
Vědecké projekty
Vědecké projekty jsou základní nástroj, jak můžete opravdu převést něco 
plus minus rozmyšleného v něco, co je vynalezeno a časem bude ovlivňovat 
společnost.

Vědecký projekt je fyzicky speciální velký papír v tubusu, některé mohou 
mít už předtištěné některé věci (třeba siluetu lidského těla), některé budou 
mít jen nadpis. Většina vědeckých projektů není omezená časem, některé se 
do hry dostávají později, některé naopak mají tvrdé a přesné deadlines. Vě-
decký projekt má vždy majitele a vědecký projekt má vždy vymezeno, jestli 
je „přírodovědný“ nebo „humanitní“, stejně tak jsou rozděleni vědci. 

Jak být vědcem  
a zešílet jen v nutné míře

Vážení kolegové,
svět vědy je v naší krásné době poměrně šílený – ale aby v tomto šílenství 
byla metoda, má podivná věda Belle Epoque jistá pravidla. Ty jsme pro vás 
shrnuli v tomto krátkém shrnutí, ve kterém se také snažíme ukázat v čem si 
myslím, že bude legrace být vědec v našem světě.



A jaká je úloha vědců v projektech?
Plní je svojí inspirací! Mechanicky je to poměrně jednoduché. Každý vědec 
má svou zásobu inspirace na hru, kterou se může rozhodnout nějak rozdělit. 
Když pak na projektu spolupracuje, investuje do něj 1–x svojí inspirace – jed-
noduše přímo na projekt zapíše svoje jméno a číslo kolik inspirace věnoval. 

A pak si hrajete! Budete mít k dispozici vybavenou laboratoř/ studovnu, ve 
které můžete libovolně užívat rekvizity, hlasitě se hádat s kolegy a hlavně 
zakreslovat do plánu věci. 

Dejme si příklad, jak si přejeme 
aby to fungovalo ve hře.
Dejme tomu, že někdo má rozpracovaný koncept samostatně jezdící kovové 
věci, ve které by seděli nějací lidé. Velmi divoká myšlenka, které v naší Evro-
pě ještě nikoho nenapadla. Dejme tomu, že tento člověk má i daný vědecký 
projekt, na kterém může mít předkreslený základ karoserie nebo taky vůbec 
nic, jen nadpis „Kolben–mobil“ ( jméno vybrané náhodně). Shromáždí nej-
lepší vědce a přesvědčí je, že to má smysl. A pak se potkávají nad plánem, 
říkají si problémy, hodně křičí „AHA“, v záchvatech inspirace dokreslují kola, 
radlice, řeší nejvhodnější materiál na spalování v motoru nebo jak vyřešit 
problém bezpečnosti silničního provozu po zavedení těchto monster řítících 
se krajinou třeba i dvacet kilometrů v hodině (s radlicí). Vědci se shodnou na 
řešení, zakreslí ho, zapíší své inspirace, vedoucí projektu veme dokument 
a dojde si za sluhou pro příslušná razítka. Při razítkování na úřadě dostane i 
zpětnou vazbu kdyby něco nefungovalo jak má, ale co nejdříve dostane pro-
jekt zpět a může jít s novým hotovým vynálezem za průmyslníky, státními 
úředníky, delegacemi nebo třeba do novin.

Humanitní věda řeší trochu jiné, ale často velmi podobně podstatné problé-
my. Dejme tomu, že má někdo projekt který má odhalit intimní propojení 
nějakého rodu (třeba Schwarzenbergů) s někým hrozně mocným (třeba 
s Králem králů, ať nešetříme). Vlastník projektu tak dostane jen nejvyšší 
a nejnižší bod dynastického stromu, ale na udatných vědcích je takový ro-
dokmen doplnit a hlavně podepřít: ano, epické příběhy, mocní hrdinové, 
nečekaná propojení, urážlivá obvinění i dobře skrytí levobočci jsou nutnou 
ingrediencí takové vědecké práce. A dá se čekat, že při takové důkladné his-
torické práci vyplyne mnoho špíny na dnešní mocné, ale nedá se nic dělat, 
vědec se nedá zastrašit!

Razítkování a doplnění probíhá stejně: předáte sluhům a ti se na úřadě po-
starají, ať dostanete kvalitní zpětnou vazbu (většinou v podobě dalších infor-
mací a problémů cizích lidí, které můžete využít).



Vědecké sympozium a exotická výstava
Každý vědec má na Belle Epoque nějaké obrovské zásadní dilema, kde řeší 
co vlastně vyzkoumal, jestli to vypustit na svět, co je správné a co ne. Vrchol-
ným momentem hry je pak pro vědce velké sympozium (pátek 15.30 – 17.00) 
a exotická výstava (sobota 10.00 – 11.30), mezi které jsou vědci děleni. 

Celá věc má pár jednoduchých pravidel:
když někdo řekne „Ono je to nudné, ale..:“ tak všichni vědci ví, že je to doo-
pravdy nudné a mohou bučet, stěžovat si, pomlouvat kolegu

naopak slova „Jedná se o převratný objev“ by měla být odměněna povykem: 
skutečně se jedná o věci, které výrazně změní tvář světa (možná k horšímu!)

a naposled, kouzelná slůvka „I přes názor většiny vědecké komunity mám 
plnou jistotu, že…“ patří k vynálezům, které jsou pochybné, riskantní a i na 
poměry Dračí říše skandální.

Velmi často jedna z variant odpovědi pak bude označená jako „nudná“, dru-
há jako „převratná“ nebo „pochybná“.

V postavě je dilema prezentované jako jednoduchou volbu, kde předneseš 
jednu nebo druhou možnost ostatním v krátkém proslovu. Jedná se o vrchol 
vědeckého života, takže kvalitní motivační řeč, úvod nebo dokonce krátká 
demonstrace jsou vítány, cokoliv, co stihneš do pěti minut. 

Důležitá a zábavná by ale měla být i cesta k rozhodnutí (váhání, hádky, 
změny názorů, práce do noci v laboratoři) a zároveň bude hlavně na vědcích 
a novinářích, sekundárně pak širší veřejnosti docenit prezentovaná vystou-
pení. Klidně i postihy a útlakem, život vědce není jednoduchý!

Náhoda
U některých výjimečných vynálezů není do poslední chvíle jasné, jak budou 
fungovat. Aby to i pro vás bylo překvapení, mají některé postavy jednodu-
chou metodu generování náhodných výsledků. V laboratoři najdete zaba-
lené desítky sáčků, ve kterých je černý nebo bílý žeton. Může se stát, že vás 
hra vyzve je využit – např. „vezmi si tři a pokud je v kterémkoliv z nich černý 
žeton, experiment ti nakonec vybuchne a hrozivě tě zohyzdí.“ Takové věci se 
prostě dějí a velmi, velmi výjimečně se nám zdálo lepší je nechat na náhodě 
a nechat vás pracovat ne s jistými výsledky které si sami nastavíte (s nimi 
pracujete většinou), ale i s trochou nepředvídatelnosti.



Vědecká šifra
Některé předměty mají u sebe průvodní dokument zapsaný nesmyslnými 
slovy. Jedná se vždy o nějakou variantu Césarovy šifry, kde se velikost po-
sunu liší podle typu vědy a vědci mají potřebné informace. Ideální postup 
je vzít šifru do laboratoře a tam jí nechat vědci rozluštit (při čemž můžete 
dramaticky klinkat baňkami). 

Pokud se vám zdá, že naprosto zásadní součástí vaší hry bude, když si i jako 
nevědec vemete šifru a na pár hodin z ní zalezete do laboratoře a něco tam 
s ní budete dělat, tak asi fajn (byť jste nejspíš tu dobu třeba jinde), pokud 
šifru skutečně trefíte, je to na vás. Ale velmi to nedoporučujeme:).

Závěrem
A to je k vědě vše! Myslíme si, že být vědcem bude legrace a že využijete 
dané možnosti na maximum. A pamatujte: máte i svoje závazky a hru mimo 
vědu, to je vždy jen jedna část mozaiky vaší postavy. Věříme ale, že zásadní.


