
Rituální místo 
Rituální místo je definováno jako pravidelný šestiúhelník o straně 1.5 m. 
Šestiúhelníku je opsána kružnice. 
Ve středu šestiúhelníku se nachází čtverec o délce strany ⅓ průměru kružnice. 
Ve čtverci se nachází rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník, jehož přeponou je jedna ze stran čtverce. 
V rituálním místě se nachází dva objekty - totem a nádoba. 
Totem je tvaru T, přesně 15 dm vysoký a nahoře 500 mm široký. Je umístěn v ⅓ vzdálenosti mezi kružnicí a 
jejím středem, tedy blíž obvodu a dál od středu kružnice. Musí být samostojný a přenosný (nesmí být např. 
zakopán v zemi). 
Nádoba má objem přesně 1500 cm3. Je umístěna ve vrcholu šestiúhelníku a to na opačné straně kružnice, 
než je totem. Musí být samostojná a přenosná. 
Nádoba, trojúhelník ve středu kružnice, střed kružnice a totem leží ve stejné ose, která je orientována od 
jižního k severnímu magnetickému pólu. Totem je tedy umístěn na severní straně, nádoba na jižní. 
Trojúhelník je orientován na sever, jeho pravoúhlý vrchol je na severu, jeho podstava na jihu. 
 

● Při přípravě rituálního místa nelze používat moderní elektroniku, měřící zařízení jako metry a buzoly a 
produkty petrochemického průmyslu jako plasty, izolepy, lepidla atp. 

● Obvody kruhu, šestiúhelníka, čtverce a trojúhelníku jsou vyznačeny přirodním materiálem, například 
tenkými větvemi 

● Rituální nádoba je zevnitř zpevněna sádrou v kombinaci s obinadlem - nesmí propouštět vodu 
● Během přípravy rituálního místa nelze navštěvovat interiér ČOUD 
● Prostředníkem pro kouzlo accio je stanovený vedoucí 

Rituál 
Rituálu se účastní osm členů koleje. Jsou zde tři role: 

● jeden hlavní zaříkávač 
● jeden očistěnec 
● šest vyvolávačů 

 
Očistěnec stojí uprostřed rituálního šestiúhelníku a přijímá magickou energii. 
Vyvolávači stojí v šesti vrcholech rituálního šestiúhelníku, hůlku ve svěšené ruce, otočeni směrem ke středu. 
Každý vyvolávač pronese jedno kouzlo, které musí předem znát. Na signál zaříkávače zakouzlí kouzlo na 
očistence a zůstane stát s napřaženou paží. Rozmístění: 

1. V severozápadním vrcholu, tedy 10 hodinách 
2. V jihovýchodním vrcholu, tedy na 4 hodinách 
3. V jihozápadním vrcholu, tedy na 8 hodinách 
4. V severovýchodním vrcholu, tedy na 2 hodinách 
5. V jižním vrcholu, tedy na 6 hodinách 
6. V severním vrcholu, tedy na 12 hodinách 

 
Hlavní zaříkávač řídí rituál. Na začátku stojí na jižní straně rituálního kruhu. Všechny formule pronáší z 
paměti. 

  



Rozvrh rituálu 
1. Členové koleje se rozmístí podle svých rolí 
2. Zaříkávač pronese úvodní formuli: “Magická sílo, slyš nás a poslouchej!” 
3. Zaříkávač se po obvodu kruhu přesune po směru hodinových ručiček k prvnímu vyvolávačovi a položí 

mu pravou ruku na rameno. 
4. Zaříkávač pronese formuli: “Povol stisk temnoty v naší mysli!” 
5. Vyvolávač zakouzlí kouzlo “Expelliarmus” 
6. Zaříkávač se přesune proti směru ke druhému vyvolávači a položí mu levou ruku na rameno. 
7. Zaříkávač pronese formuli: “Vyleč ránu v naší duši!” 
8. Vyvolávač zakouzlí kouzlo “Episkey” 
9. Zaříkávač se přesune po směru ke třetímu vyvolávači a položí mu pravou ruku na rameno. 
10. Zaříkávač pronese formuli: “Odemkni naše ztracené vzpomínky!” 
11. Vyvolávač zakouzlí kouzlo “Allohomora” 
12. Zaříkávač se přesune proti směru ke čtvrtému vyvolávači a položí mu levou ruku na rameno. 
13. Zaříkávač pronese formuli: “Přines nám viníka!” 
14. Vyvolávač zakouzlí kouzlo “Accio” 
15. Zaříkávač se přesune po směru k pátému vyvolávači a položí mu pravou ruku na rameno. 
16. Vyvolávač pronese formuli: “Nech ho promluvit!” 
17. Vyvolávač zakouzlí kouzlo “Cantis” 
18. Zaříkávač se přesune proti směru k šestému vyvolávači a položí mu levou ruku na rameno. 
19. Zaříkávač pronese formuli: “A zlom jeho temné kouzlo!” 
20. Vyvolávač zakouzlí kouzlo “Finite Incantatem” 
21. Všichni najednou pronesou “Finite Incantatem” a svěsí ruku 
22. Očistěnec přistoupí k rituální nádobě a umyje si ruce 

Hodnotí se 
● přesnost vytyčení a orientace rituálního místa 
● přesnost provedení rituálu 
● estetická stránka rituálního místa (totem atp.) 

Náčrtek rituálního místa 


