavede až sem, musí se 

prodírat bahenními cestami a rozježděnými strouhami od 

těžké techniky. Čekají je nepříjemná stoupání a mnohé ná-

strahy bující vegetace. Při opouštění těžebního tábora není 

nouze o setkání se zvěří 

-bláto, strouhy, močály, rozježděné kopce, ležící klády a 

stromy, zapadlý lesní traktor, poškozený harvester, mračna 

bodajícího hmyzu, jedovatí plazi, rozvodněné řeky, ohlušující 

křik ptactva, velké kaluže plné marastu... 

 

 

 

ZVĚŘ 

Zabrzdit 60m dlouhou soupravu na krátkou vzdálenost kvůli 

srážce se zvířetem je nebezpečné a mohlo by ohrozit drahý 

náklad, stroj i život řidiče. Proto je většina trucků vybavena 

bullbary (masivní mříží před nárazníkem a chladičem), které 

při vysoké rychlosti doslova živočichy odstřelují do stran. Při 

srážce je rozhodující množství a váha zvířat.  Navíc tak chrání 

motor. Jiná zvířata ohrožují řidiče při práci a odpočinku i 

mimo truck, například jedovatý hmyz a hadi. Austrálie je i v 

pouštních oblastech bohatá  na nebezpečná zvířata, je po-

třeba mít oči na stopkách a nesahat na všechno v pralese! 

Vypravěč může používat Aktivní opozici při konfrontací se 

zvěří. 

-štír, python - velký škrtič, tajpan - malý nejjedovatější had 

na světě, varan obrovský, pštros, bandikot králičí, netopýři 

přenášející viry, klíšťata, hlodavci a spousta druhů ještěrek, 

scink, klokani rudí s až 90kg hmotnosti, mravenci a termiti, 

krokodýli, zdivočelí koně a dobytek, zdomácnělí dromedáři 

kdysi vypuštění do přírody, patnácticentimetrové stonožky a 

žížaly jako hadice, krokodýli, psi dingo... 

 

JOB 
 

Mezi jednotlivými vyprávěními se počítá s tím, že řidiči tráví 

čas doma, se svými rodinami. Po několika dnech volna na-

stupují do zaměstnání v nejbližší Centrále Outback Logistic. 

Pokud jsou Na volné noze, zkrátka přijíždějí před Centrálu a 

domlouvají si svou externí pomoc v kanceláři.  

Konvoj postav je poté vyslán k nejbližšímu místu, kde zapoju-

jí svoje kombinace. Dispečer může přesně určit, kdo co po-

veze a to se může lišit. Všichni mohou také mít stejný ná-

klad. 

Pro orientaci lze počítat s tím, že trucky se nezávisle na váze 

nákladu řítí asi 100 km/h. Jejich nádrže pojmou až 1600 L a 

spotřebují asi 2 L na 1 km. V konvoji jedou za sebou a pořadí 

je určeno buď dohodou mezi řidiči, nebo dovedností Rych-

lost, případně Řízení. Také je možno se například po 1 dni, 

nebo úseku dne střídat, protože první v konvoji musí neustá-

le klestit cestu 

Trasa je dispečerem vlastně lineárně nastavená, nic ale ne-

brání postavám odbočovat, nebo se vracet. Vždy to pro ně 

ale může znamenat riziko ztráty času, nebo získání Následků, 

jako například Vyčerpání, nebo třeba Nedostatek paliva.  



 

 

Pokud narazí čelní trucker na nějaký problém, nebo překá

ku na trase, musí podstupovat Výzvy a jiné akce, aby jí př

konal, zatímco ostatní ho dojíždí. Pokud takový problém 

neodstraní, musí ho následně překonat i každý další trucker 

v pořadí. Bez toho se nelze hnout ze scény. Hráči samozře

mě mohou různě taktizovat s odpojováním nákladů a vz

jemné pomoci, pokud to terén dovolí. Ale třeba na úzký 

dřevěný most se jich prostě víc nevejde. 

Cílem každého vyprávění je doručit náklad v co nejlepším 

stavu. Postavy, které přivážejí poškozené zboží j

zováni menšími odměnami. Další vyprávění by mělo začínat 

tam, kde předešlé skončilo. Přepravní firmy, ani soukromníci 

si nemohou dovolit jen tak popojíždět naprázdno, pokud to 

není nutné. 

Jeden Job může trvat až 14 dní. Jedno sezení tak bude pře

stavovat vždy několik málo dní herního času. 

 

CYKLUS 

Podle Australských zákonů musí truckeři po 5 hodinách pr

ce odpočívat. Vypravěč (dispečer) udělá nejlépe, pokud si 

bude dělat na papír čárky. Jakmile postavy po 5 hodinách 

neodpočívají 1 hodinu, získávají +1 psychického i fyzického 

stresu. Navíc riskují mastné pokuty od asociací, nebo doko

ce vyhazov z Outback Logistic. Po třech takových částech 

dne (5 hodin práce + 1 hodina pauzy) následuje vždy noc a 

tma včetně nočního chladu. Ta trvá zhruba celý dal

(5+1 hodin). Pokud postavy jedou, nebo pracují i v noci, opět 

riskují nejen problémy s vyššími instancemi, ale získávají 

každou hodinu +1 fyzického i psychického stresu.

pokusy o odpočinek / spánek provází prověřování Dove

ností Odpočívání, nebo Komfort s náročností, kterou určují 

okolní podmínky. Za pauzu nelze považovat opravování, 

nebo jinou práci, ale lze během ní zkontrolovat stroj i s n

kladem, zjišťovat informace, nakupovat věci, načerpat pal

vo... Pauza s povedeným odpočinkem tedy o

mírné Následky, spánek také odstraní všechen stres, mírné a 

drobné Následky. 

 

MILNÍKY 

Malým milníkem je bezesporu doručení nákladu do cílového 

místa. Velkým milníkem zase návrat do Centrály, ze které 

jste vyrazily, nebo do jiné, určené dispečerem. 

šejí veškeré změny popsané v základních pravidlech. Existuje 

zde však omezení, že nelze mimo dílny a servisy jakkoliv 

vylepšovat svůj tahač. Postavy, které doručili poškozené 
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aký problém, nebo překáž-

ku na trase, musí podstupovat Výzvy a jiné akce, aby jí pře-

konal, zatímco ostatní ho dojíždí. Pokud takový problém 

neodstraní, musí ho následně překonat i každý další trucker 

v pořadí. Bez toho se nelze hnout ze scény. Hráči samozřej-

mě mohou různě taktizovat s odpojováním nákladů a vzá-

jemné pomoci, pokud to terén dovolí. Ale třeba na úzký 

Cílem každého vyprávění je doručit náklad v co nejlepším 

stavu. Postavy, které přivážejí poškozené zboží jsou penali-

Další vyprávění by mělo začínat 

tam, kde předešlé skončilo. Přepravní firmy, ani soukromníci 

si nemohou dovolit jen tak popojíždět naprázdno, pokud to 

Jeden Job může trvat až 14 dní. Jedno sezení tak bude před-

stavovat vždy několik málo dní herního času.  

Australských zákonů musí truckeři po 5 hodinách prá-

ce odpočívat. Vypravěč (dispečer) udělá nejlépe, pokud si 

bude dělat na papír čárky. Jakmile postavy po 5 hodinách 

vají +1 psychického i fyzického 

Navíc riskují mastné pokuty od asociací, nebo dokon-

Po třech takových částech 

dne (5 hodin práce + 1 hodina pauzy) následuje vždy noc a 

. Ta trvá zhruba celý další úsek 

(5+1 hodin). Pokud postavy jedou, nebo pracují i v noci, opět 

riskují nejen problémy s vyššími instancemi, ale získávají 

každou hodinu +1 fyzického i psychického stresu.  Všechny 

provází prověřování Doved-

, nebo Komfort s náročností, kterou určují 

Za pauzu nelze považovat opravování, 

nebo jinou práci, ale lze během ní zkontrolovat stroj i s ná-

kladem, zjišťovat informace, nakupovat věci, načerpat pali-

Pauza s povedeným odpočinkem tedy odstraní stres a 

mírné Následky, spánek také odstraní všechen stres, mírné a 

Malým milníkem je bezesporu doručení nákladu do cílového 

místa. Velkým milníkem zase návrat do Centrály, ze které 

ečerem. Milníky přiná-

šejí veškeré změny popsané v základních pravidlech. Existuje 

zde však omezení, že nelze mimo dílny a servisy jakkoliv 

Postavy, které doručili poškozené 

návěsy / náklady jsou dispečerem penalizováni menším 

výběrem zlepšení: 1 poškozený návěs = nelze upravovat 

aspekty, 2 návěsy = nelze upravovat aspekty ani triky, 3 = 

návěsy = nelze upravovat aspekty,triky ani získat novou 

dovednost, více než 4 poškozené návěsy nebo celá kombin

ce je v háji = nelze upravovat vůbec n

Po několika Velkých milnících

věči) musí postavy dostat mož

nový. Zaměstnanci Outback L

pomocí Used Truck (prodej) a

 

POHYB 

Během konfliktů, ve kterých postavy využívají svoje tahače k 

různému strkání, nebo narážení do nepřátel lze také scénu 

běžně rozdělit na zóny (pozice v konvoji, mimo silnici, na 

parkovišti).  Pamatujte, že jakýkoliv kontakt tahače s člov

kem znamená vždy Extrémní následky!

nosti Řízení, Manévrování, Rychlost...

 

 

VYŘAZENÍ 

Pokud řidiči, nebo trucku nezbývají políčka Stresu, ani kolo

ky Následků, je vyřazen. Má možnost zavolat si pomoc, do

fat, že mu pomůžou kolegové z konvoje, p

cí truckeři. Pokud se mu nepovede z vyřazení nějakým zp

sobem vymanit, riskuje výpověď, nebo krach.

 

ÚSPĚCHY ZA CENU 

Konvoj by rozhodně často měl narážet na překážky, které 

jednotlivé stroje poškodí i přes to, že řidiči uspějí při jejich 

překonávání. I při opatrné jízdě brodem se pomuchlají po

návěsy / náklady jsou dispečerem penalizováni menším 

zlepšení: 1 poškozený návěs = nelze upravovat 

aspekty, 2 návěsy = nelze upravovat aspekty ani triky, 3 = 

návěsy = nelze upravovat aspekty,triky ani získat novou 

dovednost, více než 4 poškozené návěsy nebo celá kombina-

ce je v háji = nelze upravovat vůbec nic. 

h (kolik přesně, záleží na vypra-

žnost vyměnit starý truck za 

Logistic v Centrále, soukromníci 

a Truck Dealer. 

Během konfliktů, ve kterých postavy využívají svoje tahače k 

různému strkání, nebo narážení do nepřátel lze také scénu 

běžně rozdělit na zóny (pozice v konvoji, mimo silnici, na 

parkovišti).  Pamatujte, že jakýkoliv kontakt tahače s člově-

mená vždy Extrémní následky! Používají se Doved-

nosti Řízení, Manévrování, Rychlost... 

 

kud řidiči, nebo trucku nezbývají políčka Stresu, ani kolon-

ky Následků, je vyřazen. Má možnost zavolat si pomoc, dou-

fat, že mu pomůžou kolegové z konvoje, případně projíždějí-

cí truckeři. Pokud se mu nepovede z vyřazení nějakým způ-

sobem vymanit, riskuje výpověď, nebo krach. 

Konvoj by rozhodně často měl narážet na překážky, které 

jednotlivé stroje poškodí i přes to, že řidiči uspějí při jejich 

překonávání. I při opatrné jízdě brodem se pomuchlají pod-
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běhy, nebo větve poškodí montovaný dům na návěsu... 

Záleží na tom, jak moc uspěje řidič ve Výzvě. Pokud se Sty-

lem, asi nepoškodí nic... 

 

ZPESTŘENÍ 

Běžně jsou Joby o překonávání nejrůznějších překážek a 

potíží plynoucích z prostředí kterým vede trasa. Dispečer 

(vypravěč) má ale možnosti k tomu, aby děj jakýmkoliv způ-

sobem ozvláštnil: 

-ze stopaře se vylíhne vůdce gangu, jednoho z truckerů vydí-

rá gang a nutí ho k převážení kontrabandu, spory mezi 

truckery vytvářejí dusnou atmosféru, extra přemnožená 

zvířata, neustále špatné počasí, vyzvednutí někoho z rodiny, 

šílený lovec odstřeluje pneumatiky, po silnici se potácí žena 

kterou někdo přepadl, havárie s cestujícími které potřebují 

první pomoc, náhodná porucha trucku který zpomaluje celý 

konvoj, řidiči jsou vysláni na vyprošťovací akci místo doručení 

nákladu, nalezení místa po přestřelce gangů a spousta peněz 

nebo drog, uštknutý nebo nemocný řidič, fata morgana a 

velké bloudění v poušti, vyhořelá nebo záhadná čerpací sta-

nice či továrna, nalezení a vykopání důležité schránky, rychlá 

humanitární pomoc při požárech nebo záplavách, všude 

překáží množství turistů, opravdu extrémní náklad v podobě 

reaktoru + doprovodná vozidla...  

 

ODHALOVÁNÍ SKRYTÝCH ASPEKTŮ 

Postavy mají možnost použít zařízení v kabině, nebo svých 

osobních věcí k tomu, aby zjistili, co je čeká na trase. Sou-

středěním se na zprávy v rádiu lze odhalit, jak dlouho bude 

trvat nepříznivé počasí, nebo jaké bude v následujících 

dnech. Pro to, aby se dozvěděli hrubé informace stačí Volná 

akce během níž mohou klidně řídit a provádět jinou činnost 

(třeba odpočívání). Pokud ale chtějí detaily, použijí třeba 

laptop, musí podstupovat Výzvy a využívat svoje Dovednosti, 

nebo Dovednosti trucku. Podobně se mohou dozvědět od 

dispečera, nebo použitím GPS, co je čeká na trase. Odhalí tak 

třeba, že v příští scéně narazí na most, ale nebudou už vě-

dět, jak přesně most vypadá. 

Nic nebrání truckerovi, který vede konvoj, aby podrobnosti 

hlásil ostatním, kteří ho následují. Co se týče hry, stejně se 

všichni hráči v konvoji dozvědí, co je ve scéně čeká, jinak by 

musel vypravěč s každým jednotlivě odehrát překonání pře-

kážek a komplikací na trase. 

 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 

Řidiči si často budou pomáhat při vzájemném vyprošťování, 

opravování strojů, nebo při snaze přemluvit domorodce, aby 

jim darovali trochu vody. Kdokoliv kdo je v dané dovednosti 

alespoň Průměrný (+1) přidává +1 tomu, kdo je v ní nejlepší. 

Mějte na paměti, že při výměně kola nemá efekt pomoc více 

jak dvou osob, apod. Týmová spolupráce se rozhodně nejví-

ce projeví při sériovém zapojení trucků a převážen extrém-

ních nákladů. 

 

NEDOSTATEK ČASU 

To je mocný nástroj, přetrvávající aspekt dispečera, který ho 

může vytáhnout už na začátku Jobu, nebo kdykoliv při jeho 

průběhu. Náklad je potřeba doručit za nějakou dobu a pokud 

postavy nestíhají, protože jsou pomalí, nebo tráví čas zby-

tečnými nesmysly, budou penalizování nejspíš vznikajícími 

Následky. To může být psychický stres, Následek nervozita, 

nebo se to projeví rozepřemi uvnitř týmu. 

 

 OBNOVA 

Standardně získávají hráči každé nové sezení (nebo po 5 

dnech jízdy) +4 Body Osudu (nelze mít více, než 4). Řidič, 

který ovšem táhne vlastní vinou poškozený náklad si z toho-

to přídělu musí odečíst -1 Bod Osudu za každé 2 poškozené 

návěsy s nákladem. 

 

 

 

základní pravidla FATE zde:  

http://www.d20.cz/clanky/pravidla/preklad-fate-4e-

core-system.html) 
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