
Revize 2018, druhá vlna 

 

Taijutsu:  

 Teshi sedan (2. úroveň, boj beze zbraní) - technika je nyní kombo dvou úderů 

 Tsutenkyaku (3. level, boj beze zbraní) - technika je nyní kombo tří uderů, slevněna 

chakra na 3 

 Bojutsu (3. úroveň, boj se zbraněmi) - přejmenováno na Hanbojutsu 

 Bojutsu no shutoku (4. úroveň, boj se zbraněmi) - přejmenováno na Bojutsu 

 Diamantová čepel (6. úroveň, boj se zbraněmi) - přesunuto na 5. úroveň 

 Tachi (5. úroveň, boj se zbraněmi) - přesunuto na 6. úroveň, přejmenovváno na 

Kodaimoso, ujasnění formulace 

Nové techniky: 

Mistrovství boje s holí (5. úroveň, boj se zbraněmi) 

Zbraňový expert (6. úroveň, boj se zbraněmi) 

 

Ninjutsu:  

 Technika mystické dlaně (2. úroveň, léčitelské ninjutsu) - léčení trvá 5 vteřin 

 Mocná technika mystické dlaně (3. úroveň, léčitelské ninjutsu) - léčí ochromení 

končetiny, léčení trvá 5 vteřin 

 Planoucí mystická dlaň (4. úroveň, léčitelské ninjutsu) - léčí ochromení končetiny, 

možno seslat do 5 metrů, léčení trvá 5 vteřin 

 Doton: Útok kameny (2. úroveň, zemní ninjutsu) - množství pečetí se snižuje podle 

úrovně znalosti Dotonu 

 Doton: Doryuudan (3. úroveň, zemní ninjutsu) - přidán efekt v případě úhybu, cena 

chakry zvýšena na 4, přesunuto na 4. úroveň 

 Doton: Ishigaki (4. úroveň, zemní ninjutsu) - přejmenováno na Doton: Doryuheki, 

přesunuto na 3. úroveň 



 Doton : Dochuu Senkou (5. úroveň, zemní ninjutsu) - pokud před seslání aktivuje 

fuuton techniku aniž by využil jejího efektu, tato technika je zdarma seslána znovu 

tolikrát, na kolikátém levelu byla větrná technika 

 Doton: Goremu no jutsu (5. úroveň, zemní ninjutsu) - sesílání technik je povoleno, 

není možno meditovat 

 Katon: Fénixův květ (5. úroveň, ohnivé ninjutsu) způsobí každým projektilem tři 

zranění, pokud je místo nosiče hozen shuriken, ten je obalen ohnivou chakrou viz 

“Katon: Hosenka Tsumabeni” 

Nové techniky: 

Henge no jutsu (2. úroveň, základní ninjutsu) - transformační technika 

Anraku shi (2. úroveň, léčitelské ninjutsu) - dorážecí technika 

Fuinjutsu: Kokoro no bunri (3. úroveň, pokročilé ninjutsu) - dorážecí technika 

 

Genjutsu 

 Genjutusu: Kage no masuta (3. úroveň, obranné genjutsu) - možnost vrátit se do 

neviditelnosti v době trvání techniky 

 Genjutsu: Totsuzen no yugure (3. úroveň, obranné genjutsu) - v případě, že umí 

zneviditelnění 4. či 5. úrovně, platí, že v případě, že se nepohybuje, je nezjistitelný 

 Magen: Kage no Reisu (4. úroveň, obranné genjutsu) - možnost vrátit se do 

neviditelnosti v době trvání techniky, jakmile se ninja nepohybuje, je nezjistitelný 

 Magen: Kagemusha (5. úroveň, obranné genjutsu) - možnost vrátit se do 

neviditelnosti v době trvání techniky, jakmile se ninja nepohybuje, je nezjistitelný, 

první útok z neviditelnosti je veden najisto 

 Akiraka ni suru (3. úroveň, taktické genjutsu) - Nově po dobu účinku mimo boj: 

Vylepšené vnímání: Zrak 1 

 Okami no kankaku (3. úroveň, taktické genjutsu) - Navíc pasivně Vylepšené vnímání: 

Ostatní smysly 1 

 Kori Shinchu no Jutsu (4. úroveň, taktické genjutsu) - sníží na 30 minut vylepšené 

smysly o 1 

 Tora no kankaku (3. úroveň, taktické genjutsu) - Navíc pasivně Vycítění neviditelných, 

Vylepšené vnímaní: Zrak 1, Ostatní smysly 1 


