
Pravidla
1. Chat

1.1. V chatu nebuď agresivní, neprovokuj, neurážej přímo ani nepřímo a nepoužívej vulgární
mluvu.

1.1.1. Nevhodné vyjadřování, agrese a obcházení cenzury. ⇨ mute na 4 hodiny
1.1.2. Spam, flood a zahlcování chatu. ⇨ mute na 2 hodiny
1.1.3. Nevhodné vyjadřování ve větší míře. ⇨ ban na 2 dny
1.1.4. Spam, flood, zahlcování chatu ve větší míře. ⇨ ban na 1 den
1.1.5. Vyvolávání sporů. ⇨ mute na 4 hodiny
1.1.6. Sexuální, úchylné nebo hanlivé projevy. ⇨ ban na 7 dní
1.1.7. Lhaní a provokace AT. ⇨ ban na 7 dní
1.1.8. Projevy rasismu, neonacismu nebo jiných směrů, které porušují lidská práva. Platí i pro

Svastiku. ⇨ ban na 14 dní
1.1.9. Výhrůžky hráčům, nabádání k sebevraždě či k sebepoškozování. ⇨ ban na 3 dny

1.2. Nick, skin a suffix musí být slušný, vhodný a plně neurážlivý.
1.2.1. Nevhodný nebo vulgární nick. ⇨ perma ban na nick (pod nevhodný nick spadá i takový, který

zbytečně flooduje či jinak zahlcuje chat, případně nick napodobující nick jiného hráče za
účelem provokace)

1.2.2. Nevhodný nebo vulgární skin. ⇨ kick ⇨ ban na 1 den
1.2.3. Nevhodný nebo vulgární suffix. ⇨ odebrání donatora a smazání suffixu

1.3. Je zakázáno zesměšňovat, posílat cizí obsah či media jiných hráčů bez jeho svolení nebo
hráče jakkoliv urážet.

1.3.1. Zesměšňování a provokace hráče. ⇨ mute na 4 hodiny
1.3.2. Rozesílání cizího nebo falešného obsahu či médií cizího hráče. ⇨ ban na 10 dní (za takovýto

obsah či média mohou být považovány fotky, videa či jiné záznamy, které hráč posílal
soukromě)

1.3.3. Urážení či jiný druh kyberšikany. ⇨ délka trestu závisí na rozhodnutí vedení a na rozsahu
přestupku

1.3.4. Úmyslné napodobování nicků jiných hráčů. ⇨ permanentní ban na nick

1.4. Nedělej reklamu na jiné projekty, sociální sítě a nevhodné stránky.
1.4.1. Cílená reklama na jiný server. ⇨ ban na 30 dní - pouhé zmínění serveru se trestá mutem na

2 hodiny, u výjimek taktéž může dojít k neúmyslné reklamě (nechtěné zaslání IP adresy) - v
těchto případech se jedná o necílenou reklamu, která se trestá banem na 2 dny

1.4.2. Propagace sociálních sítí. ⇨ ban na 3 dny
1.4.3. Propagace nevhodných stránek. ⇨ ban na 10 dní (18+ obsah, IP logger, gore a další)
1.4.4. Propagace návykových látek. ⇨ ban na 3 dny
1.4.5. Propagace vlastních projektů, s výjimkou pozice YouTubera/Streamera na projektu

BasicLand či obsahu, který je s ním spojený. ⇨ ban na 3 dny
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2. Stavění
2.1. Je zakázáno ničit cizí hráčské stavby.

2.1.1. Ničení chráněných staveb. ⇨ ban na 14 dní (residence, pozemek, ostrov)
2.1.2. Ničení chráněných staveb s minimálním poškozením. ⇨ ban na 7 dní

2.2. Je zakázáno znehodnocovat krajinu, obestavovat cizí residence a stavět nevhodné stavby.
2.2.1. Znehodnocování krajiny světa. ⇨ ban na 1 den (stavění 1x1 sloupů, povrchová těžba písku,

hlíny, apod. - výjimka platí v mine/nether/end světech, které se pravidelně resetují)
2.2.2. Obestavování cizích residencí. ⇨ ban na 3 dny
2.2.3. Stavění nevhodných staveb. ⇨ ban na 7 dní (mezi nevhodné stavby spadají i QR kódy,

hákové kříže, nevhodné pixel arty, apod.)

2.3. Je zakázáno stavět stavby a redstone obvody, které by mohly zapříčinit lagování či pád
serveru.

2.3.1. Vytváření lavacastů/watercastů. ⇨ ban na 14 dní
2.3.2. Stavění 1-Tick farem. ⇨ zničení stavby bez možnosti návratu surovin, případně ban na 3 dny
2.3.3. Překročení maximálního počtu tiles entit/spawnerů na chunk. ⇨ snížení počtu a zničení věcí

bez nároku na náhradu (tiles entity jsou bedny, cedulky, shulker boxy, item framy, hoppery,
květináče, armor standy…)

3. Obchodování
3.1. Je zakázáno okrádat ostatní hráče a vytvářet falešné nabídky.

3.1.1. Okrádání ostatních hráčů. ⇨ ban na 14 dní a vrácení ukradených věcí pravému majiteli
3.1.2. Prodávání falešných itemů (v aukcích, hráčských obchodech, apod.). ⇨ ban na 3 dny

3.2. Je zakázáno lákání hráčů na falešné nabídky a následné zabití pomocí tpakillu, warpu či
jiného globálního teleportu.

3.2.1. Odcizení předmětů jiných hráčů a jejich zabíjení pomocí TpaKillu. ⇨ ban na 3 dny
3.2.2. Zabíjení hráčů na globálních teleportech. ⇨ ban na 3 dny

4. Modifikace
4.1. Jsou zakázány modifikace a úpravy funkcí herní soustavy, hacky, cheaty nebo módy, které

hráče zvýhodňují nad ostatními.
4.1.1. Nepovolené modifikace. ⇨ ban na 14 dní

● Povolené módy a funkce: Optifine, LabyMod, Badlion client, minimapa, autosprint, vylepšené zobrazování
zdraví hráčů, hunger baru, armoru apod.

● Zakázané módy a funkce: Wurst, Huzuni, InventoryTweakst, autoclicker, softwarové navyšování CPS a
speedu, Xray, Tracer, Schematica, Baritone, flyhack, chození po vodě apod., NBT-Editor
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5. Jiné druhy zneužívání
5.1. Kažení hry týmováním, zabíjením spoluhráčů v teamu, odpojování se z boje, zdržování hry. ⇨ ban

na 4 hodiny
5.2. Multiacc za účelem obohacení. ⇨ trvalý ban na zneužívaných účtech a IP ban na 7 dní
5.3. Obcházení trestu. ⇨ IP ban/mute na stejnou délku jako původní trest hráče
5.4. Krádež cizího účtu. ⇨ perma IP ban
5.5. Vydávání se za AdminTeam. ⇨ ban na 3 dny
5.6. Zneužití práva, bugu, chyby ve hře nebo givnutých věcí. Zatajování těchto věcí se bere také jako

zneužívání! ⇨ ban na 10 dní
5.7. Nevhodné vyjadřování v reportu nebo zneužití reportu. ⇨ ban na 4 hodiny
5.8. Prozrazování členů AdminTeamu ve vanishi. ⇨ ban na 1 hodinu
5.9. Nabádání hráčů k porušení pravidel. ⇨ mute na 4 hodiny

5.10. Obchodování s herními předměty, účty nebo protislužbu za měnu reálné hodnoty (CZK, EUR, …). V
případě porušení rozhoduje o trestu vedení serveru.

5.11. Hledání nedostatků a zneužívání ve svůj prospěch. ⇨ ban na 7 dní

6. Obecné upozornění
6.1. Při porušení více pravidel najednou se délka trestu nesčítá. Je udělován pouze trest s nejdelší

délkou.
6.2. Při opakovaném porušení jednotlivých pravidel se délka trestu násobí číslem, které je udáváno

počtem dosažených trestů stejného typu (tresty starší 3 měsíce a více jsou promlčeny).
6.3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet pravidla serveru.
6.4. Hráč využívá pro řešení problémů a žádostí výhradně Ticket systém na Discordu a pro unbany

čekárnu na ts3.basicland.cz.
6.5. Hráč je povinen si zažádat o unban nejpozději do 24 hodin od udělení banu. V případě banu za

nepovolené modifikace se hráč musí do výše zmíněné doby dostavit na prohlídku PC.
6.6. Pokud je hráč neaktivní 3 měsíce a více, máme právo smazat věci, ostrovy, pozemky, residence,

tokeny, dolary, statistiky, permise a nebo celý účet bez nároku na finanční či jinou náhradu.
6.7. V případě, že na plotech nebo residencích bude zřejmé, že nikdy nebyli využívané, může vedení

rozhodnout o jejich smazáním před uplynutím tříměsíční lhůty.
6.8. Hráč není vlastníkem účtu, ale je mu pouze udělován přístup ke vzdálenému účtu, který mu může

být kdykoliv zablokován v případě porušení pravidel nebo zániku herního serveru BasicLand bez
nároků na finanční či jinou náhradu.

6.9. V případě jednání hráče proti serveru, které není určeno v pravidlech, rozhoduje o trestu vedení
serveru.

6.10. Vedení si vyhrazuje změnit pravidla bez upozornění.
6.11. Na vedení serveru se nevztahují tato pravidla, udělení trestu mohou přidělovat dle nejlepšího

vědomí a svědomí.
6.12. Připojením do hry souhlasíš se všemi pravidly serveru.
6.13. Hráč má zakázáno jakkoliv pořizovat audio, video či jiný záznam komunikace se členem

AdminTeamu na oficiálních komunikačních platformách.
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7. Definice pravidel
● Všeobecné

○ Veškerá pravidla uvedená výše platí na všech odvětvích serveru BasicLand.
○ Jakékoliv porušení pravidel prostřednictvím cedulek se trestá banem na 4 hodiny.
○ Druhy teamingu:

■ Teaming - jako teaming se může brát už jenom to, že vedle sebe stojíte v aréně a
nesnažíte se zabít.

■ Cross-teaming - Chození 2v1, 3v1 atd. (bráno pouze jako bližší specifikace pro
některé servery)

● Survival
○ Je povolené PvP, po zabití si hráči nejsou povinní itemy vracet, pokud na tom nejsou

předem domluveni.
○ Je zakázáno vlastnit jakékoli itemy nebo určité množství itemů, které nelze získat hraním.
○ Překročením entit na chunku (spawner, item frames atd.), může dojít k jejich odstranění bez

nároku na náhradu.
○ Na Survivalu je přísný zákaz lákat hráče na falešné nabídky, či hráče tpakillovat tzn. odesílat

hráčům žádosti a následně je zabíjet pro získání itemů.
○ Na Survivalu je zakázáno vlastnit maparty obsahující nevhodnou tématiku.

● SkyBlock/OneBlock
○ Na SkyBlocku i OneBlocku v PvP aréně je přísně zakázán teaming. (zahrnuje jak

cross-teaming, tak i teaming).
○ Je zakázáno vlastnit jakékoli itemy nebo určité množství itemů, které nelze získat hraním.
○ Na SkyBlocku i OneBlocku je přísný zákaz lákat hráče na falešné nabídky, či hráče

tpakillovat tzn. odesílat hráčům žádosti a následně je zabíjet.
○ Na SkyBlocku/OneBlocku je zakázáno vlastnit maparty s nevhodnou tématikou.

● Creative
○ Na Creativu je zakázáno vlastnit hlavy a maparty s nevhodnou tématikou.

● Zombie Apocalypsa
○ Je zde povolen jakýkoliv druh teamingu.
○ Je zde povolen tpakill.
○ Je zakázáno vlastnit jakékoli itemy nebo určité množství itemů, které nelze získat hraním.

● KitPvP
○ Na KitPvP je zakázán pouze Cross-Teaming - Chození 2v1, 3v1 atd., setrvávání ve

skupinkách neaktivních v boji se netrestá.
○ Na KitPvP je zakázáno domlouvat se na zabití či odpojení se ze hry pro zlepšení statistik

hráče.

● GunGame
○ Na GunGame je přísně zakázán teaming. (Zahrnuje jak cross-teaming tak i teaming).
○ Na GunGame je zakázáno domlouvat se na zabití či odpojení se ze hry pro zlepšení statistik

jiného hráče.

● GetDown
○ Na GetDown je přísně zakázán teaming. (Zahrnuje jak cross-teaming, tak i teaming).
○ Na GetDown je zakázáno domlouvat se na zabití, či odpojení ze hry pro zlepšení statistik

jiného hráče.

● TheBridge
○ Na TheBridge je přísně zakázán teaming. (Zahrnuje jak cross-teaming, tak i teaming).
○ Na TheBridge je zakázáno domlouvat se na zabití, či odpojení ze hry pro zlepšení statistik

jiného hráče.
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● SkyWars
○ Na SkyWars je přísně zakázán teaming. (Zahrnuje jak cross-teaming, tak i teaming).
○ Na SkyWars je zakázáno domlouvat se na zabití, či odpojení ze hry pro zlepšení statistik

jiného hráče.

● Murder Mystery
○ Na Murder Mystery je zakázán teaming mezi rolemi: Murderer - Innocent; Murderer -

Detective, avšak teaming: Innocent - Detective je povolen.
○ Na Murder Mystery je zakázáno domlouvat se na zabití, či odpojení ze hry pro zlepšení

statistik jiného hráče.

● Speed Builder
○ Na SpeedBuilder je zakázáno domlouvat se na úmyslné prohře či odpojení se ze hry pro

zlepšení statistik jiného hráče.

● Eventy
○ Je přísně zakázán teaming, pokud Eventer-Team neřekne výslovně jinak.
○ Je zakázáno prozrazovat polohu secretů, treasures a truhel s kódy.
○ Je zakázáno úmyslně zdržovat dokončení eventu nebo Annihilation, pokud toto hráč může

nějak ovlivnit.
○ Je zakázáno zneužití chyby eventu, používání itemů z předchozích eventů, případně

modifikací které mohou hráče výrazně zvýhodnit (včetně minimapy).
○ Bývalý člen AT, který se ve větší míře podílel na stavbě nějakého eventu, má zakázáno tento

event hrát, pokud by ho to mohlo nějak zvýhodnit.
○ Za porušení pravidel na velkém eventu může být udělena až dvojnásobná délka trestu.

V Opavě dne 7. 5. 2023
Všechna práva vyhrazena

© Basicland.cz
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