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Poznámka: Tato pravidla využívají systém číselných odrá-
žek umožňujících rychlé vyhledávání. Napříč celým textem 
proto nezřídka narazíte na čísla v závorkách (např. „3.8“ 
nebo „kapitola 13“). Takto zmíněné kapitoly nebo pravidla 
lze lehce dohledat a případné problémy snadno vyjasnit.
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Herní komponenty

Hamilkar je hrou pro dva hráče, zasazenou do období první punské války (264–241 př. n. l). Jeden 
z nich se ujímá role římské republiky čili Říma (červená barva), druhý zosobňuje kartaginskou 

říši čili Kartágo (modrá barva). Tito hráči spolu bojují a manévrováním svých vojsk, zajišťováním 
vlivu prostřednictvím umisťování nebo konverze žetonů politické nadvlády i dobře načasovaným 

zahráváním kriticky důležitých strategických událostí usilují o zisk vítězství a slávy.

Hra začíná po počátečním římském vylodění u Messéné (Messana) a vypuzení 
Kartaginců a Syrákúsanů. Tuto skutečnost představuje římská posádka v Messéné 

i římské posily čekající na druhé straně úžiny, připravené k jejímu překonání. Kartágo má 
vojenskou přítomnost v Lilybaeu, Agrigentu, Thermách a spojence v Syrákúsách. Jaká bude 

vaše vítězná strategie?
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Pokud ovládáte provincii
Sic�lie (SICILIA), počet OB této karty 

je roven �.

Sicilské obilí

Doberte si tolik taktických karet, 
kolik činí bitevní úroveň vašeho 

vrchního vojevůdce,

A

jednu z těchto karet okamžitě 
zahrajte. Zbývající karty odhoďte.

Příznivý vítr

OKAMŽITĚ

Při hodu kostkou na útok válečných
slonů smí požadovat její přehození.

L. Caecilius
Metellus

KRÁTKÝ PŘEHLED HRY
Pou�it��zkratky�a�pojmy
 BP�– bod přesunu
BJ�– bojová jednotka
B��– bitevní úroveň
OB�– operační bod
PB – politický bod
PN�– politická nadvláda
TK�– taktická karta
ZK�– zásobovací kolona

Aristokrat – je-li vyhnán, odstraňte tolik žetonů PN, kolik je rovno 
jeho BÚ.
Africanus – vždy se smí vylodit v Africe (AFRICA).
Admir�l – smí se stáhnout nebo ustoupit po námořních trasách; 
svou BÚ může využít v námořní bitvě.
Krut��mo�e – velmi důležitá strategická karta pro Řím (#101).
Lo�stvo – uskupení vojevůdců a jednotek přesouvající se po ná-
mořních trasách.
Miat – představuje „Radu sto čtyř“.
V�le�n��pokladnice – zvláštní herní fáze hry Hamilkar.
V�le�n�� lod� – námořní jednotky (každý hráč má maximálně
10 válečných lodí).

���F�ze�posil�(v 1. kole ji vynechte)
 ����N�vrat�v�le�n�ch�lod�

 ●  Všechny válečné lodě umístěné na ukazateli odehraných kol vrať-
te zpět.

����Kart�go
 ●  Na pole kotviště umístěte 1 vystrojenou válečnou loď a k libo-
volnému vojevůdci nebo do Kartágem ovládaného neobléhané-
ho opevněného města umístěte 1 BJ.

 ●  Získejte dodatečné BJ v počtu uvedeném Miatem (umístěte je 
do Kartága (CARTHAGO) nebo je přeměňte na vystrojené válečné 
lodě).

 ●  Odstraňte všechny vojevůdce a vraťte je zpět do zásoby (výjimka: 
Hamilkar Barkas).

 ●  Vojevůdce spojeného s probíhajícím kolem a dodatečné voje-
vůdce získané z Miatu umístěte k BJ nebo do Kartágem ovláda-
ných neobléhaných opevněných měst.

 ●  Opravte tolik válečných lodí, kolik je rovno součtu BÚ všech ad-
mirálů umístěných do Kartága (CARTHAGO).

������m
 ●  Do Říma (ROMA) umístěte tolik BJ, kolik je rovno počtu Římem 
ovládaných provincií v It�lii (ITALIA).

 ● (volitelné) Jmenujte prokonzula.
 ● Odstraňte ze hry všechny ostatní vojevůdce.
 ●  Doberte si a umístěte 2 nové konzuly na libovolná pole obsahu-
jící alespoň 3 BJ nebo do Říma (ROMA).

 ●  Prostřednictvím admirálů umístěných do Říma (ROMA) zaveďte 
n�mo�n��reformy (vyberte si jednu z následujících možností):

 ❍  Přeměňte BJ v Římě (ROMA) na válečné lodě, a to do výše 
BÚ zvoleného admirála.

 ❍  Vylepšete námořnické umění.
 ❍  Vybavte lodě havrany��corvus�, nebo je nechte odstranit.

�����F�ze�strategie
O pořadí hráčů rozhoduje hráč s námořní nadvládou, pokud pro-
tivník nezahraje kartu tažení.

 ● Strategickou�kartu lze zahrát jako událost, nebo využít její OB.
 ● OB�lze�vyu��t

 ❍  K aktivaci vojevůdce.
 ❍  K umístění žetonů PN (do Miatu nebo v souladu s požadav-

ky události).
 ❍  K verbování vojáků  nebo stavbě lodí  � 

 ❍  K�oprav��v�le�n�ch�lod� (použitá → vystrojená).
 ❍ K umístění�ZK�

 ●  Jednorázové akce:
 ❍  Kartágo – Najmutí žoldnéře dostupného v probíhajícím 

kole (Xanthippos nebo Hamilkar Barkas).
 ❍  Řím – Jmenování diktátora, má-li Kartágo na ukazateli pro-

vincií náskok alespoň 3 žetonů PN.

���F�ze�zten�en��stavu�v�d�sledku�zimy
 ● Zten�en��stavu�uskupen��jednotek

 ❍  Uskupení jednotek na poli s nepřátelským žetonem PN 
nebo kmenem postihne ztenčení stavu.

 ❍  Ztenčení stavu se lze vyhnout spotřebováním ZK nacháze-
jící se na postiženém poli.

 ● Zten�en��stavu�nechr�n�n�ch�ZK
 ❍  Odstraňte všechny ZK, které se nenacházejí na polích

s vlastními BJ nebo v opevněných městech.
 ● Zm�ny�souvisej�c��s���msk�m�n�mo�nick�m�um�n�m

 ❍  Nemá-li Řím minimální počet válečných lodí, snižte úro-
veň námořnického umění o 1.

 ❍  Není-li římské námořnické umění na znamenité úrovni, 
otočte žeton námořní nadvlády na stranu Kartága.

Ztenčení stavu ve sloupci bouře (Kruté moře) – za každý zásah 
odstraňte 1 válečnou loď, 1 BJ a 1 ZK.


��F�ze�politick��izolace
Nejprve�Kart�go	�pot����m� Žeton PN se nachází v izolaci, není-
-li spojen nepřerušenou sérií pozemních či námořních tras s BJ 
nebo opevněným městem stejné frakce. Uvedená spojnice nesmí 
procházet přes Tyrhénské moře (MARE TYRRHENUM) ani přes pole
s nepřátelským žetonem PN nebo kmenem. Přes pole s nepřátel-
skými BJ může procházet jen tehdy, je-li na něm umístěn žeton 
PN stejné frakce.

���F�ze�kontroly�v�t�zn�ch�podm�nek�
 ●  Za ka�dou�v�mi�ovl�danou�politicky�v�znamnou�provincii�ob-
držíte���PB��Po jednom PB vám přinesou i ovládání Lilybaea 
(LILYBAEUM), nadvláda nad Tyrh�nsk�m�mo�em�(MARE TYRRHE-
NUM) a v�le�nicky�nalad�n��Miat (MIAT). (Musí-li Kartágo od-
stranit své žetony PN, první z nich vždy pochází z Miatu.)

 ●  Hráč, který má méně PB, musí odstranit tolik svých žetonů PN 
(ne však opevněných měst), kolik je rovno jejich rozdílu.

 ●  V posledním kole vítězí hráč s větším počtem PB. V�p��pad��
rem�zy�p�ipad��v�t�zstv��Kart�gu�

���F�ze�v�le�n��pokladnice�
 ●  Hráči porovnají celkové součty OB všech karet, které v probíha-
jícím kole zahráli nebo odhodili.

 ●  Hráč, který zahrál více OB, může nyní odstranit své ZK, aby 
rozdíl snížil.

 ●  Zbývající rozdíl OB může jeho protivník využít: 
 ❍  K�um�st�n���eton��PN (do Miatu nebo v souladu s požadav-

ky události).
 ❍ K�oprav��lod� (použitá  → vystrojená).
 ❍  K umístění ZK�

 ●  Všechny zbývající nespotřebované OB propadají.

N�MO�N��Z�LE�ITOSTI
PLAVBA

 ●  Plavba stoj����BP�za�ka�dou�pou�itou�n�mo�n��trasu (výjimka: 
2 BP za Tyrhénské moře (MARE TYRRHENUM)). Spojení pozemní-
ho přesunu a plavby je možné, během aktivace téhož vojevůdce 
je však povoleno pouze�jedin��nalod�n��a�jedin��vylod�n���tzn��
jedin��plavba�.

 ●  Po vytvoření loďstva vojevůdce zahájí plavbu. Přesouvající se 
jednotky umístěte na pole jednotek operujících na moři. Lze
k nim připojit až ��vystrojen�ch�v�le�n�ch�lod�, celkový součet 
válečných lodí, BJ a ZK v lo�stvu však nesm��p�es�hnout���.

 ●  Nepřátelští vojevůdci / jednotky v�p��stavech�le��c�ch�po�cest� 
jednotlivým námořním přesunům nebr�n�.

 ●  Počet BP dostupných Římu je omezen úrovní římského námoř-
nického umění (1–4). Kartágo smí vždy využít až 4 BP.

Nep��telem�ovl�dan��p��stavy – K nalodění ani vylodění není 
nutné příslušné přístavy ovládat.
N�mo�n��p�esun�a�opevn�n��m�sta – Námořní přesun dovnitř 
ani ven z obléhaných opevněných měst není povolen.

NAPADEN��N�MO�N�HO�P�ESUNU
 ●  Námořní přesun m��e�b�t�napaden, vstoupí-li přesouvající se 
loďstvo na pole přístavu, které se nachází v dosahu n�kter�ho�
z�hlavn�ch�m�st�protivn�ka (Řím (ROMA), Kartágo (CARTHAGO), 
Syrákúsy (SYRACUSAE)). Přihlíží se také k maximálnímu počtu BP, 
jimiž protivník může disponovat.

 ●  Po trasách vedoucích Tyrhénským mořem (MARE TYRRHENUM) 
námořní přesun napadat nelze.

 ●  Přesouvající se hráč se může vyhnout napadení námořního pře-
sunu (hod kostkou námořního přesunu), disponuje-li námořní 
nadvládou.

 ●  Napadající loďstvo ����� vystrojen�ch� v�le�n�ch� lod�� se po 
námořních trasách přesune z hlavního města ovládaného na-
padajícím hráčem na pole přístavu, kde se napadení odehrává
a v přístavech po cestě se k němu mohou�p�ipojit�vojev�dci	�BJ�
a�ZK (až do počtu 10 jednotek).

 ●  Ve chvíli, kdy napadající loďstvo vstoupí na pole přístavu, kde se 
napadení odehrává, mus��m�t�vrchn�ho�vojev�dce.

 ●  Proti přesouvajícímu se loďstvu lze provést pouze jeden pokus
o napadení námořního přesunu.

 ●  Námořní bitva je svedena předtím, než se přepravované jednotky 
a vojevůdci mohou vylodit a spustit případné pozemní reakce.

N�MO�N��BITVA
Dobrání taktických karet

 ● Hraní strategických karet vztahujících se k námořní bitvě.
 ● +X TK, kde X = BÚ vybraného admirála.
 ●  +1 TK, nachází-li se na poli přístavu, kde se bitva odehrává, 
vlastní žeton PN.

Bitevní kola
 ●  Jako první provede následující 3 kroky hráč s námořní nadvlá-
dou. Po něm učiní totéž jeho protivník:

 ❍  Man�vrov�n� (volitelné): Zahrajte taktickou kartu.
 ❍  St�etnut� (povinné): Hoďte bitevní kostkou.
 ❍  Odpout�n�� se� od� nep��tele (volitelné): Pokuste se unik-

nout z námořní bitvy.
 ●  Nové kolo začíná poté, co oba hráči provedli uvedené 3 kroky.
 ● Střetnutí:

 ❍  Zapo��t�n��z�sah�
  – hoďte kostkou.
  –  upravte výsledný hod Římanů: +1, pokud používají ha-

vrany (corvus), –1, pokud je jejich námořnické umění na 
žalostné nebo postačující úrovni.

  –  první kolo boje se vyhodnotí podle prvního sloupce ta-
bulky námořních bitev nebo BÚ admirála.

1 pravidla hry 
Hamilkar

57 strategických 
karet*

24 karet vojevůdců** 
(15 římských a 9 
kartaginských)

20 taktických 
karet

1 herní plán s mapou 
(strana určená pro hru Hamilkar)

1 krátký 
přehled hry
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22 plastových figurek vojevůdců 
(13 římských a 9 kartaginských)

20 žetonů válečných 
lodí (10 římských 

a 10 kartaginských)

62 žetonů bojových 
jednotek (BJ)*** 

(35 římských a 27 
kartaginských)

1 žeton námořní 
nadvlády

4 žetony 
kartaginských 

válečných slonů

112 žetonů politické 
nadvlády (PN)

1 ukazatel 
odehraných kol

5 žetonů 
obléhacích 

 strojů

2 bitevní kostky 
(velká a malá)

obléhací kostky 
(bílá a červená)

8 žetonů 
obléhání

1 kostka 
námořního 

přesunu

1 běžná kostka

1 žeton zapomenuté 
taktiky

1 žeton havrana 
(útočný můstek, lat. 

„corvus“)

1 žeton diktátora 1 žeton prokonzula 1 žeton citadely

5 žetonů kmenů

15 žetonů 
zásobovacích kolon 

(ZK)

3 žetony hlavních 
měst (významných 

přístavů)**** 
(Řím (Roma), Kar-
tágo (Carthago), 
Syrákúsy (Syra-

cusae))

8 žetonů 
opevněných 

měst

22 žetonů vojevůdců 
(14 římských 

a 8 kartaginských)

Poznámka:
(*) – Použijte všechny strategické karty se symbolem  
(základní karty) v levém dolním rohu. Přidejte rozšiřující 
strategické karty Cena za neúspěch a Špatné znamení (po-
kud jsou k dispozici).
(**) – Použijte všechny vojevůdce a karty vojevůdců se 
symbolem  v levém dolním rohu.
(***) – Žetony římských a kartaginských BJ (62 kusů) mají 
různé hodnoty a hráči je mohou podle potřeby kdykoli „roz-
měňovat“. S výjimkou žetonů BJ válečných slonů nejsou 
žetony BJ ve hře nijak omezeny a hráči mohou v případě 
nutnosti přidávat dodatečné „náhradní“ jednotky.
(****) – Použijte žetony Říma (Roma) a Syrákús (Syra-
cusae) bez symbolu .

12

CARTHAGO

5

1

CORVUS

1

2
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2.1 Herní plán a politická nadvláda

A. Herní pole / přístav – Herním polem se rozumí jasně odlišitel-
né, ohraničené místo na herním plánu (obvykle kruhového tvaru; 
opevněná města mají podobu čtverce). Pole jsou navzájem spoje-
na cestami (pro potřeby pozemního přesunu) nebo námořními 
trasami (pro potřeby námořního přesunu). Pokud je pole napoje-
no alespoň na jednu námořní trasu, je přístavem. Herní pole  se 
symbolem trojzubce je hlavním městem (významným přístavem).

B. Politická nadvláda – Hráč ovlá-
dá herní pole, pokud na něm leží 
jeho žeton politické nadvlády (PN). 
Opevněná města se při určení toho, 
kdo dané pole ovládá, považují za 

žetony PN. Vojevůdci (2.2) a bojové jednotky (BJ; 2.3) status 
ovládání pole nijak neovlivňují. Herní pole s vaším žetonem 
PN ovládáte vy, pole s protivníkovým žetonem PN váš protiv-
ník. Pole, které neovládá ani jeden z hráčů, je považováno za 
neutrální. Žetony PN mají dvě strany: modrá označuje ovládá-
ní Kartágem, červená Římem.
C. Opevněné město – Opevněná města jsou čtvercové žetony 
představující důležitá města. Z větší části se jedná o nespeci-

fikovaná města, s výjim-
kou žetonu města bez 
přístupu k moři pro Ca-
puu (Capua) a tří opev-
něných hlavních měst 
(významných přístavů): 
Říma (Roma), Kartága 
(Carthago) a Syrákús 

(Syracusae). Modrá strana žetonu označuje ovládání Kartá-
gem, červená strana Římem.
 ●    Číslo určuje kapacitu města, tj. počet vlastních BJ 

a zásobovacích kolon (ZK), jež se v něm mohou na-
cházet (viz níže). Žeton města může nést i vyobrazení 
bílé kostky, které značí, že obléhající vojsko při obléhání 
vždy hází obléhací kostkou bílé barvy (kapitola 14).

 ●    Herní pole opevněného města se skládá ze dvou lokalit: 
vnitřní (tj. vnitřku města) a vnější (jeho okolí). Všechny 
BJ a vojevůdci nacházející se uvnitř města se umisťu-
jí pod jeho žeton města (miniatury lze postavit vedle 

něj); všechny BJ a vojevůdci nacházející se vně hradeb 
se umisťují na jeho žeton. BJ uvnitř města nemohou 
zastavit přesun nepřítele. BJ se mohou v rámci svého 
přesunu libovolně pohybovat mezi vnitřní a vnější lo-
kalitou města (kapitola 7); totéž platí i v případě, kdy na 
pole města vstoupí nepřátelské vojsko (kapitola 8).

 ●    Opevněná města se považují za žetony PN, a proto na da-
ném poli svému vlastníkovi přinášejí politickou nadvládu. 
Obrátit jejich žeton na druhou stranu (tj. jej konvertovat) 
však v rámci běžné operace nelze, a proto musí být obléhá-
na (kapitola 14). Opevněná města pomáhají bránit postihu 
plynoucímu z politické izolace (5.4).

D. Kmen – Kmeny mají podobu oválných žeto-
nů umisťovaných při přípravě hry na výslovně urče-

ná herní pole. Jsou neutrální. Na pole 
s kmenem nesmí umístit svůj žeton PN ani je-
den z hráčů. Odstranit žeton kmene je možné až 
po podrobení tohoto kmene. Na žetonu kmene 
je také vyobrazená červená kostka, která při-
pomíná, že vojsko usilující o podrobení kmene 

vždy hází červenou kostkou (kapitola 14).
E. Provincie – Provincie je skupinou herních polí nacházejících 
se na území vytyčeném hranicemi. Ve hře je celkem 12 provincií. 

Za politicky významné se pova-
žují všechny s výjimkou Samnia 
(Samnium) v Itálii (Italia). 
Hráč ovládá provincii, pokud 
ovládá více než polovinu jejích 
herních polí. Nadvládu nad vše-
mi 11 politicky významnými 

provinciemi (stejně jako nad Tyrhénským mořem (Mare Ty-
rrhenum), Miatem (Miat) a Lilybaeem (Lilybaeum)) můžete 
zaznamenávat na ukazateli provincií.

Poznámka: Korsika a Sardinie (Corsica & Sardinia) se 
považují za jedinou provincii. Lipara (Lipara) a Lilybaeum 
(Lilybaeum) jsou součástí provincie Sicílie (Sicilia).

F. Oblast – Ve hře jsou 4 oblasti, z nichž každá zahrnuje ur-
čitý počet provincií:
 ●   Afrika (Africa) → Numidie (Numidia), Libye (Libya), 

Kartágo (Carthago) (3 provincie).
 ●   Itálie (Italia) → Etrurie (Etruria), Samnium (Samni-

um), Latium (Latium), Kampánie (Campania), Apulie 
(Apulia), Lukánie (Lucania) (6 provincií).

2
Základní pojmy

2 2 2

5

ROMA SYRACUSAE

2

CARTHAGO

5
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 ●   Sicílie (Sicilia) → Sicílie (Sicilia), Syrákúsy (Syra-
cusae) (2 provincie).

 ●   Korsika a Sardinie (Corsica & Sardinia) → Korsika 
(Corsica) a Sardinie (Sardinia) (pouze 1 provincie).

G. Miat (miat) – Část herního plá-
nu představující Miat („Radu sto 
čtyř“) ovládá kartaginský hráč. 
●   Kartaginský hráč smí na pole 

Miatu umisťovat své žetony PN 
po zahrání strategické karty, kte-
rou využije k zisku operačních 
bodů (OB). V případě nutnosti 
je odsud může také odstraňovat.

 ●  Miat může ve fázi posil po-
skytnout dodatečné vojevůdce a BJ a za určitých okolností 
se počítá mezi politicky významné provincie (k dalším infor-
macím viz Miat, 15.3).

G. Tyrhénské moře (mare tyrrhenum) – Námořní trasy 
Tyrhénského moře jsou cestami přes otevřené moře, které 
fungují jako přímé spojnice mezi vzdálenými přístavy. Plav-
ba v jeho vodách je však mnohem nebezpečnější než využí-
vání příbřežních tras.
 ●   Námořní přesun (7.3) mezi dvěma přístavy propojený-

mi přes Tyrhénské moře stojí 2 body pohybu (BP) a má 
postih 3 bouří (symbol blesku).

 ●   Námořní přesun přes Tyrhénské moře nelze napadat. 
 ●    Nadvláda nad Tyrhénským mořem je považována za 

ovládání politicky významné provincie a k jejímu do-
sažení je zapotřebí ovládnutí více než poloviny přístavů 
přes něj propojených.

Poznámka: Nadvláda nad Tyrhénským mořem nahrazuje 
námořní nadvládu z 1. vydání hry; námořní nadvláda nyní 
již není považována za politicky významnou provincii.

I. Námořní nadvláda – 
Námořní nadvládu má 
v dané chvíli vždy jen 
jeden z hráčů; ve hře 
symbolizuje vládu nad 
Středozemním mořem 

a jeho námořními trasami. Po dobu, kdy disponujete námoř-
ní nadvládou, otočte velký kulatý žeton námořní nadvlády na 
svou stranu (modrá pro Kartágo, červená pro Řím). Námoř-
ní nadvláda se může měnit často a nejrůznějšími způsoby – 
včetně událostí nebo námořních bitev.

 ●   Hráč s námořní nadvládou se může pokusit vyhnout 
napadení námořního přesunu (7.3), v každém bitevním 
kole námořní bitvy je na tahu jako první (kapitola 9) 
a může se jí i vzdát, aby se vyhnul námořní bitvě (9.2.C).

 ●   Při obléhání opevněného města (kapitola 14) hází hráč 
s námořní nadvládou (účinnější) červenou obléhací 
kostkou, zatímco jeho protivník používá kostku bílou. 
(Výjimka: Při obléhání hlavních měst, tj. Říma (roma), 
Kartága (carthago) nebo Syrákús (syracusae), se 
vždy hází bílou obléhací kostkou.)

 ●   Hlavní město nelze oblehnout, pokud obléhající hráč 
zároveň nedisponuje námořní nadvládou.

 ●   Nedosáhl-li římský hráč znamenité úrovně námoř-
nického umění (viz připomínka týkající se námořní 
nadvlády na stupnici námořnického umění), námořní 
nadvláda se na konci herního kola vrací zpět do rukou 
Kartága (5.3.C).

J. Námořní trasy vedoucí přes 
rozbouřené moře – Symbo-
ly blesků (bouří) označují ná-
mořní trasy sužované bouřemi. 
Počet symbolů bouří určuje, 
jak nebezpečná příslušná trasa 
je. Římský hráč je bere v potaz 

pouze v případě zahrání strategické karty Kruté moře (#101). 
K dalším informacím viz poznámky k této kartě (17.1; #101).

Poznámka: Text na zmíněné kartě by si měl římský hráč 
ještě před samotnou hrou pečlivě pročíst, aby se vyhnul ne-
příjemným překvapením.

H. Herní kolo – Hra se skládá z herních kol. 
Každé kolo představuje několik let první punské 
války. K označení právě probíhajícího kola slouží 
ukazatel umístěný na stupnici odehraných kol.

2.2 Vojevůdci

Strategická úroveň

Bitevní úroveň

Pokud úspěšně napadne námořní
přesun nepřítele, smí okamžitě

opravit jednu válečnou loď.

Adherbal
ADMIRÁL

A. Vojevůdce – Každá miniatura představuje jednoho vo-
jevůdce. Každému vojevůdci přísluší karta, která znázor-
ňuje jeho úroveň a zvláštní schopnosti. Číslice v barevném 
terčíku vyjadřuje strategickou úroveň vojevůdce, číslice 
v rámečku je jeho bitevní úrovní.

Poznámka: Pokud chcete, můžete místo miniatur použít 
žetony vojevůdců. 
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 ●   Aktivovaný vojevůdce může velet až 10 jednotkám (BJ).
 ●   Vojevůdci mohou disponovat vlastnostmi, které jsou 

vytištěny na jejich kartách a poskytují jim dodatečné 
schopnosti (2.2.D).

 ●   Je-li vojevůdce vyhnán, je odstraněn z herního plánu:
  ❍   kartaginský vojevůdce se vrací do zásoby.
  ❍   římský vojevůdce je odstraněn ze hry.
 ●   Je-li vojevůdce odstraněn nebo zabit, on sám i jeho 

karta jsou vyřazeni ze hry. (Výjimka: Římský vojevůd-
ce A. Atilius Calatinus se smí vrátit do hry i po svém 
předchozím odstranění, pouze však po zahrání strate-
gické karty Diktátor.)

B. Zásoba vojevůdců – Každý hráč má svou vlastní zásobu 
vojevůdců. Touto zásobou se rozumí jejich vojevůdci, kteří 
sice momentálně nejsou na herní mapě, ale mohou se na ni 
dostat během fáze posil (5.1). Odstranění ani zabití vojevůd-
ci, ani vojevůdci nacházející se na stupnici odehraných kol 
součástí této zásoby nejsou.
C. Římští úředníci – Každý z římských vojevůdců, kteří jsou na 
herní mapě, drží jeden z následujících tří římských úřadů:
 ●   C1. Diktátor (s žetonem 

diktátora (dictator) na kartě 
vojevůdce) – Jediným způso-
bem, jak římský hráč dokáže 
zvolit římského vojevůdce 
diktátorem, je zahrání volitelné strategické karty Diktá-
tor (#136). Ve hře smí být pouze jediný diktátor a tento 
titul smí římský hráč udělit pouze jednou za hru.

 ●   C2. Konzul (neoznačuje se žetonem) – Římští vojevůd-
ci vstupují do hry v průběhu fáze posil jako konzulové 
(5.1.C). Řím může mít současně maximálně dva konzu-
ly. Konzulové nejsou prokonzuly.

 ●   C3. Prokonzul (s žetonem 
prokonzula (Proconsul) na 
kartě vojevůdce) – Během 
fáze posil může římský hráč 
zvolit jednoho z vojevůdců, 
který byl v předchozím kole konzulem, do úřadu pro-
konzula (5.1.C). Tímto krokem je dosavadní prokonzul 
nahrazen a odstraněn.

D. Vlastnosti – Někteří vojevůdci mají na svých kartách 
vytištěnu jednu nebo více jedinečných vlastností. Tyto vlast-
nosti mají následující účinky:
 ●   D1. Admirál (římští i kartaginští vojevůdci) – Admirál 

je efektivnější v námořních bitvách a může svému voj-
sku dovolit stáhnout síly nebo ustoupit z pozemní bitvy 
přes moře i v případě, že je podřízeným vojevůdcem. 
Pokud je římský admirál zvolen konzulem, smí ihned 
zahájit námořní reformy (5.1.C).

Historická poznámka: Velení operacím prováděným na 
moři si žádalo opravdu výjimečných schopností. Platilo to 
zejména v situaci, kdy příslušný národ postrádal jakoukoli 
námořní tradici.

 ●   D2. Aristokrat (pouze římští vojevůdci) – Konzul- 
-aristokrat má vyšší postavení než běžný konzul. Je také 
imunní vůči změně velení (13.2), pokud není aristokra-
tem i druhý ze zvolených konzulů. Dojde-li k vyhnání 
vojevůdce-aristokrata, římský hráč musí okamžitě od-
stranit tolik svých žetonů PN, kolik je rovno bitevní 
úrovni tohoto vojevůdce. K takovému odstranění však 
dochází pouze v případě, že je vojevůdce vyhnán. Neděje 
se tak z žádných jiných důvodů (např. v důsledku posil).

Historická poznámka: Konzulát byl důležitým krokem 
po společenském žebříčku starověkého Říma a často byl 
svěřován jedincům, kteří sice nebyli příliš nadaní, ale měli 
náležité konexe.

 ●   D3. Africanus (pouze římští vojevůdci) – Vojevůdce 
s titulem „Africanus“ se může vylodit v Africe bez ja-
kýchkoli omezení. Vojevůdci bez tohoto titulu tak smí 
učinit pouze v případě, že jim to dovolí stupnice ná-
mořnického umění nebo událost strategické karty.

Historická poznámka: Je důležité si uvědomit, že pře-
kročení Messénské úžiny bylo první římskou zámořskou 
operací. Výprava do Afriky byla v té době ještě mnohem 
bláznivějším nápadem, o němž uvažovali opravdu jen ne-
mnozí z římských vojevůdců.

E. Podřízenost a postavení
 ●   E1. Vrchní vojevůdce/podřízený vojevůdce – Nachází-li 

se v jednom vojsku/loďstvu více vojevůdců (2.3.E; 2.3.G), 
jen jeden z nich může být vrchním vojevůdcem. Všichni 
ostatní vojevůdci na daném poli se stávají jeho podříze-
nými a jsou umístěni na kartu vrchního vojevůdce.

  ❍   Vrchním vojevůdcem vojska/loďstva se automatic-
ky stává vojevůdce s nejvyšším postavením (2.2.E2). 
V případě rovnosti postavení si hráč může mezi svý-
mi nejvýše postavenými vojevůdci vybrat dle vlast-
ního uvážení.

  ❍   Přesouvá-li se vojsko/loďstvo, podřízení vojevůdci se 
mohou přesunout s ním. Podřízení vojevůdci nesmí 
používat své zvláštní schopnosti.

  ❍   Vojevůdce smí přesunout své vojsko/loďstvo přes 
pole, na němž se nachází výše postavený vojevůdce. 
Pokud se však na tomto poli zastaví, výše postavený 
vojevůdce se okamžitě stává vrchním vojevůdcem.

  ❍   Jestliže jsou oba konzulové součástí ve chvíli, kdy 
dojde k zahájení pozemní bitvy, vrchní vojevůdce 
vojska se může změnit po hodu kostkou (13.2).

 ●   E2. Postavení 
  ❍   Kartaginský vojevůdce Hamilkar Barkas má vyšší 

postavení než všichni ostatní kartaginští vojevůdci; 
ti jsou si navzájem postavením rovni.

  ❍   Diktátor má vyšší postavení než všichni ostatní řím-
ští vojevůdci.

  ❍   Římští konzulové jsou si postavením rovni (Výjim-
ka: Aristokraté mají vyšší postavení než „běžní“ vo-
jevůdci.)

PROCONSUL

DICTATOR



7

  ❍   Římští konzulové stojí za všech okolností nad pro-
konzulem.

2.3 Vojenské jednotky
A. Jednotky – Za vojenské jednotky se považují bojové jed-
notky (včetně jednotek válečných slonů), válečné lodě a zá-
sobovací kolony (ZK).
 ●   Žádný z vojevůdců ani ostatních herních žetonů se za 

jednotku nepovažuje.
 ●   Množství BJ přítomných na herním poli není nijak 

omezeno.
B. Bojové jednotky (BJ) – Bo-
jové jednotky jsou kulatými že-
tony, z nichž každý představuje 
určitý počet římských nebo 
kartaginských jednotek. Tyto 
žetony nesou různé hodnoty 
a hráči je mohou podle potřeby 

kdykoli libovolně „rozměňovat“.

Poznámka: Ilustrace na žetonech bojových jednotek před-
stavují ozbrojené síly obou stran v jejich tehdejší podobě 
a hodnoty žetonů nekorespondují s žádným konkrétním 
druhem ani velikostí jednotky. Jejich smyslem je dodat her-
ní mapě větší pestrost.

 C. Kartaginské jednotky válečných slonů 
(BJ válečných slonů) – Ve hře jsou předsta-
vovány kulatými žetony s vyobrazením slona 
a hodnotou „1“, která znamená právě 1 BJ. 
Žetony válečných slonů jsou unikátní a ne-
mohou nahradit ostatní žetony BJ. Pravidla 
vztahující se k BJ platí i pro BJ válečných slo-
nů. Počet BJ válečných slonů ve hře je omezen 
jejich limitem, tj. 4 žetony.
D. Zásobovací kolony (ZK) – Zásobovací 
kolony jsou jednotky představované šesti-
úhelníkovými žetony. Znázorňují zásobování 
potřebné během válečných operací. Nejsou 
považovány za BJ, mohou se však přesouvat 
s vojevůdcem stejně jako BJ.

 ●   D1. Používání ZK: Každou ZK lze využít k jednomu 
z následujících účelů (po použití její žeton odstraňte 
z herního plánu):

  ❍   Pokud hráč využije operační body (OB) strategické 
karty, které však nepostačují k aktivaci daného vo-
jevůdce, tento rozdíl může dorovnat spotřebováním 
příslušného počtu ZK nacházejících se na poli s tím-
to vojevůdcem (5.2.C.2).

  ❍   Odhodlaná obrana: Poté, co obléhající vojsko umís-
tí k opevněnému městu obléhací bod, hráč, kte-
rý toto město ovládá, z něj při splnění příslušných 
podmínek může okamžitě odstranit 1 ZK a 1 BJ 
a zabránit tak umístění právě jednoho obléhacího 
bodu (14.3).

  ❍   ZK lze odstranit z pole obsazeného uskupením jed-
notek během fáze ztenčení stavu v důsledku zimy. 

Pokud se tak stane, toto uskupení nehází kostkou na 
ztenčení stavu (5.3).

  ❍   Válečná pokladnice: Spotřebujete-li během herního 
kola větší množství OB než váš protivník, můžete 
tento rozdíl snížit odstraněním ZK (5.6).

 ●   D2. Opevněná města a ZK
  ❍   Uvnitř opevněného města se může nacházet tolik 

žetonů ZK, kolik je rovno jeho kapacitě. Tyto ZK se 
nepočítají do celkového počtu BJ, které mohou být 
přítomny ve městě (2.1.C).

  ❍   Po úspěšně završeném obléhání (14.4) se ZK přítom-
né uvnitř opevněného města stávají kořistí obléhate-
le.

 ●   D3. Ukořistění ZK
  ❍   Pokud vojsko ustoupí z pozemní bitvy (13.5), všech-

ny své ZK musí ponechat na místě, kde se stanou ko-
řistí vítězného vojska.

  ❍   ZK lze ukořistit i v případě, že se na pole, kde se mo-
mentálně nacházejí ZK bez doprovodu vlastních BJ, 
přesune nepřátelské vojsko.

 ●   D4. Zničení ZK
  ❍   ZK lze dobrovolně zničit (tj. odstranit z herního plánu) 

aktivovaným přesouvajícím se vojevůdcem za cenu 
1 bodu pohybu (BP). Tento vojevůdce se musí na-
cházet na stejném poli jako zničené ZK.

E. Uskupení jednotek a vojska
 ●   E1. Uskupení jednotek – Uskupení jednotek je sloup-

kem žetonů jednotek (BJ a ZK) náležících ke stejné 
frakci, přítomných na jednom poli. Složení uskupení 
jednotek je volně dostupnou informací a hráči si takové 
uskupení mohou kdykoli prohlédnout. Uskupení bez 
vojevůdce se nesmí přesunout, napadnout přesun ne-
přítele ani se vyhnout bitvě.

 ●   E2. Vojsko – Vojsko je uskupením jednotek s alespoň 
jednou jednotkou a jedním vojevůdcem. Vojsko má 
vždy právě jednoho vrchního vojevůdce (2.2.E1), jeho 
součástí však mohou být i podřízení vojevůdci. Vojsko 
bez BJ se nikdy nesmí z vlastní vůle přesunout na pole 
s nepřátelskými jednotkami ani napadnout jejich přesun.

Tip: V případě nesnází s umístěním všech jednotek daného 
vojska na herní plán se hráči mohou dohodnout, že je po-
nechají na kartě vrchního vojevůdce.

 ●   E3. Konzulské vojsko – Vojsko vedené konzulem se 
nazývá konzulským vojskem. 

  ❍   Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést 
akci, po níž by konzulovi zbyly méně než 3 BJ (tj. 
konzulové nemohou při přesunu ponechat na místě 
BJ, pokud by se celkový počet BJ v jejich vojsku snížil 
pod 3. V případě, že se oba nacházejí v témže vojsku, 
se nesmí rozdělit, pokud každému z nich nezůstanou 
alespoň 3 BJ.).

  ❍   Poklesne-li v důsledku ztenčení stavu, bitev nebo 
ústupu počet BJ v konzulském vojsku pod 3 BJ, řím-
ský hráč nečelí žádnému postihu.

1

2

Kartaginská BJ

2

Římská BJ
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  ❍   Vojsko vedené diktátorem nebo prokonzulem není 
konzulským vojskem.

  ❍   Pokud prokonzul vede své vojsko přes pole obsaze-
né konzulem, jehož konzulské vojsko má méně než 
3 BJ, prokonzul musí svůj přesun přerušit, nebo na 
daném poli ponechat dostatečný počet BJ tak, aby 
konzul následně disponoval alespoň 3 BJ. (Diktátor 
toto provádět nemusí.)

F. Válečné lodě – Válečné 
lodě jsou jednotky před-
stavované žetony s vyob-
razením lodí. Tyto žetony 
jsou oboustranné: „vystro-
jená“ strana znázorňuje loď 
s vytaženými plachtami 
(se symbolem příslušné 
frakce), „použitá“ strana zobrazuje loď se skasanými plachtami 
(a s červeným nebo modrým pruhem ve spodní části žetonu). 
Každý hráč může mít ve hře maximálně 10 žetonů válečných lodí.
 ●   Válečné lodě jsou umístěny na poli „kotviště“. V pří-

padě, že jsou využívány k plavbě nebo nasazeny do ná-
mořní bitvy, umisťují se na pole jednotek „operujících 
na moři“ (viz obrázek na následující straně). 

 ●   Vystrojené válečné lodě lze využít k plavbě nebo k napa-
dení nepřátelského námořního přesunu. Použité lodě je 
třeba nejprve opravit, aby se znovu mohly zařadit mezi 
vystrojené. K opravě lodí (tj. otočení žetonů na vystroje-
nou stranu) používají hráči operační body (OB) spotře-
bované během svého tahu v rámci fáze strategie (5.2.C2) 
nebo ve fázi válečné pokladnice (5.6).

G. Loďstvo – Loďstvem se rozumí 
skupina jednotek (až 10) a vojevůdců 
(v jakémkoli počtu), vytvořená v rámci 
plavby nebo napadení námořního pře-
sunu nepřítele. Kartágo i Řím mohou 
v jedné chvíli disponovat pouze jediným 
loďstvem. Všechny jednotky, které jsou 
součástí loďstva, jsou umístěny na pole 
jednotek operujících na moři.
 ●   Při vytvoření loďstva lze použít 

až 5 vystrojených válečných lodí 
(odebraných z kotviště), celkový 
součet válečných lodí, BJ a ZK 
však nesmí přesáhnout 10.

 ●   Každé loďstvo má svého vrchního 
vojevůdce (stejně jako v případě 
vojska; mohou v něm být přítom-
ni i podřízení vojevůdci).

2.4 Karty a kostky

A. Strategické karty – Strategické karty se hrají v průběhu 
fáze strategie (5.2) a jsou pomyslným motorem hry.
 ●   Strategické karty obsahují dva základní údaje: číselnou 

hodnotu v levém horním rohu a text události.
 ●   Číslo v levém horním rohu představuje tzv. operační 

body (OB) – v počtu 1, 2 nebo 3. Jeho podbarvení (ba-
revný terčík) určuje, který z hráčů může kartu zahrát 
jako událost: modrá barva náleží Kartágu, červená 
Římu. Některé terčíky obsahují obě barvy, což značí, že 
událost mohou zahrát oba hráči.

 ●   Symbol lodi umístěný vedle čísla naznačuje, kolik vá-
lečných lodí lze pomocí dané karty postavit (viz Stav-
ba lodí; 5.2.C2). Symbol pěšáka v pravém horním 
rohu znamená, že kartu lze použít k verbování vojáků 
(5.2.C2). 

 ●   Číslo karty v rámečku znamená, že účinek karty je blíže 
vysvětlen v této příručce pravidel (17.1).

 ●   Některé strategické karty mají fialové ohraničení 
a uprostřed nesou symbol zkřížených mečů . Tyto 
karty se nazývají protiakcemi (5.2.C1) a jejich události 
lze zahrát kdykoli během hry, pokud jsou splněny pří-
slušné podmínky (tj. jak stanovuje jejich text).

 ●   Několik strategických karet nese uprostřed symbol zlo-
mené olivové ratolesti . Tyto události mohou zrušit 
příměří (viz kartu #139;  další informace naleznete také 
v kapitole 17).

B. Taktické karty (TK) – Taktické karty 
se používají při námořní bitvě (kapitola 9). 
Každá z nich má svůj název a text a výslov-
ně určuje, ve kterém kroku námořní bitvy 
dochází k vyhodnocení jejího účinku.

C. Kostky – Hra obsahuje šest různých kos-
tek, které se používají k odlišným účelům. 

Pokaždé, když pravidla zmiňují „kostku“, jedná se o běžnou 
šestistěnnou kostku s hodnotami 1–6 (např. „proveďte hod 
kostkou na ztenčení stavu“).

Bitevní kostka 
(velká)

Bitevní 
kostka 
(malá) 

Červená 
obléhací 
kostka

Bílá 
obléhací 
kostka 

Kostka 
námořního 

přesunu

Běžná 
kostka 

33

PŘESUŇTE AŽ TŘI VOJEVŮDCE.

Každý z vojevůdců se může 
přesunout až o �ty�i pole

v doprovodu nejvýše deseti BJ.

Hlavní tažení

102102

Váš protivník musí odkudkoli
z herního plánu odstranit celkem t�i 
žetony PN nebo zásobovací kolony.

deficit
státní pokladnice

107107

Tuto kartu zahrajte k okamžitému
vybavení vašich válečných lodí

havrany (corvus),
NEBO

podle počtu římských BJ zapojených
do námořní bitvy proveďte jeden bitevní 
hod v souladu s příslušným sloupcem 

tabulky a jeho výsledek okamžitě
aplikujte na nepřátelské loďstvo.

Corvus

Doberte si tolik taktických karet, 
kolik činí bitevní úroveň vašeho 

vrchního vojevůdce,

A

jednu z těchto karet okamžitě 
zahrajte. Zbývající karty odhoďte.

Příznivý vítr

OKAMŽITĚ

Kartaginské loďstvo Kartaginské loďstvo 
operující na mořioperující na moři

Římské loďstvoŘímské loďstvo
operující na mořioperující na moři

Kartaginské loďstvoKartaginské loďstvo
v přístavuv přístavu

Římské loďstvoŘímské loďstvo
v přístavuv přístavu

3
Příprava hry

3.1 Herní komponenty
 ●   Herní plán položte na stůl stranou určenou pro hru 

Hamilkar nahoru (viz obrázek na následující straně, 
znázorňující přípravu hry).
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 ●   Na první pole stupnice odehraných kol 
(tj. 264–262 př. n. l.) umístěte ukazatel odehraných kol.

 ●   Žeton námořní nadvlády umístěte na jemu vyhrazené 
místo kartaginskou (modrou) stranou nahoru.

 ●   11 čtvercových žetonů opevněných měst (6 římských, 
5 kartaginských) umístěte na vyznačená herní pole. 
Použijte žetony Říma (roma) a Syrákús (syracusae) 
bez symbolu .

 ●   5 oválných žetonů kmenů umístěte na vyznačená herní 
pole (3 do Afriky (africa), 2 do Itálie (italia)).

 ●   43 kruhových žetonů politické nadvlády (PN) (19 řím-
ských, 24 kartaginských) umístěte na vyznačená herní 
pole. Patří mezi ně i žetony PN umístěné na kartagin-
ský Miat, na stupnici římského námořnického umění 
a na ukazatel provincií.

 ●   Na mapu umístěte žeton zapomenuté taktiky  jako 
připomínku, že útoky válečných slonů postihuje penali-
zace až do chvíle, kdy dojde k najmutí Xanthippa.

 ●   Vyberte strategické karty se symbolem  v levém 
dolním rohu. Přidejte k nim rozšiřující strategické 
karty Cena za neúspěch (#P1) a Špatné znamení (#P2) 
(pokud je máte k dispozici).

 ●   Zamíchejte balíček strategických karet.
 ●   Zamíchejte balíček taktických karet (složený z 20 karet).
 ●   Použijte všechny vojevůdce, jejichž karty nesou 

v levém dolním rohu symbol .
 ●   Gn. Cornelia Scipiona Asinu (3–2) odložte stranou. Jeho 

karta prozatím není součástí zásoby římského hráče.
3.2 Příprava hry pro římského hráče

Na pole „kotviště“ umístěte 1 vystrojenou římskou 
válečnou loď.

 Do Messéné (Messana) umístěte 2 BJ, 1 ZK a konzula 
A. Claudia Caudexe (3-2).
 Do Regia (Regium) umístěte 4 BJ, 1 ZK a konzula 
M. Valeria Maxima (2-2).
 Do Říma (Roma) umístěte 3 BJ a prokonzula Q. Fulvia 
Flacca (2-1).
 Do Tarentu (Tarentum) umístěte 1 BJ.
 Do Capuy (Capua) umístěte 1BJ.
Do Neapole (Neapolis) umístěte 1BJ.
Strategickou kartu Diktátor (#136) umístěte na mapu 
lícem dolů na místo vyhrazené římským strategickým 
kartám.

33 Příprava hry pro kartaginského hráče
Na pole „kotviště“ umístěte 2 vystrojené kartaginské 
válečné lodě a 1 použitou kartaginskou válečnou loď. 
Do Kartága (Carthago) umístěte 2 BJ, 1 BJ válečných 
slonů, 1 ZK a Hannóna (3-2).
 Do Therm (Thermae) umístěte 2 BJ a H. Geskóna (1-1).
 Do Agrigenta (Agrigentum) umístěte 1 BJ a 1 ZK.
 Do Lilybaea (Lilybaeum) umístěte 1 BJ a 1 ZK.
Do Lipary (Lipara) umístěte 1 BJ.
Do Carales (Carales) umístěte 1BJ.
Xanthippa (3-3) s 1 BJ válečných slonů a Hamilkara 
Barkase (1-3) s 1 BJ umístěte na místo ve vyhrazené zásobě 
žoldnéřů.
Zbývající kartaginské vojevůdce umístěte na jim vyhrazená 
místa na stupnici odehraných kol.

3.4 Zahájení hry
Po ukončení přípravy začněte hru fází strategie (5.2). Fáze 
posil se v prvním herním kole přeskakuje.

Příprava hry
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4.1 Okamžité vítězství
Okamžitým vítězem se stává hráč, který splní kteroukoli 
z následujících vítězných podmínek:

 ● Jestliže Řím nebo Kartágo musí z jakýchkoli důvodů od-
stranit větší počet svých žetonů PN, než kolik jich mají 
na mapě (např. díky zahrané události, kvůli politickým 
následkům nebo během fáze kontroly vítězných podmí-
nek), jsou povinni žádat o mír a vítězství připadá jejich 
protivníkovi.

 ● Řím vítězí, pokud ovládá Kartágo (Carthago).

 ● Kartágo vítězí, pokud ovládá Řím (Roma).
 ● Kartágo vítězí, pokud Řím ve fázi kontroly vítězných 
podmínek (5.5) v Itálii (Italia) ovládá méně než tři pro-
vincie.

4.2 Vítězství na konci hry
Nedosáhne-li ani jeden z hráčů okamžitého vítězství do kon-
ce 7. herního kola (243–241 př. n. l.), hra končí a vítězem se 
stává ten z nich, který ovládá větší počet politicky význam-
ných provincií (6.2). V případě remízy připadne vítězství 
Kartágu.

Každé kolo hry Hamilkar se skládá z následujících 6 fází:
1) Fáze posil
2) Fáze strategie
3) Fáze ztenčení stavu v důsledku zimy
4) Fáze politické izolace
5) Fáze kontroly vítězných podmínek
6) Fáze válečné pokladnice
V případě, že nenastal konec hry (kapitola 6), posuňte na zá-
věr každého kola ukazatel odehraných kol na další pole na 
stupnici a začněte nové kolo.

5.1 Fáze posil
(Tuto fázi v prvním kole hry vynechte.) 
A. Návrat všech válečných lodí

 ● Všechny válečné lodě umístěné na stupnici odehraných 
kol se vracejí zpět do zásoby hráčů, aby mohly být opět 
postaveny během fáze posil. 

B. Kartaginské posily
 ● Na pole „kotviště“ umístěte 1 vystrojenou válečnou loď. 
 ● K libovolnému kartaginskému vojevůdci nebo do vámi 
ovládaného neobléhaného opevněného města umístěte 
1 BJ.

 ● Získejte tolik dalších BJ, kolik udává Miat (15.3). Kaž-
dou z těchto BJ umístěte buďto do Kartága (Carthago), 
nebo ji přeměňte na vystrojenou válečnou loď na poli 
kotviště.

 ● Z herního plánu odstraňte všechny kartaginské voje-
vůdce (Výjimka: Hamilkar Barkas) a vraťte je zpět do 
zásoby. 

 ● Na jakékoli pole s kartaginskými BJ nebo do libovolného 
vámi ovládaného neobléhaného opevněného města umístě-
te vojevůdce, jehož jméno naleznete na stupnici odehraných 
kol.

 ● Náhodně si doberte:
 ❍  1 vojevůdce a
 ❍  další vojevůdce, které vám zpřístupňuje Miat.

 ● Každého z výše uvedených vojevůdců umístěte na jakékoli 
pole s kartaginskými BJ nebo do libovolného vámi ovláda-
ného neobléhaného města.

 ● Kartágo může opravit (tj. obrátit na vystrojenou stranu) 
tolik válečných lodí, kolik je rovno celkovému součtu bi-
tevních úrovní všech jeho vojevůdců, kteří jsou zároveň 
admirály a byli v rámci této fáze posil umístěni do Kar-
tága (Carthago).

C. Římské posily
 ● Do Říma (Roma) umístěte tolik BJ, kolik je rovno počtu 
Římem ovládaných provincií v Itálii (Italia).

Poznámka: Je-li Samnium (Samnium) ovládáno Římem, 
poskytuje Římanům BJ, třebaže není politicky významnou 
provincií.

4

5

Vítězné podmínky

Průběh hry
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 ● (dobrovolné) Římský hráč smí ze hry odstranit dosavad-
ního prokonzula a jednoho ze svých konzulů (pokud ho 
má k dispozici) jmenovat do prokonzulského úřadu. Na 
kartu tohoto vojevůdce umístěte žeton prokonzula (Pro-
consul).

 ● Odstraňte všechny konzuly (netýká se nově zvoleného 
prokonzula). Ze zásoby vojevůdců si poté náhodně do-
berte dva vojevůdce, kteří jsou vzápětí zvoleni konzuly.

 ● Nově zvolené konzuly místěte na kterékoli/kterákoli 
pole obsahující alespoň 3 neobléhané římské BJ, nebo do 
Říma (Roma). 

 ● Zvolení konzulové, kteří jsou zároveň admirály a byli 
v této fázi posil umístěni do Říma (Roma), zavádějí ná-
mořní reformy. Za každého z nich si vyberte jednu z ná-
sledujících možností:

 ❍   V poměru 1:1 přeměňte BJ v Římě na vystrojené vá-
lečné lodě, a to do výše bitevní úrovně zvoleného ad-
mirála.

 ❍   Vylepšete své námořnické umění o jednu úroveň (nej-
výše o jednu úroveň za herní kolo). 

 ❍   Vybavte své lodě havrany (corvus), nebo tyto útočné 
můstky nechte odstranit.

Poznámka: Jakmile je vojevůdce A. Claudius Caudex 
z jakéhokoli důvodu odstraněn ze hry, do římské zásoby 
okamžitě přidejte vojevůdce Gn. Cornelia Scipiona Asinu.

D. Omezení týkající se posil
 ● Posily nelze umisťovat do obléhaných opevněných měst 
(14.5). Je-li příslušné pole obsazené uskupením nepřá-
telských jednotek, které však město neobléhají, posily do 
nich umístit lze.

 ● Vojevůdce bez BJ posilám žádným způsobem nebrání 
a v případě, že je na pole, na němž se nachází, umístěna 
nepřátelská BJ, dojde k jeho vyhnání (2.2.A).

5.2 Fáze strategie
A. Rozdání karet
Z balíčku strategických karet rozdejte každému hráči tolik 
karet, kolik udává stupnice odehraných kol. Jestliže se v ba-
líčku nenachází dost karet na to, aby každý z hráčů obdržel 
jejich plný počet, nejprve vytvořte nový balíček zamícháním 
zbývajících karet s již odhozenými, a až poté rozdejte. 
B. Určení začínajícího hráče
O pořadí hráčů rozhoduje hráč s námořní nadvládou. Po-
kud se však jeho protivník rozhodne přednostně zahrát kartu 
Hlavní tažení nebo Vedlejší tažení (ať už na operační body 
(OB), nebo pro její událost), v daném kole hraje jako první 
on.
Po určení začínajícího hráče se hráči střídají v tazích, po jed-
né odehrávají strategické karty a provádějí své akce. Jestliže 
hráči nezbývají v ruce žádné karty, musí pasovat. Fáze strate-
gie končí ve chvíli, kdy oba hráči pasují.
C. Hraní strategických karet
Hráč musí ve svém tahu zahrát 1 strategickou kartu a vyko-
nat jednu z následujících akcí:

 ● Aktivovat text události na kartě (pouze v případě, že je 
hratelná jeho frakcí).

 ● Provést operaci za využití operačních bodů (OB) karty.
 ● Odhodit kartu bez jakéhokoli účinku.
 ● Pokud má kartaginský hráč v Miatu požadovaný počet 
žetonů PN, může si najmout žoldnéře. Provedení takové 
akce pak (zcela výjimečně) nahrazuje zahrání strategické 
karty v daném hráčově tahu.

 ● Jsou-li splněny příslušné podmínky, římský hráč může po-
čínaje 2. herním kolem zahrát strategickou kartu Diktátor 
(#136), která je k dispozici na herním plánu, a do diktátor-
ského úřadu jmenovat vojevůdce A. Atilia Calatina. K pro-
vedení takové akce není potřeba zahrát dodatečnou strate-
gickou kartu.

Poznámka: Hráči si své odehrané strategické karty mohou 
ponechat vedle sebe na odkládacím balíčku. Ve fázi válečné 
pokladnice (5.6) jim to usnadní spočítání celkového počtu 
OB na kartách, které v daném herním kole zahráli.

C1. Aktivace události
Při zahrání strategické karty kvůli její události nahlas přečtěte 
příslušný text a vyhodnoťte jej. Událost lze zahrát pouze v pří-
padě, že barevný terčík v levém horním rohu odpovídá barvě 
hráče: červená barva značí Řím, modrá barva Kartágo. Pokud 
terčík obsahuje obě barvy, událost smí zahrát oba hráči.
Protiakce  – Tyto karty mají fialové ohraničení a uprostřed ne-
sou symbol zkřížených mečů . Můžete je zahrát kdykoli 
během hry, pokud jsou splněny příslušné podmínky (dokonce 
i během tahu vašeho protivníka). Poté co takovou kartu za-
hrajete, vyhodnoťte její text, odhoďte ji a pokračujte ve hře od 
okamžiku, kdy došlo k jejímu zahrání.

Poznámka: Zahrání protiakce sníží počet vámi držených 
karet, a tím i počet aktivací, které máte po zbytek fáze stra-
tegie k dispozici.

Několik strategických karet nese uprostřed symbol zlomené 
olivové ratolesti . Zahrání události těchto karet ruší pří-
padné dříve nastolené příměří (viz kartu #139; další informa-
ce naleznete také v kapitole 17). 

C2. Využití operačních bodů (OB)
Vyberte si a proveďte jednu z následujících operací:
1)  Aktivace vojevůdce, jehož strategická úroveň je stejná jako 

počet OB zahrané karty (nebo nižší). Spolu s aktivovaným 
vojevůdcem můžete přesunout až 10 BJ, z nichž nejvýše 5 
mohou být válečné lodě (kapitola 7).

Příklady:
Strategická karta s 1 OB dokáže přesunout pouze vojevůdce se 
strategickou úrovní 1.
Strategická karta se 2 OB dokáže přesunout vojevůdce se stra-
tegickou úrovní 1 nebo 2.
Strategická karta se 3 OB dokáže přesunout jakéhokoli voje-
vůdce.



12

Pokud chcete aktivovat vojevůdce s vyšší strategickou úrov-
ní, než umožňuje zahraná karta, můžete spotřebovat ZK pří-
tomné na stejném poli jako dotyčný vojevůdce a tento rozdíl 
vyrovnat (2.3.D1).
Příklad:
Zahrajete strategickou kartu se 2 OB, přejete si však aktivovat 
vojevůdce se strategickou úrovní 3. Na poli, kde se tento vo-
jevůdce nachází, proto spotřebujete 1 ZK a tohoto vojevůdce 
nyní smíte aktivovat běžným způsobem.
2)  Umístění žetonů politické nadvlády (PN) na herní plán, 

a to až do počtu OB zahrané karty (1 OB = 1 žeton). Tyto 
žetony smíte umístit na jakákoli pole, na nichž se nenachá-
zejí kmeny, opevněná města, nepřátelské BJ ani nepřátel-
ské žetony PN. 

  Máte-li na poli s nepřátelským žetonem PN (neplatí 
v případě opevněného města a kmene) alespoň 
1 BJ, můžete své OB využít k jeho konvertování (obrácení 
na svou stranu).

Příklad:
Pokud zahrajete strategickou kartu se 3 OB, můžete umístit až 
tři  ze svých žetonů PN, konvertovat až tři nepřátelské žetony 
PN nebo zvolit jakoukoli kombinaci obou uvedených variant 
až do počtu 3 žetonů PN obou uvedených variant.

Poznámka: Žetony PN můžete umístit na libovolná prázd-
né pole na herním plánu (nemusíte je pokládat do soused-
ství již přítomných vlastních žetonů), mějte však na paměti, 
že v takovém případě budou tyto žetony zranitelné ve fázi 
politické izolace (5.4).

Příklad:
Kartágo chce ovládnout provincii Sardinie a Korsika (Sar-
dinia & Corsica). K tomu je zapotřebí ovládnout alespoň 
3 pole ležící na jejím území. Carales (Carales) [A] už ovládá, 
a proto potřebuje jen další 2 pole.

Zahráním karty se 2 OB může kartaginský hráč konvertovat 
oba římské žetony PN v Nuoru (Nuoro) [B] a Sassari (Sas- 
sari) [C], nebo do Oristana (Oristano) [D] umístit karta-
ginský žeton PN a konvertovat jeden z římských žetonů.
3)  Verbování vojáků (pouze kartou se 3 OB) . Pokud jste 

zahráli strategickou kartu se 3 OB, k jednomu  ze svých vo-

jevůdců, který se nachází na vámi ovládaném poli ve vámi 
ovládané provincii, můžete umístit 1 BJ. Do obléhaného 
opevněného města tuto BJ umístit nesmíte.

4)  Stavba lodí (pouze kartou s 3 OB) . Pokud jste 
zahráli kartu s 3 OB, můžete do svého kotviště umístit to-
lik vystrojených válečných lodí, kolik je rovno počtu lodí 
vyobrazených v levém horním rohu karty (1 nebo 2).

5)  Rozdělení OB zahrané strategické karty mezi následující 
možnosti. Za každý 1 OB:
 ● Umístěte žeton PN do Miatu (pouze kartaginský hráč, 
15.3), nebo

 ● Opravte jednu válečnou loď (žeton válečné lodi na poli 
kotviště otočte z „použité“ strany na stranu „vystroje-
nou“).

 ● Ke svému vojsku nebo do vámi ovládaného neobléhané-
ho opevněného města umístěte 1 ZK.

 ● Umístěte nebo konvertujte jeden žeton PN (viz výše uve-
dená operace „Umístění žetonů politické nadvlády (PN) 
na herní plán“).

C3. Najmutí žoldnéře (pouze kartaginský hráč) 
Dva kartaginští vojevůdci, Xanthippos (3-3) a Hamilkar 
Barkas (1-3), začínají hru na herním plánu, umístění na jim 
vyhrazených místech (3.3). Ve svém tahu může kartaginský 
hráč namísto zahrání strategické karty najmout na vrchu le-
žícího žoldnéře (nejprve Xanthippa, poté Hamilkara Bar-
kase). K najmutí žoldnéře je potřeba zaplatit jeho cenu, tj. 
odstranit z Miatu takový počet žetonů PN, kolik odpovídá 
číslu na symbolu meče  (na stupnici odehraných kol) 
pro aktuální herní kolo.
1)  Xanthippos – po jeho najmutí umístěte Xanthippa s 1 BJ 

válečných slonů na vámi ovládané neobléhané pole přísta-
vu v Africe (Africa). Kromě toho odstraňte ze hry žeton 
Zapomenuté taktiky. Útoky válečných slonů už neposti-
huje úprava –2 (13.3.D). Na konci herního kola, v němž 
byl najat, odstraňte Xanthippa ze hry. Ze hry jej odstraňte 
i v případě, že dojde k jeho vyhnání.

2)  Hamilkar Barkas – s Xanthippovým příchodem se stá-
vá dostupným i Hamilkar Barkas. Po jeho najmutí jej 
s 1 BJ umístěte na vámi ovládané neobléhané pole přísta-
vu. Nebyl-li najat už dříve, Hamilkar Barkas automaticky 
vstupuje do hry jako kartaginská posila v průběhu 7. her-
ního kola, a to i v případě, že dosud nebyl najat Xanthip-
pos. Je-li Hamilkar Barkas vyhnán, umístěte jej do karta-
ginské zásoby – stejně jako ostatní kartaginské vojevůdce.

C4. Jmenování diktátora (pouze římský hráč) 
Jestliže je počet Kartágem ovládaných politicky významných 
provincií alespoň o 3 větší než počet těchto provincií ovládaných 
Římem, římský hráč může počínaje 2. herním kolem jmenovat 
diktátora. Po zahrání strategické karty Diktátor (#136) umístěné 
na herním plánu vstupuje do hry A. Atilius Calatinus (3-3), a to 
i v případě, že předtím došlo k jeho odstranění. Na jeho kartu 
umístěte žeton diktátora. OB této karty se počítají do celkového 
počtu OB, vyhodnoceného ve fázi válečné pokladnice.
Na konci herního kola, v němž došlo ke zvolení diktátora:

 ● Odstraňte ze hry A. Atilia Calatina, pokud byl už před-
tím konzulem.

 ● V opačném případě jej vraťte do zásoby římského hráče.
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C5. Odhození strategické karty
Kartu můžete také odhodit bez jakéhokoli účinku. Váš tah 
tím končí.

5.3 Fáze ztenčení stavu v důsledku zimy
A. Ztenčení stavu uskupení jednotek

 ● Všechna uskupení jednotek nacházející se na poli s ne-
přátelským žetonem PN nebo kmenem postihne zten-
čení stavu (15.2). Za každé takové uskupení proveď-
te hod na ztenčení stavu. V tabulce ztenčení stavu poté 
porovnejte velikost uskupení (sloupec) s výsledným ho-
dem (řádek) a odeberte z něj uvedený počet BJ. Vojevůdce 
v důsledku ztenčení stavu z mapy odebrat nelze, a pokud 
tímto způsobem přijdou o svou poslední BJ, nejsou vyhnáni 
a zůstávají na herním plánu. Uskupení jednotek smí spotře-
bovat jednu ze svých ZK a vyhnout se hodu na ztenčení stavu.

 ● V případě, že kartaginský hráč hází na ztenčení stavu někte-
rého ze svých uskupení a u řádku tabulky s výsledkem hodu 
se nachází symbol , první odstraněnou BJ musí být BJ 
válečných slonů (je-li v tomto uskupení přítomna). 

Poznámka: Za žetony PN se považují i opevněná města 
a kmeny. Ztenčení stavu proto postihne také uskupení jed-
notek, která je obléhají nebo se snaží o jejich podrobení.

B. Ztenčení stavu nechráněných ZK
 ● Všechny ZK, které nejsou zajištěné přítomností vlast-
ních BJ nebo se nenacházejí v opevněných městech, jsou 
odebrány z herního plánu.

C. Římské námořnické umění
 ● Má-li Řím na poli kotviště méně vystrojených válečných 
lodí, než kolik činí jeho současná úroveň námořnického 
umění (od 1 do 4), tato úroveň se snižuje o 1.

 ● Pokud se římské námořnické umění nenachází na „zna-
menité“ úrovni, žeton námořní nadvlády otočte na stra-
nu Kartága.

D. Obrácení karty Diktátor (pouze 1. herní kolo)
 ● Strategickou kartu Diktátor (#136) obraťte během této 
fáze lícem nahoru. Takto obrácenou ji za dodržení pří-
slušných podmínek může římský hráč zahrát jako udá-
lost namísto odehrání karty ze své ruky.

5.4 Fáze politické izolace
 ● Hráči odstraní z herního plánu všechny své žetony PN 
(s výjimkou opevněných měst), které jsou v izolaci. 

 ● Žeton PN se nachází v izolaci, pokud není spojen po-
zemní cestou či námořní trasou s alespoň jednou z va-
šich BJ nebo vaším opevněným městem (ať už obléha-
ným, nebo ne).

 ● Uvedená spojnice nesmí zahrnovat námořní trasy Ty-
rhénského moře (Mare Tyrrhenum) a nesmí procházet 
přes herní pole s nepřátelským žetonem PN ani neutrál-
ním kmenem. Přes pole obsahující nepřátelské BJ může 
procházet jen tehdy, pokud je na něm umístěn váš žeton 
PN. Přes neutrální (prázdná) pole procházet smí.

 ● Jako první vyhodnocuje a odstraňuje své izolované že-
tony PN kartaginský hráč, po něm provede totéž hráč 
hrající za Řím.

Příklad: 
 ● Kartaginský žeton PN [A] se nachází v izolaci, neboť jeho spo-
jení s okolním světem (prostřednictvím pozemních cest nebo 
námořních tras s výjimkou Tyrhénského moře (mare Ty-
rrhenum)) je přerušeno (římskými opevněnými městy Regi-
em (Regium) a Messéné (Messana) a římským žetonem PN 
v Panormu (Panormus)).

 ● Kartaginský žeton PN [B] izolován není. Má totiž spojnici 
s kartaginským opevněným městem Agrigentem (Agrigen-
tum) přes Ennu (Enna). Římská BJ v Enně tuto spojnici díky 
zdejší přítomnosti kartaginského žetonu PN nijak nenarušuje.

 ● Kartaginské žetony PN [C] a [D] izolovány nejsou, protože 
mají přímé spojení s kartaginským opevněným městem Agri-
gentem (Agrigentum).

5.5 Fáze kontroly vítězných podmínek
 ● Oba hráči spočítají, kolik ovládají politicky významných 
provincií (tj. všech s výjimkou Samnia (Samnium)). Za 
politicky významné provincie se považuje i ovládání Li-
lybaea (Lilybaeum), kontrola Tyrhénského moře (Mare 
Tyrrhenum) a válečnicky naladěný Miat (Miat) (však 
pouze pro kartaginského hráče; 15.3). Hráč, který jich má 
méně, musí odstranit takový počet žetonů PN (s výjim-
kou opevněných měst), kolik činí jejich rozdíl.

 ● Pokud hráč musí tímto způsobem odstranit žetony PN 
a nemá jich na herním plánu dostatečný počet, je povinen žá-
dat o mír a vítězství ve hře připadne jeho protivníkovi (4.1).

5.6 Fáze válečné pokladnice
 ● Oba hráči sečtou všechny OB všech strategických karet, které 
tomto kole zahráli, ať už jako události, nebo jiným způsobem, 
a určí rozdíl mezi oběma hráči. 

 ● Hráč, který zahrál více OB, může nyní spotřebovat své ZK, 
aby tento rozdíl snížil nebo vyrovnal.

 ● Hráč, který po takové úpravě zahrál méně OB, může zbýva-
jící rozdíl vynaložit následujícím způsobem (1 OB = 1 akce):

 ❍   Oprava lodi: Opravte jednu válečnou loď (otočte její žeton 
na poli kotviště z „použité“ na „vystrojenou“ stranu).

 ❍   Zásoby: Ke svému vojevůdci nebo do vámi ovládaného 
neobléhaného opevněného města umístěte 1 ZK.

 ❍   Politické ústupky: Umístěte 1 žeton PN, nebo konvertujte 
1 žeton PN (pokud je na stejném poli přítomna vaše BJ).

 ● Nespotřebované body propadají.
 ● Oba hráči odstraní ze hry všechny karty zahrané jako udá-
losti, které obsahují text „ODSTRAŇTE ZE HRY“. Všechny 
ostatní odehrané karty jsou odloženy na odhazovací balíček.
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Hra končí, když jeden z hráčů dosáhne okamžitého vítězství, 
nebo na konci 7. herního kola (243–241 př. n. l.).

6.1 Okamžité vítězství
Splní-li některý z hráčů podmínky popsané v bodě 4.1, hra 
okamžitě končí.

6.2 Poslední kolo hry
Pokud ani jeden z hráčů nedosáhl okamžitého vítězství do 
konce 7. kola hry, hráči spočítají jimi ovládané politicky 
významné provincie. Za politicky významné provincie se 
v tomto ohledu považují i následující tři kategorie:

 ●  Ovládání Lilybaea (Lilybaeum)
 ●  Kontrola Tyrhénského moře (Mare Tyrrhenum)
 ●  Válečnicky naladěný Miat (pouze pro kartaginského 
hráče, 15.3)

Vítězem se stává hráč ovládající vyšší počet významných pro-
vincií. V případě remízy vítězí kartaginský hráč.

7.1 Základní principy přesunu
 ● Není-li stanoveno jinak, aktivovaný vojevůdce (5.2.C2) 
získává 4 body pohybu (BP). 

 ● Existují dva druhy přesunu: pozemní a námořní (ty jsou 
součástí plavby). Aktivovaný vojevůdce může ve stejné 
aktivaci kombinovat pozemní přesun i plavbu, pokud mu 
k něčemu takovému zbývá dostatečný počet BP. Během 
aktivace téhož vojevůdce lze provést pouze jedinou plavbu 
(tj. jedno nalodění a jedno vylodění).

Poznámka: Aktivovaný vojevůdce smí vynaložit 0 nebo 
více BP k provedení pozemního přesunu, následně utratit 
0 nebo více BP k provedení plavby a poté zaplatit 0 nebo 
více BP k provedení dalšího pozemního přesunu. Všechny 
námořní přesuny aktivovaného vojevůdce musí být součástí 
jediné plavby (tj. bez přerušení pozemními přesuny).

 ● BJ a ZK se nesmějí přesouvat bez vojevůdce, přesouvající se 
vojevůdce však k sobě může v průběhu přesunu připojovat 
či ponechávat na místě BJ, ZK nebo vojevůdce své frakce 
se stejným nebo nižším postavením, pokud jeho vojsko/
loďstvo v žádném okamžiku přesunu není větší než 10 BJ.

 ● Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, 
po níž by konzulovi zbyly méně než 3 BJ (tj. konzulové 
nemohou při přesunu ponechat na místě BJ, pokud by 
se celkový počet BJ v jejich vojsku/loďstvu snížil pod 3. 
V případě, že se oba nacházejí v témže vojsku, velící kon-
zul nesmí ponechat na místě podřízeného konzula, po-

kud každému z nich nezůstanou alespoň 3 BJ. Výjimka: 
Diktátor, viz 17.1, #136.

 ● Dojde-li při zahrání strategické karty (prostřednictvím 
události) k aktivaci více než jednoho vojevůdce:

 ❍   Žádného jednotlivého vojevůdce nelze aktivovat více 
než jedenkrát.

 ❍   Žádný jednotlivý vojevůdce ani jednotky nesmí při 
přesunu spotřebovat více než 4 BP, a není-li uvedeno 
jinak, vojevůdce nebo jednotka, kteří se zúčastní akcí 
vojenské povahy (tj. pozemní či námořní bitvy, oblé-
hání, podrobení, stažení sil po napadení pozemního 
přesunu či neúspěšného pronásledování), se v rámci 
vyhodnocení této strategické karty už znovu přesouvat 
nemohou.

 ❍   V rámci vyhodnocení jedné strategické karty je možné 
proti stejnému opevněnému městu nebo kmeni pro-
vést pouze jedinou akci obléhání nebo podrobení.

7.2 Pozemní přesun
A. Přesun vojevůdce/vojska 

 ● Vojevůdce se smí přesouvat z jednoho herního pole na 
druhé po vyznačených cestách.

 ● Přesun po cestě na sousední pole stojí 1 BP. Vojevůdce 
se může přesouvat, dokud se sám nerozhodne zastavit, 
nebo dokud není k něčemu takovému donucen. Osamo-
cený vojevůdce (tj. bez doprovodu BJ) nesmí vstoupit na 
pole s nepřátelskými BJ a svůj přesun nesmí skončit na 
poli s osamoceným nepřátelským vojevůdcem (takovým 
polem však může projít).
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 ● Vojevůdce/vojsko se smí přesunout přes úžinu mezi 
Messéné (Messana)  a Regiem (Regium) pouze 
v případě, že hráč, k jehož frakci náleží, ovládá město, 
z něhož se přesouvají. Tento pozemní přesun stojí 2 BP.

 ● Pokaždé, když vojevůdce během pozemního přesunu 
vstoupí na herní pole, umožňuje svým protivníkům pro-
vést pozemní reakce (kapitola 10). Pokud jej tyto reakce 
nedonutí se zastavit, může pokračovat v přesunu (zbýva-
jí-li mu potřebné BP).

B. Zastavení pohybu
 ● Vojsko musí zastavit svůj pozemní pohyb, vstoupí-li na 
pole s nepřátelskými BJ, na němž nemá drtivou převahu 
(7.2.E). (Připomínka: Osamocený vojevůdce nesmí ze 
své vlastní vůle vstoupit na pole s nepřátelskými BJ.)

 ● Vojevůdce (a jeho vojsko) musí zastavit svůj pohyb 
i v případě, že neuspěje při hodu na pronásledování 
(11.3).

C. Vyhnání nepřátelských vojevůdců
 ● Přesune-li se vojsko na pole s osamoceným nepřátelským 
vojevůdcem nebo vojevůdci (tj. bez BJ), tento vojevůdce 
nebo vojevůdci se mohou pokusit vyhnout bitvě (kapitola 
11). Pokud neuspějí, nebo něco takového nechtějí udělat, 
jsou vyhnáni, všechny jejich ZK se stávají kořistí protivní-
ka a vojsko může pokračovat ve svém pohybu (zbývají-li 
mu potřebné BP).

D. Opevněná města
 ● Během aktivace svého vojevůdce se vojsko, BJ a ZK 
k němu připojené či ponechané jím na místě mohou pře-
sunout dovnitř nebo ven z neobléhaného opevněného 
města své frakce. 

 ● V opevněném městě se nesmí nacházet počet jednotek 
přesahující jeho kapacitu (např. opevněné město s kapa-
citou 2 dokáže pojmout až 2 BJ, 2 ZK a libovolný počet 
vojevůdců).

E. Drtivá převaha
 ● Pokud se vojsko skládá z přinejmenším 5 BJ a vstoupí na 
pole s jedinou nepřátelskou BJ bez vojevůdce (která však 
zároveň může být doprovázena ZK), tuto jednotku smí 
okamžitě odstranit z herního plánu (a ukořistit všechny 
přítomné ZK). Takové střetnutí se nepovažuje za pozem-
ní bitvu a vojsko může pokračovat ve svém pohybu (zbý-
vají-li mu potřebné BP).

Poznámka: Tento krok se vyhodnocuje až po pozemních re-
akcích protivníka a vojsko, které napadne přesun nepřítele, 
proto může uplatnění drtivé převahy zabránit (kapitola 12).

7.3 Plavba a námořní přesun
A. Přesun vojevůdce/loďstva

 ● Vojevůdci (s jednotkami, nebo bez nich) se mohou pře-
sunout z jednoho pole s přístavem (nalodění) na jakékoli 
jiné pole s přístavem (vylodění). Tento druh pohybu vojsk 
je označován jako plavba a skládá se z jednotlivých ná-
mořních přesunů (z nichž každý znamená přesun po prá-
vě jedné námořní trase).

 ● Nepřátelští vojevůdci a jednotky v přístavech po cestě 
plavby tuto plavbu nezastavují.

 ● Cena plavby je 1 BP za každý dílčí námořní přesun (po-
užitou námořní trasu).

 ● Přeplutí Tyrhénského moře (Mare Tyrrhenum) (tj. ná-
mořní přesun z jednoho přístavu do druhého) stojí 2 BP.

 ● Za námořní trasu se považuje i úžina mezi Messéné 
(Messana)  a Regiem (Regium). Tento námořní 
přesun stojí 1 BP.

 ● Počet BP, kte-
ré smí při jed-
né plavbě využít 
římský hráč, je 
omezen úrovní 
římského námoř-
nického umění 
(1–4). Za každý 
symbol lodě pod aktivní úrovní svého námořnického 
umění mohou Římané při plavbě utratit 1 BP.

 ● Kartágo smí při jedné plavbě vždy využít až 4 BP.
B. Přístavy nalodění a vylodění

 ● K nalodění (zahájení plavby) nebo vylodění (ukončení 
plavby) není nutné příslušné přístavy ovládat.

 ● Námořní přesun dovnitř nebo ven z obléhaných opev-
něných měst není povolen. Vojsko se však může nalodit 
či vylodit ve vnější lokalitě opevněného města, i když je 
obléháno.

 ● Po přesunu vojska na pole přístavu vylodění dochází ke 
spuštění pozemních reakcí (kapitola 10).

C. Postup při plavbě
 ● Dojde k vytvoření loďstva a vojevůdce zahájí plavbu.
 ● Přesouvající se jednotky umístěte na pole jednotek „ope-
rujících na moři“.

 ● K přesouvajícímu se vojsku lze připojit až 5 vystrojených 
válečných lodí, celkový součet válečných lodí, BJ a ZK 
však nesmí přesáhnout 10.

 
Poznámka: Připojení válečných lodí k loďstvu není povinné, 
jejich přítomnost ale pomáhá při napadení námořního pře-
sunu a v námořních bitvách.

 ● Vrchního vojevůdce velícího loďstvu přesuňte po ná-
mořních trasách z přístavu nalodění do přístavu vylodě-
ní. Z přístavů ležících po cestě k sobě smí přibírat další 
vojevůdce, BJ i ZK.

 ● Přesouvající se loďstvo může být ještě před příjezdem do 
přístavu vylodění, kde vysadí vojevůdce/vojsko, napade-
no protivníkem (kapitola 8).

 ● V případě, že loďstvo dorazí do přístavu vylodění bez 
svedení námořní bitvy, umístěte vojevůdce/vojsko na 
příslušné herní pole a válečné lodě vraťte do kotviště, kde 
si ponechají status vystrojených plavidel.

 ● Dojde-li k námořní bitvě, okamžitě ji vyhodnoťte (kapi-
tola 9). 
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8.1. Napadení přesunu loďstva/vojevůdce
 ● Přesouvající se loďstvo (vojevůdce/vojsko využívající 
plavbu) může být ještě před příjezdem do přístavu vy-
lodění napadeno protivníkem. K něčemu takovému 
dochází poté, co je loďstvo umístěno na pole jednotek 
„operujících na moři“ (7.3.C), ale ještě před jeho příjez-
dem do přístavu vylodění (a vyloděním dotčeného voje-
vůdce/vojska).

 ● Napadení přesunu lze ohlásit pouze proti loďstvu/
vojevůdci provádějícímu plavbu, nemusí však 
k němu dojít na poli prvního přístavu, do něhož přesou-
vající se loďstvo při svém přesunu vpluje.

 ● Námořní přesun (jako součást plavby) může být napaden 
protivníkem, vstoupí-li přesouvající se loďstvo/vojevůd-
ce na pole přístavu, které se nachází v dosahu některého 
z hlavních měst protivníka (Řím (Roma), Kartágo 
(Carthago), Syrákúsy (Syracusae), s ohledem na maxi-
mální počet BP pro plavbu, jimiž protivník disponuje (4 BP 
v případě Kartága; pro Římany je určující počet symbolů 
lodí u současné úrovně jejich námořnického umění).

 ● Proti přesouvajícímu se loďstvu/vojevůdci je dovoleno pro-
vést pouze jeden pokus o napadení námořního přesunu.

 ● Po trasách vedoucích Tyrhénským mořem (Mare Ty-
rrhenum) námořní přesun napadat nelze.

 ● Může-li protivník vyhlásit napadení přesunu (tj. přesou-
vající se loďstvo/vojevůdce je v dosahu napadení, v kotvi-
šti protivníka se nachází alespoň jedna vystrojená válečná 
loď a protivník má k dispozici potřebného vojevůdce), ale 
rozhodne se tak neučinit, přesouvající se hráč získává nad- 
vládu na moři. 

8.2. Vyhnutí se napadení námořního přesunu
 ● Pokud přesouva-
jící se hráč dispo-
nuje námořní na-
dvládou, může se 
pokusit napadení 
svého námořního 
přesunu vyhnout.

 ● V takovém případě hoďte kostkou námořního přesunu. 
Pokud je součet hozených vlastních symbolů (u pro Řím, 
● pro Kartágo) na kostce a symbolů za současnou úroveň 
námořnického umění Říma vyšší než součet symbolů sou-
peře, napadení námořního přesunu se úspěšně vyhnete. 

8.3. Napadající loďstvo
 ● Je-li napaden námořní přesun osamoceného vojevůdce 
(bez BJ) a tomuto vojevůdci se nepodaří napadení vy-
hnout, je vyhnán.

 ● V případě, že se přesouvajícímu se loďstvu (vojevůdci 
s jednotkami) nepodaří vyhnout napadení námořního 
přesunu, napadající hráč:

 ❍   sestaví na poli svého kotviště napadající loďstvo slože-
né z až 5 vystrojených válečných lodí a přesune je na 
pole jednotek operujících na moři.

 ❍   přesune napadající loďstvo po námořních trasách 
z jím ovládaného hlavního města na pole přístavu, 
kde se napadení odehrává.

 ❍   k napadajícímu loďstvu může připojit vojevůdce, 
BJ a ZK, pokud není překročen limit 10 jednotek 
v loďstvu (včetně nejvýše 5 válečných lodí), a to jak 
z výchozího hlavního města, tak z přístavů po cestě (ne 
však z pole, které je cílem napadení). (Výjimka: Takto 
nelze připojit jednotky a vojevůdce z obléhaných opev- 
něných měst.) Všechny jednotky, které jsou součástí 
loďstva, jsou přesunuty na pole jednotek operujících 
na moři.

 ● Poté je svedena námořní bitva a v ní utrpěné ztráty jsou 
vyhodnoceny předtím, než se přepravované jednotky 
a vojevůdci mohou vylodit a spustit případné pozemní re-
akce protivníka (kapitola 10).

8.4. Vrchní vojevůdce napadajícího loďstva
 ● Ve chvíli, kdy napadající loďstvo vstoupí na pole přístavu, 
kde se napadení odehrává, musí mít vrchního vojevůd-
ce. Toho lze k napadajícímu loďstvu připojit ve výchozím 
hlavním městě nebo v jakémkoli jiném přístavu po cestě.

 ● Není-li možné k napadajícímu loďstvu připojit vojevůd-
ce, napadení námořního přesunu nelze provést. 

 ● Vrchním vojevůdcem napadajícího loďstva se stane prv-
ní vojevůdce k tomuto loďstvu připojený. (Výjimka: Je-li 
následně přidán vojevůdce s vyšším postavením, vrch-
ním vojevůdcem loďstva se stává on).

8.5. Napadení přesunu nechráněného loďstva
 ● Námořní bitvu spolu vedou válečné lodě. Pokud tedy 
dojde k úspěšnému napadení přesunu nechráněného 
loďstva (tzn. bez válečných lodí), námořní bitva se vy-
hodnotí zrychleně následujícím způsobem:

 ❍   Nehrají se žádné taktické karty.
 ❍   Napadající hráč provede pouze jeden hod bitevní 

kostkou (9.2.B1), s přihlédnutím k přítomným admi-
rálům, kteří se bitvy účastní (každý zásah znamená 
jednu ztrátu soupeře).

 ❍   Napadající hráč je v této námořní bitvě vítězem 
a získává námořní nadvládu.

 ❍   Tato námořní bitva nemá žádné politické následky (tj. 
nedochází k odstranění žetonů PN).

8
Napadení námořního přesunu
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 ● Pokud se vojsko rozhodne provést plavbu (7.3) a před do-
sažením svého cíle je napadeno nepřátelským loďstvem 
(kapitola 8), dojde k námořní bitvě. Tu spolu svedou obě 
loďstva, tj. jednotky obou hráčů nacházející se na poli 
jednotek operujících na moři.

 ● Jako první odehrává svůj tah v každém kole námořní bit- 
vy hráč disponující námořní nadvládou. 

9.1 Dobrání taktických karet
 ● Zamíchejte balíček taktických karet (TK).
 ● Hráč s námořní nadvládou může zahrát strategické karty 
vztahující se k námořní bitvě.

 ● Poté může strategické karty vztahující se k námořní bitvě 
zahrát i jeho protivník.

 ● Každý hráč si může dobrat:
 ❍   tolik TK, kolik činí bitevní úroveň jednoho vybraného 

admirála v jeho loďstvu.
 ❍   +1 TK, pokud se na poli přístavu, kde se bitva odehrá-

vá, nachází jeho žeton PN.

9.2 Bitevní kola námořní bitvy
 ● Jako první vyhodnotí svůj tah (tj. provede následující 
3 kroky) hráč s námořní nadvládou. Po něm učiní totéž 
jeho protivník:

 a. Manévrování (volitelné): Zahrajte taktickou kartu.
 b. Střetnutí (povinné): Hoďte bitevní kostkou.
 c.  Odpoutání se od nepřítele (volitelné): Pokuste se unik-

nout z námořní bitvy.
 ● Poté, co oba hráči provedli uvedené kroky, začíná nové kolo. 
Pokud dojde ke změně námořní nadvlády, mění se i pořadí, 
v němž hráči odehrávají svá bitevní kola.

A. Manévrování
 ● Má-li hráč v ruce taktické karty, jednu z nich může za-
hrát. Po jejím vyhodnocení ji odloží na odhazovací ba-
líček.

 ● Každá TK jasně určuje, kdy lze uplatnit její účinek:
 ❍   Bitva: Účinek karty platí po celou dobu námořní bitvy.
 ❍   Okamžitě: Karta je vyhodnocena okamžitě po jejím za-

hrání.
 ❍   Střetnutí: Karta je vyhodnocena hráčem v rámci jeho 

kroku střetnutí,  v právě probíhajícím bitevním kole.
 ❍   Nepřítel: Karta je vyhodnocena v rámci nejbližšího 

následujícího kroku střetnutí hráčova protivníka (bez 
ohledu na to, jestli se tak stane už v probíhajícím kole, 
nebo až v kole dalším).

B. Střetnutí
B1. Zjištění počtu zásahů

 ● Hoďte kostkou.

 ● Výsledný hod Římanů upravte takto:
 ❍   +1, pokud používají havrany (corvus).
 ❍   –1, pokud je jejich námořnické umění na žalostné 

nebo postačující úrovni.

 ● První kolo boje se vyhodnotí podle prvního sloupce ta-
bulky námořních bitev (která je součástí tabulky ztenčení 
stavu; v její spodní části ji označují římské číslice I až V). 
Každé další kolo se vyhodnotí podle následujícího sloupce.

 ● Vrchní vojevůdci, kteří jsou zároveň admirály, vyhodnotí 
svůj výsledek v prvním bitevním kole podle sloupce odpo-
vídajícího jejich bitevní úrovni (tj. admirál s bitevní úrov-
ní 2 začíná v prvním bitevním kole vyhodnocovat podle 
sloupce označeného číslicí II v následujících kolech a po-
kračuje sloupci III a IV).

 ● Každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou loď 
(jejíž žeton je odstraněn z nepřátelského pole jednotek 
operujících na moři a umístěn do blízkosti žetonu námoř-
ní nadvlády).

 ● Nemá-li protivník na svém poli jednotek operujících na 
moři žádné válečné lodě, všechny zbývající zásahy jsou 
rozděleny mezi jeho ostatní jednotky nacházející se na poli 
jednotek operujících na moři (1 zásah = 1 zničená jednot-
ka).

B2. Dobírání TK / zisk námořní nadvlády
 ● Odpovídá-li upravený výsledek hodu kostkou 
řádku tabulky (1), označenému symbolem TK, 
hráč si okamžitě dobere jednu TK.

 ● Odpovídá-li upravený výsledek hodu kostkou 
řádku tabulky (7), označenému symbolem ná-
mořní nadvlády, hráč ihned získává námořní 
nadvládu.

B3. Válečná kořist
 ● Hráči mohou ukořistit nepřátelské válečné lodě pro-
střednictvím některých TK. Počet ukořistěných váleč-
ných lodí je vždy určen zahranou TK.

 ● Římský hráč může ukořistit nepřátelské válečné lodě 
také v případě, že používá havrany (corvus) a upravený 
výsledek jeho hodu kostkou odpovídá řádku tabulky (6), 
označenému havranem (corvus). V takovém případě se 
stává kořistí jedna ze zasažených lodí. 

 ● Je-li nepřátelská loď ukořistěna, odstraňte ji z protivníkova 
pole jednotek operujících na moři a umístěte ji na téže pole 
určené svým jednotkám. Ukořistěné válečné lodě si však 
může po bitvě nárokovat pouze vítěz celé bitvy.

9
Námořní bitva
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C. Odpoutání se od nepřítele
 ● Z námořní bitvy může hráč uniknout (odpoutat se od nepří-
tele) dvěma způsoby:

 ❍   V tomto kroku přenechá námořní nadvládu svému 
protivníkovi (musí jí však disponovat; otočte žeton 
námořní nadvlády na protivníkovu stranu).

 ❍   Zahráním TK Zachraň se, kdo můžeš! v libovolné chvíli.

Poznámka: Na úspěšný pokus o ústup je možné zareago-
vat použitím taktické karty Pronásledování, která jej ruší. 
Zahrání této TK se nepočítá jako zahrání karty v kroku 
Manévrování. 

9.3 Vyhodnocení námořní bitvy
A. Konec bitvy
Námořní bitva končí ihned poté, co nastane některá z násle-
dujících situací:

 ● Jedno z loďstev nemá žádné vystrojené válečné lodě. Ví-
tězem se stává druhá strana se svými zbývajícími váleč-
nými loděmi.

Poznámka: Nezapomeňte, že své tahy vyhodnocují hráči 
střídavě, nikdy tedy nemůže dojít ke zničení všech lodí sou-
časně.

 ● Jeden z hráčů se odpoutá od nepřítele (9.2.C). Vítězem se 
stává jeho protivník.

 ● Jsou odehrána 3 bitevní kola. Vítězem se stává strana, 
které zbývá větší počet vystrojených válečných lodí. 
V případě remízy vítězí hráč s námořní nadvládou.

Poznámka: Námořní bitva může skončit i dříve, než se 
v rámci bitevního kola dostane na řadu druhý hráč.

B. Vyhodnocení bitvy
B1. Vítěz musí:

 ● Získat válečnou kořist: 
 ❍   Jako kořist můžete získat všechny ukořistěné váleč-

né lodě ze svého pole jednotek operujících na moři 
a polovinu ukořistěných válečných lodí z téhož pole 
protivníka. (Zbývající ukořistěné válečné lodě jsou 
potopeny.)

 ❍   Získáte-li uvedeným způsobem nepřátelskou loď, na-
hraďte ji jednou ze svých válečných lodí. (Pokud by 
počet vašich lodí měl přesáhnout maximální počet 10 
válečných lodí ve hře, zbývající válečnou kořist zničte.)

 ❍   Všechny válečné lodě, které se staly válečnou kořistí, 
se přesunou na pole kotviště vítězného hráče a stanou 
se použitými.

 ● Zvolit jednu z následujících možností:
 ❍   Ukončit plavbu a na poli přístavu, kde došlo k námoř-

ní bitvě, vylodit své vojsko/vojevůdce (jeho válečné 
lodě zůstávají vystrojenými na poli jednotek operují-
cích na moři), nebo

 ❍   Pokračovat v plavbě nejvýše do vyčerpání všech zbý-
vajících BP a vylodit své vojsko/vojevůdce na poli ji-
ného přístavu (jeho válečné lodě se stávají použitými 
a zůstávají na poli jednotek operujících na moři). Proti 
tomuto loďstvu už není možné provádět další napadení 
námořního přesunu.

 ● Umístit všechny své válečné lodě na pole kotviště.
B2. Poražený musí:

 ● Vrátit všechny své zbývající válečné lodě na pole kotviš-
tě. Všechny tyto válečné lodě se stávají použitými.

 ● Stáhnout své vojsko, pokud mu nějaké zbývá, do posled-
ního z jím ovládaných přístavů, do něhož cestou do ná-
mořní bitvy vstoupilo (v případě, že tak nelze učinit, do 
přístavu nalodění).

 ● Vyhnat všechny vojevůdce z loďstva, které přijde 
o všechny jednotky (byly potopeny nebo zničeny).

B3. Ztráty v námořní bitvě a námořní nadvláda
 ● Všechny válečné lodě potopené v průběhu bitvy umístě-
te na pole následujícího kola na stupnici odehraných kol.

 ● Vítěz bitvy získává námořní nadvládu.
 ● Dále pokračujte politickými následky podle 9.4.

9.4 Politické následky
 ● Poražený musí z herního plánu odstranit tolik svých 
žetonů PN (s výjimkou opevněných měst), kolik je 
rovno polovině celkového počtu jednotek zničených 
v námořní bitvě (zaokrouhleno dolů). Tyto žetony PN 
mohou pocházet odkudkoli z herního plánu.

 ● Není-li poražený schopen odstranit dostatek žetonů PN, 
aby unesl politické následky své porážky, je povinen žá-
dat o mír a vítězství ve hře připadne jeho protivníkovi 
(4.1).

Příklad napadení námořního přesunu a námořní bitvy:
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SYRACUSAE
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1

1
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1. Počáteční situace
Řím má námořní nadvládu. Řím-
ské námořnické umění je na 2. 
úrovni, což znamená, že Římané 
disponují 2 BP (tj. dosahem 2 ná-
mořních tras). Rozhodli se dobýt 
Liparské ostrovy (Lipara).
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2. Plavba
Římský hráč aktivuje vojevůdce Flacca (1-3), sestaví loďstvo 
(1 válečnou loď a 3 BJ) a po námořních trasách provede 
plavbu po moři z Říma (Roma) do Lipary (Lipara). Po cestě 
připojí 1 BJ z Neapole (Neapolis). Jednotky římského loďstva 
jsou umístěny na římské pole jednotek operujících na moři.

3. Ohlášení napadení námořního přesunu
Vzhledem k tomu, že Lipara (Lipara) leží v dosahu (ve 
vzdálenosti 2 námořních tras) kartaginského hlavního města 
Syrákús (Syracusae), Kartágo ohlásí napadení námořního 
přesunu.

4. Pokus o napadení námořního přesunu
Řím má nadvládu na moři, a proto se pokusí napadení za-
bránit. Římský hráč hodí kostkou námořního přesunu 
s výsledkem 1 u. Tabulka námořnického umění ukazuje 2 ●. 
Kartágo tedy disponuje více symboly a Římanům se napadení 
námořního přesunu vyhnout nepodařilo.

5. Napadení námořního přesunu
Kartágo sestaví loďstvo (2 válečné lodě a 1 BJ válečných 
slonů) a přesune je do Lipary (Lipara). Po cestě se k němu 
připojí vojevůdce Karthalón (2-2), bez něhož by k napadení 
nemohlo dojít, a 2 BJ z Messéné (Messana). 1 kartaginská BJ 
přítomná v Lipaře se součástí napadajícího loďstva nestala.

6. Námořní bitva: dobrání taktických karet
Karthalón (2-2) je admirálem, a Kartágo si proto dobere 
2 TK. V Lipaře (Lipara) se navíc nachází kartaginský žeton 
PN, což znamená další TK. Kartágo tedy obdrží celkem 3 TK.
Flaccus (1-3) admirálem není, a Řím proto neobdrží žádné 
TK. Protože Římané disponují námořní nadvládou, 
v námořní bitvě budou hrát jako první.

1

2

2

2
2

2

2

5

ROMA

SYRACUSAE

2

1

1

1

2

1

1
1

1
2

1

1

2

2

2
2

2

2

5

ROMA

SYRACUSAE

2

1

1

1

2

1

Hod 
kostkou na 

námořní 
přesun

Hod 
běžnou 
kostkou 

1

2

2

2
2

2

2

5
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SYRACUSAE

2

1

1

1

2

1

1



20

8. Námořní bitva: 1. kolo (Kartágo)
Manévrování:

 ● Kartaginci zahrají TK Skvělé vedení a Karthalónovu bi-
tevní úroveň zvýší na 3.

Střetnutí:
 ● Kartaginci mají admirála s bitevní úrovní 3 a svůj hod kost-
kou v prvním kole vyhodnotí podle sloupce III. V každém 
dalším kole budou svůj hod vyhodnocovat podle následují-
cího sloupce (IIII → V).

 ● Výsledný hod je roven 2 a přináší 1 zásah. Římská válečná 
loď je potopena.

Námořní bitva skončila.

9. Námořní bitva: vyhodnocení bitvy
Vítězem se stávají Kartaginci, kteří se rozhodnou vylodit své 
vojsko v Lipaře (Lipara), a jejich zbývající válečná loď se 
proto vrací na pole kotviště jako vystrojená. Tato námořní 
bitva jim nepřinesla žádnou válečnou kořist, protože vítěz si 
smí ponechat pouze polovinu nepřítelem ukořistěných lodí 
(zaokrouhleno dolů).
Římské vojsko se musí stáhnout do posledního Římany 
ovládaného přístavu, kterým cestou prošlo, tj. do Neapole 
(Neapolis). Řím také ztratil pouze 1 válečnou loď, a proto 
nedochází k odstranění římských žetonů PN. Kartágo získává 
námořní nadvládu.
Všechny zbývající ukořistěné válečné lodě a potopené lodě 
jsou umístěny na pole následujícího kola na stupnici odehra-
ných kol.

1

2

2

2
2

2

2

5

ROMA

SYRACUSAE

2

1
1

2

1 1

1
2

1

Hod 
běžnou 
kostkou 

Po dobu trvání námořní
bitvy zvyšte bitevní úroveň

vašeho vojevůdce o �.

BITVA

Skvělé vedení

1
1

7. Námořní bitva: 1. kolo (Řím)
Manévrování:

 ●  Římané nemají žádnou TK, a proto žádnou nezahrají.
Střetnutí:

 ● Římané nemají admirála a svůj hod kostkou v prvním 
kole vyhodnotí podle sloupce I. V každém dalším kole bu-
dou svůj hod vyhodnocovat podle následujícího sloupce (II 
→ III). 

 ● Římané mají na lodích havrany (corvus), a proto svůj hod 
upraví o +1.

 ● Římské námořnické umění je na postačující úrovni, což 
znamená úpravu hodu o –1.

 ● Výsledný upravený hod je roven 6 a způsobí 1 zásah. 
Vzhledem k tomu, že na řádku „6“ je symbol havrana 
a Římané jím na své lodi disponují, jedna z kartaginských 
válečných lodí se stává válečnou kořistí.

Odpoutání se od nepřítele:
 ● Římané se mohou vzdát námořní nadvlády a odpoutat se 
od nepřítele, rozhodnou se však, že si ji ponechají a budou 
pokračovat v bitvě.

1
1

1
2

1
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10

Pozemní reakce

Poté co se váš vojevůdce přesune po souši na herní pole nebo 
se po provedení plavby vylodí na poli přístavu, protivník za-
reaguje následujícím způsobem (v uvedeném pořadí):
1.  Povinný krok: Vstoupí-li aktivované vojsko na pole ne-

obléhaného nepřátelského opevněného města, protivník 
musí oznámit, kteří z jeho vojevůdců (pokud jsou zde pří-
tomni) a jednotek se nacházejí ve vnitřní a kteří ve vnější 
lokalitě města. Jednotky a vojevůdci pobývající dosud ve 
vnější lokalitě se nyní mohou přesunout dovnitř a naopak, 
pokud je přitom dodržena kapacita daného města (2.1.C). 
Hráč smí tento krok provést při každém vstupu nepřátel-
ského vojska na pole města, pokud toto opevněné město 
není obléháno.

2.  Volitelný krok: Má-li protivník na tomto poli své vojsko, 
může se s ním pokusit vyhnout pozemní bitvě (kapitola 11).

3.  Volitelný krok: Protivník se může ze sousedního pole poku-
sit napadnout pozemní přesun vašeho vojska (kapitola 12).

Všechny pokusy o vyhnutí se pozemní bitvě nebo napadení 
pozemního přesunu musí být oznámeny najednou a dříve, 
než začnete vyhodnocovat kterýkoli z nich.
Dojde-li po všech pozemních reakcích na poli s neoblé-
haným opevněným městem k zahájení pozemní bitvy, hráč 
ovládající toto město smí ještě před jejím začátkem mezi 
oběma lokalitami (tj. vnější a vnitřní) přesunout dle svého 
uvážení jakékoli své vojevůdce nebo BJ.

Příklad: 
 ● Římské vojsko (se 6 BJ) aktivované pod velením vrchního vojevůdce Regu-
la [A] se přesouvá z Katané (Catana) do Enny (Enna). Jeho přesun může 
spustit hned několik kartaginských reakcí.
❍   Himilkón [B] se může pokusit vyhnout pozemní bitvě přesunem do 

Agrigenta (Agrigentum).
❍   Hamilkar Barkas [D] se může pokusit o napadení pozemního přesunu 

Římanů do Enny.
❍   Adherbal [C] se může pokusit o napadení pozemního přesunu Římanů 

(rovněž do Enny).
 ● Všechny uvedené reakce musí být ohlášeny dříve, než dojde k jakémukoli 
hodu kostkou. 

2

2

2

2
2

CARTHAGO

5

SYRACUSAE

2

1
1

5
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B
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Vyhnutí se pozemní bitvě
11.1 Pokus o vyhnutí se bitvě

 ● Poté co aktivní hráč přesunul na herní pole své vojsko, se 
zde přítomné vojsko protivníka (nebo jeden či více jeho 
osamocených vojevůdců) může v rámci pozemních reakcí 
pokusit vyhnout bitvě (a uniknout na některé ze soused-
ních herních polí). I v případě, že se mu to podaří, je však 
aktivní hráč stále bude moci pronásledovat.

 ● Své vojsko můžete i rozdělit (část vojska unikne na jedno 
ze sousedních polí, zatímco někteří z vojevůdců a jedno-
tek jsou ponecháni na místě), zůstane-li každému z voje-
vůdců ponechaných na místě alespoň 1 BJ (římským kon-
zulům musí zůstat alespoň 3 BJ; viz 2.3.E3).

 ● Tak či onak může pokus o vyhnutí se bitvě hodem kostkou 
provést pouze jediný z vojevůdců přítomných ve vojsku. 
Učiní-li tak vrchní vojevůdce, může si s sebou vzít všechny 
sobě podřízené vojevůdce jako za běžných okolností. Pokud 
se však o hod kostkou na vyhnutí se bitvě pokusí podřízený 
vojevůdce, vrchní vojevůdce musí být ponechán na místě. 
Podřízený vojevůdce, jehož hod uspěje, si s sebou smí vzít 
jakékoli jiné vojevůdce se stejným nebo nižším postavením.

 ● Vojsko se bitvě může vyhnout také únikem po moři, ve 
svých řadách však musí mít admirála. Po námořní tra-
se (ne ale přes Tyrhénské moře (Mare Tyrrhenum)) 
se pak přesune do vlastní frakcí ovládaného přístavu, 
v němž se nenacházejí nepřátelské BJ. Napadnout tako-
výto námořní přesun v tomto případě nelze.

 ● Při vyhýbání se pozemní bitvě postupujte následujícím 
způsobem:

 ❍   Oznamte, který z vojevůdců (s případným doprovodem 
dalších vojevůdců a jednotek) se pokusí bitvě vyhnout. 

 ❍   Hoďte kostkou. 
 ❍   Je-li výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni vy-

hýbajícího se vojevůdce, pokus byl úspěšný. Vyhýba-
jícího se vojevůdce (i s případnými doprovázejícími 
jednotkami a vojevůdci) ihned přesuňte na jedno ze 
sousedních polí (viz níže uvedená omezení; 11.2).

 ❍   Neúspěšný výsledek znamená, že na daném poli mu-
síte zůstat a dojde zde k pozemní bitvě.

 
Poznámka: Vojevůdce bez BJ, který při pokusu o vyhnutí 
se pozemní bitvě neuspěje, je vyhnán.

11.2 Omezení při vyhýbání se bitvě
 ● Pokus o vyhnutí se bitvě může s vojevůdcem podniknout 
maximálně 10 jednotek. Jakékoli nadbytečné jednotky 
musí zůstat na místě. Jednotky bez vojevůdce se bitvě 
vyhnout nemohou.

 ● Pokud se pozemní bitvě vyhýbá římský konzul, musí si 
s sebou vzít alespoň 3 BJ (2.3.E3).

 ● Vojevůdci a jednotky, kteří se dříve neúspěšně pokoušeli 
napadnout přesun aktivovaného vojska, se nyní pozemní 
bitvě vyhnout nemohou.

 ● Vojsko nebo vojevůdce, kteří se úspěšně vyhnuli pozem-
ní bitvě, nesmí v rámci svého úniku: 

 ❍   překročit úžinu mezi Messéné (Messana) a Regi-
em (Regium) (je-li ve vojsku přítomen admirál, toto 
omezení neplatí a vojsko může uniknout po moři),

 ❍   vstoupit na pole obsahující nepřátelské jednotky ani 
žetony PN,

 ❍   přesunout se na pole, odkud právě přišlo aktivované 
vojsko,

 ❍   vstoupit na pole kmene.

11.3 Pronásledování
 ● Přesun na pole, na němž se nacházejí nepřátelské BJ, do-
nutí vojsko za běžných okolností tento svůj přesun zasta-
vit (neuplatní-li drtivou převahu; 7.2.E). Pokud se však 
všem nepřátelským vojevůdcům a jednotkám podaří 
úspěšně vyhnout bitvě a dané pole opustí, aktivované 
vojsko se může pokusit o jejich pronásledování.

 ● Aktivované vojsko nesmí pronásledovat, jestliže na dotče-
ném poli zůstaly jakékoli nepřátelské BJ (s výjimkou pří-
padu, kdy jde pouze o 1 BJ a lze uplatnit drtivou převahu; 
7.2.E), nebo napadne-li jiné nepřátelské vojsko přesun 
aktivního vojska na toto pole. K pronásledování mu navíc 
musí zbývat potřebné BP. 

 ● V případě, že vojsko chce pronásledovat:
 ❍   Hoďte kostkou. 
 ❍   Je-li výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni 

aktivovaného vojevůdce, aktivované vojsko může po-
kračovat v přesunu, a to tak dlouho, dokud mu zbývají 
potřebné BP.

 ❍   Aktivované vojsko se smí přesunout buď na stejné 
herní pole, kam unikli vojsko nebo vojevůdce, kteří se 
právě vyhnuli bitvě, či na jiné pole.

Poznámka: Uspěje-li aktivované vojsko při hodu na pro-
následování a přesune se na další pole, dojde – stejně jako 
u jakéhokoli jiného přesunu – ke spuštění nových pozem-
ních reakcí (kapitola 10).
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Napadení pozemního přesunu
12.1 Pokusy o napadení přesunu

 ● V rámci pozemních reakcí se neaktivovaná vojska mohou 
pokoušet přesunout a napadnout přesun aktivovaného 
vojevůdce. Takovouto reakci může provést jakékoli voj-
sko sousedící s herním polem, na něž aktivovaný voje-
vůdce právě vstoupil.

 ● Napadající vojsko lze rozdělit (a napadnout přesun pou-
ze s jeho částí, zatímco někteří z vojevůdců a jednotek 
jsou ponecháni na místě), zůstane-li s vojevůdci pone-
chanými na místě alespoň 1 BJ. (Římským konzulům 
musí zůstat alespoň 3 BJ; viz 2.3.E3.)

 ● Tak či onak, pokus o napadení přesunu hodem kostkou 
může provést pouze jediný z vojevůdců přítomných 
v napadajícím vojsku. Učiní-li tak vrchní vojevůdce, 
může si s sebou vzít všechny sobě podřízené vojevůdce  
jako za běžných okolností. Pokud se však o hod kostkou 
na napadení přesunu pokusí podřízený vojevůdce, vrch-
ní vojevůdce musí být ponechán na místě. Podřízený 
vojevůdce, jehož hod uspěje, si s sebou smí vzít jakékoli 
jiné vojevůdce se stejným nebo nižším postavením.

 ● O napadení přesunu se můžete pokusit i s několika voj-
sky, každé z těchto napadení však musí vycházet z jiného 
herního pole. Navíc je všechny najednou musíte nejprve 
oznámit (společně s případným vyhnutím se bitvě), a až 
teprve poté je začít vyhodnocovat (kapitola 10).

 ● Za každé ohlášené napadení přesunu:
 ❍   Oznamte, který z vojevůdců (s doprovodnými jednot-

kami a případnými dalšími vojevůdci) se pokusí na-
padnout přesun protivníka. 

 ❍   Hoďte kostkou.
 ❍   Pokoušíte-li se napadnout přesun na nepřítelem ovlá-

dané herní pole, na němž se nenacházejí vaše jednot-
ky, k výslednému hodu přičtěte +1.

 ❍   Je-li výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni 
napadajícího vojevůdce, pokus byl úspěšný. Napada-
jícího vojevůdce (s doprovodnými jednotkami a pří-
padnými dalšími vojevůdci) ihned přesuňte na pole 
s aktivovaným vojevůdcem.

12.2 Omezení při napadení přesunu
 ● O napadení přesunu nepřítele se s vojevůdcem může 
pokusit maximálně 10 jednotek. Jakékoli nadbytečné 
jednotky musí zůstat na místě. Jednotky bez vojevůdce 
napadat přesun nemohou.

 ● Pokud napadá přesun římský konzul, musí si s sebou vzít 
alespoň 3 BJ (2.3.E3).

 ● Napadení přesunu lze provést pouze proti přesouvající-
mu se vojevůdci aktivního hráče. Za žádných okolností 

nelze napadnout pozemní přesun vojska nebo vojevůd-
ce, kteří sami napadají přesun, vyhýbají se pozemní bit-
vě, stahují své síly nebo ustupují (v uvedených případech 
nedochází k pozemním reakcím).

 ● Dojde-li k úspěšnému napadení přesunu vojska aktivní-
ho hráče a v rámci stejné série pozemních reakcí se jiné 
vojsko předtím vyhnulo bitvě, vojsko aktivního hráče už 
nesmí pronásledovat (11.3).

 ● Vojsko napadající přesun nesmí: 
 ❍   překročit úžinu mezi Messéné (Messana) a Regiem 

(Regium),
 ❍   napadnout přesun z pole, na němž se nachází nepře-

souvající se nepřátelská jednotka, ani na takové pole 
vstoupit.

12.3 Stažení sil
 ● Poté co nepřítel úspěšně napadl přesun vašeho vojska/
vojevůdce, se můžete nadcházející pozemní bitvě vyhnout 
stažením svých sil, při němž se posunete o jedno pole zpět 
a přesun aktivovaného vojska/vojevůdce zcela ukončíte.

 ● Stáhnout se nesmíte, pokud k pozemní bitvě mělo dojít 
už před napadením přesunu.

 ● Své vojsko vraťte na pole, odkud právě přišlo. Tam vzápě-
tí ztrácí všechny zbývající BP. Pokud uvedeným způso-
bem uniknete, k žádné pozemní bitvě nedojde.

 ● V případě, že se vaše vojsko nebo vojevůdce dostali na 
současné pole prostřednictvím námořního přesunu, 
musí se stáhnout se všemi jednotkami zpět do poslední-
ho přístavu, který navštívili před vyloděním.

 ● Stáhne-li se vojsko na pole s nepřátelským opevněným 
městem nebo kmenem, stále může zahájit obléhání nebo 
provést podrobení (kapitola 14).

12.4 Napadení přesunu nechráněného 
vojska

 ● Dojde-li k úspěšnému napadení přesunu nezajištěného 
vojska (tj. bez BJ) aktivního hráče, jeho vojevůdce či 
vojevůdci jsou vyhnáni a přítomné ZK se stanou kořis-
tí protivníka. Stejně jako v situaci, kdy přesouvající se 
vojsko vstoupí na pole s osamoceným vojevůdcem nebo 
nezajištěnými jednotkami (7.2.C), se ani v tomto případě 
nejedná o bitvu.
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Pozemní bitva
Přesune-li se vojsko na herní pole s nepřátelskými BJ (případ-
ně se zde ocitne v důsledku vylodění po plavbě), nedojde-li 
k uplatnění drtivé převahy (viz 7.2.E) a přítomným nepřátelským 
BJ se nepodaří vyhnout bitvě (či se rozhodnou zůstat), nebo je 
napaden přesun aktivovaného vojevůdce, který se rozhodne, že 
se nestáhne o jedno pole zpět, dojde k pozemní bitvě. Aktivní 
hráč se v ní stává útočníkem, neaktivní hráč obráncem.

13.1 Přípravy před bitvou
Pokud dojde k zahájení pozemní bitvy, uskutečněte následu-
jící kroky:
1. Kartaginský hráč případně provede hod kostkou na změnu 
velení v římském vojsku (13.2).
2. Útočník může zahrát strategické karty vztahující se k po-
zemní bitvě (tj. protiakce týkající se pozemní bitvy).
3. Obránce může zahrát strategické karty vztahující se k po-
zemní bitvě.
4. Určete odpovídající typ kostek.

13.2 Hod na změnu velení
 ● Pokud se do bitvy zapojí římské vojsko s oběma konzuly, 
kteří nejsou pod velením diktátora, a je:

 ❍   útočníkem → kartaginský hráč může v této chvíli pro-
vést hod kostkou na změnu jeho velení.

 ❍   obráncem → kartaginský hráč musí v této chvíli pro-
vést hod kostkou na změnu jeho velení.

 ❍   Výsledek tohoto hodu ovlivní to, který z konzulů bude 
velet římskému vojsku.

Poznámka: Konzul-aristokrat má vyšší postavení než 
„běžný“ konzul a v případě, že je ve vojsku přítomen, hod 
na změnu velení provést nelze.

 ● Při pokusu o změnu velení:
 ❍   Hoďte kostkou 
 ❍   Je-li výsledek roven 1–3, nic se neděje.
 ❍   Je-li výsledek roven 4–6, vrchní vojevůdce a jeho pod-

řízený si okamžitě vymění role (podřízený konzul se 
po dobu trvání bitvy stává vrchním vojevůdcem, bý-
valý velitel je jeho podřízeným).

13.3 Určení typu kostek
Pozemní bitvy se vyhodnocují pomocí bitevních kostek. 
Před stanovením typu kostek vyhodnoťte všechny efekty za-
hraných strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě. 
Následně určete velikost a typ kostek pro každého z hráčů 
a také to, zda bude případně možné tyto hody opakovat.
A. Velikost vojska

 ● Úroveň hráčových kostek (I. nebo II.) zpočátku závisí na 
počtu BJ přítomných v jeho uskupení jednotek (včetně BJ 
válečných slonů).

B. Spojenci
 ● Má-li hráč v pozemní bitvě alespoň jednoho vojevůdce, 
za každé opevněné město, které ovládá v oblasti, kde je 
bitva svedena, obdrží jednoho spojence.

  –  každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou 
loď (nebo jinou jednotku, nezbývá-li žádná válečná loď).

 ❍  Dobr�n��TK���zisk�n�mo�n��nadvl�dy:
  –  oba hráči → pokud výsledek hodu odpovídá příslušné-

mu řádku tabulky (symbol TK nebo námořní nadvlády).
 ❍  V�le�n��ko�ist:
  –  Řím → výsledek hodu odpovídá řádku tabulky označe-

nému havranem (corvus) a Římané používají havrany 
(corvus).

  – oba hráči → text TK.
 ● Odpoutání se od nepřítele:

 ❍  Hráč s námořní nadvládou ji může přenechat svému pro-
tivníkovi (žeton námořní nadvlády otočte na protivníkovu 
stranu).

 ❍  Hráč může kdykoli zahrát TK Zachraň se, kdo můžeš!.

Vyhodnocení námořní bitvy
 ● Konec�bitvy:

 ❍  Nemá-li jedno z loďstev žádné vystrojené válečné lodě, 
vítězem se stává druhá strana.

 ❍  Odpoutá-li se jeden z hráčů od nepřítele, vítězem se stává 
jeho protivník.

 ❍  Pokud oba hráči odehráli 3 bitevní kola, vítězem se 
stává strana se zbývajícím větším počtem vystrojených 
válečných lodí. V případě remízy vítězí hráč s námořní 
nadvládou.

 ● Vyhodnocen��bitvy:
 ❍  Vítěz:
  – Získá válečnou kořist.
  – Získá námořní nadvládu.
  –  Ukončí námořní přesun nebo pokračuje v námořním 

přesunu až do vyčerpání zbývajících BP.
 ❍  Poražený:
  –  Stáhne své zbývající vojsko do posledního z jím ovláda-

ných přístavů, do něhož cestou do námořní bitvy vstou-
pilo.

  –  Odstraní tolik svých žetonů PN, kolik je rovno polovině 
všech jednotek zničených v bitvě (zaokrouhleno dolů).

��MAN��NA�MO�I
 ● N�mo�nick��um�n��

 ❍  Námořnické umění lze vylepšit námořními reformami  
nebo zahráním událostí.

 ❍  Námořnické umění přímo ovlivňuje dosah římského ná-
mořního přesunu.

 ❍  S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagiňanům podaří napad-
nout námořní přesun Římanů, a zvyšuje šance napadení 
námořního přesunu Kartagiňanů.

 ❍  Mají-li Římané na konci herního kola nižší počet vystro-
jených válečných lodí, než je současná úroveň jejich ná-
mořnického umění, tato úroveň se sníží o 1.

 ❍  Nemá-li Řím na konci kola znamenitou úroveň námoř-
nického umění, námořní nadvláda se vrací zpět do rukou 
Kartága.

 ● Havrani��corvus��
 ❍  Válečné lodě Římanů mohou být vybaveny havrany, díky 

nimž lépe bojují, avšak hůře odolávají účinkům události 
Kruté moře (#101).

 ❍  Havrany válečné lodě získávají nebo ztrácejí po zahrání 
události Corvus (#107) nebo provedením námořních re-
forem.

 ● Afrika:
 ❍  Řím smí využít námořní přesun k vylodění v Africe (AFRI-

CA), pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
  – Námořnické umění Římanů je na znamenité úrovni.
  –  Námořnické umění Římanů je na dobré úrovni a Řím 

ovládá Syrákúsy (SYRACUSAE).
  –  Vrchním vojevůdcem vyloďujícího se vojska je Africa-

nus.

POZEMN��Z�LE�ITOSTI
POZEMN��P�ESUN

 ● �BJ�a�ZK�se�nesm�j��p�esouvat�bez�vojev�dce, přesouvající se 
vojevůdce však může ke svému vojsku připojovat či ponechá-
vat na místě BJ, ZK a vojevůdce své frakce se stejným nebo 
nižším postavením.

 ●  Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, po níž 
by konzulovi zbyly m�n��ne���BJ.

 ●  Vojevůdce / vojsko se smí přesunout přes ��inu�mezi�Messé-
né (MESSANA) a Regiem (REGIUM) pouze v případě, že hráč,
k jehož frakci náleží, ovládá město, z něhož se přesouvají
(2 BP).

POZEMN��BITVA
 ● Aktivní hráč je útočníkem, neaktivní hráč obráncem. 
 ● Postup při pozemní bitvě:

 ❍  Hod kostkou na změnu velení
 ❍  Hraní strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě
 ❍  Určení typu kostek (kroky A–C)
 ❍  Útok válečných slonů (krok D)
 ❍  Vyhodnocení pozemní bitvy
 ❍  Ústup
 ❍ Politické následky

 ● Ur�en��typu�kostek:
 ❍  Velikost vojska → I. úroveň (1–4 BJ) nebo II. úroveň (5 BJ 

a více).
 ❍  Spojenci:
  –  každé vlastní ovládané opevněné město  v oblasti (až 2).
  – větší počet než protivník → vylepšení úrovně kostek o 1.
 ❍  Vrchní vojevůdce: má-li vyšší BÚ → vylepšení úrovně 

kostek o 1 (nebo v případě maximální úrovně snížení 
protivníkovy úrovně o 1).

 ● �tok�v�le�n
ch�slon�:
 ❍  Pouze je-li počet BJ válečných slonů kartaginského hráče 

roven BÚ nepřítele nebo vyšší.
 ❍  Při vyhodnocení hod kostkou → možnost přehození jedné 

bitevní kostky.

 ● Vyhodnocen��pozemn��bitvy:
 ❍  Hod bitevními kostkami:
  – I. úroveň → malá kostka.
  – II. úroveň → velká kostka.
  – III. úroveň → obě kostky.
 ❍  Vyhodnocení výsledku:
  –  a   → 1 zásah protivníkovi.
  –   → ruší jeden  zásah protivníka.
  – zbývající    → 1 zásah protivníkovi.
 ❍  Každý zásah zničí 1 BJ.
 ❍  Strana, která utrpěla nejvíce zásahů, je v bitvě poražena. 

V případě remízy se poraženým stává útočník.

OBL�H�N��A�PODROBEN�
 ●  Kapacita�opevn�n�ho�m�sta – počet vlastních BJ a ZK.
 ● Hod�obl�hac��kostkou�

 ❍  Máte-li námořní nadvládu, používejte červenou obléhací 
kostku. Jinak používejte bílou kostku.

 ❍  Kartágo (CARTHAGO), Řím (ROMA), Syrákúsy (SYRACUSAE) – 
chcete-li obléhat tato hlavní města, musíte mít námořní 
nadvládu a musíte používat bílou obléhací kostku.

 ●  Hod�na�podroben� – vždy musíte používat červenou obléhací 
kostku. 

 ●  Odhodlan��obrana:
 ❍  Odstraníte-li 1 ZK a 1BJ z obléhaného města, zabrání-

te tím obléhajícímu vojsku v umístění obléhacího bodu 
(které by jinak proběhlo právě v tuto chvíli).

 ❍  Během jedné aktivace vojevůdce lze uvedeným způso-
bem zrušit umístění pouze jednoho obléhacího bodu.

 ● C�lem�je�nashrom��dit:
 ❍  3 obléhací body proti hlavním městům Kartágu (CARTHA-

GO), Římu (ROMA) a Syrákúsám (SYRACUSAE).
 ❍  2 obléhací body proti ostatním opevněným městům.
 ❍  3 obléhací body proti kmenům.

 

Uskupení jednotek
≤ 4 BJ

(včetně BJ válečných slonů)

Uskupení jednotek
≤ 5 BJ 

(včetně BJ válečných slonů)
A

B

C

D

> spojenců než protivník

Pokud je počet BJ válečných slonů ≥ bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo 
může provést hod na útok válečných slonů.
Je-li výsledek:
• ≤ 1, Řím může Kartágo přinutit přehodit jednu z bitevních kostek,
•  > bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo může Řím přinutit přehodit jednu z jeho 

bitevních kostek.

Bitevní úroveň vrchního
vojevůdce > protivníka

SNIŽTE ÚROVEŇ 
PROTIVNÍKOVÝCH 
KOSTEK O –1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

(minimální úroveň)KROK +(maximální úroveň)

TABULKA�POZEMN��BITVY

III. ÚROVEŇII. ÚROVEŇI. ÚROVEŇ
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 ● Má-li jeden z hráčů větší počet spojenců než jeho protiv-
ník, smí vylepšit úroveň svých kostek o +1.

C. Vrchní vojevůdce
 ● Hráč, jehož vrchní vojevůdce má vyšší bitevní úroveň 
než vrchní vojevůdce protivníka, smí vylepšit úroveň 
svých kostek o +1.

 ● Dosáhl-li hráč ještě před vylepšením svých kostek ma-
ximální úrovně (III.), místo vylepšení svých kostek sníží 
úroveň kostek svého protivníka (III. → II., II. → I., I. → 
beze změny).

D. Útok válečných slonů
 ● Pokud je počet BJ válečných slonů karta-

ginského hráče roven bitevní úrovni vrchního 
vojevůdce jeho protivníka nebo vyšší, Kartágo 
může ohlásit útok válečných slonů:

 ● Při vyhodnocení útoku válečných slonů:
 ❍   Může římský hráč zahrát strategickou kartu Vystrašení 

sloni (#91).
 ❍   Hoďte kostkou.
 ❍   Je-li ve hře žeton zapomenuté taktiky, od výsledného 

hodu odečtěte –2 .
 ❍   Jestliže je výsledek:
  –  roven 1 nebo nižší, Kartágo může být Římem přinu-

ceno k přehození jedné ze svých bitevních kostek.
  –  vyšší než bitevní úroveň římského vrchního voje-

vůdce, Řím může být Kartágem přinucen k přehoze-
ní jedné ze svých bitevních kostek.

13.4 Vyhodnocení pozemní bitvy

 ● Oba hráči hodí bitevními kostkami odpovídajícími ko-
nečné úrovni jejich kostek:

 ❍   na I. úrovni → hoďte malou bitevní kostkou,
 ❍   na II. úrovni → hoďte velkou bitevní kostkou,
 ❍   na III. úrovni → hoďte oběma kostkami.

 ● Výsledný hod vyhodnoťte následujícím způsobem:
 ❍   za každý váš symbol  a  dostane protivník 1 zásah. 
 ❍   každý váš symbol  ruší jeden zásah  protivníka 

a za každý přebývající symbol  dostane protivník 
1 zásah.

 ● Každý zásah zničí 1 BJ.
 ● Ohlásí-li Kartágo útok válečných slonů a bitvu prohraje, prv-
ní zničenou kartaginskou BJ musí být BJ válečných slonů.

 ● Strana, která utrpěla více zásahů, bitvu prohrává. V pří-
padě remízy prohrává útočník.

 ● Vítěz získává všechny ZK přítomné na poli, kde k po-
zemní bitvě došlo.

 ● Ztratí-li poražené vojsko v důsledku utrpěných zásahů 
všechny své BJ, poražený vojevůdce nebo vojevůdci jsou 
vyhnáni. Ztratí-li kvůli utrpěným zásahům všechny své 
BJ vítězné vojsko, jeho vojevůdce nebo vojevůdci vyhná-
ni nejsou.

13.5 Ústup
A. Ústup poraženého uskupení jednotek

 ● Poražený hráč musí poté přesunout své uskupení jed-
notek na pole, které zároveň ovládá a na němž se nena-
cházejí nepřátelské jednotky, nebo na pole obsahující 
větší počet vlastních jednotek, než kolik se jich nachází 
v ustupujícím uskupení jednotek.

 ● Uskupení jednotek se na ústupu může přesunout až 
o 4 pole, musí se však přesunout na nejbližší pravidly po-
volené pole. (Výjimka: Pokud by delší cesta znamenala 
menší postih, ustupující uskupení jednotek si může zvo-
lit ji. Při daném postihu si ale vždy musí zvolit nejkratší 
cestu.)

 ● V případě, že ustupující uskupení jednotek vstoupí na 
pole obsazené uskupením jednotek stejné frakce, které 
obsahuje stejný nebo nižší počet BJ, toto menší uskupe-
ní je začleněno do ustupujícího uskupení (včetně všech 
svých vojevůdců), stává se jeho součástí a ustupuje spolu 
s ním.

B. Omezení při ústupu
 ● Uskupení jednotek nemůže na ústupu přejít přes úžinu 
mezi Messéné (Messana) a Regiem (Regium) ani využí-
vat námořní trasy (je-li ve vojsku přítomen admirál, toto 
omezení neplatí; viz níže, 13.5.D).

 ● Ustupuje-li vojsko aktivního hráče (původního útoč-
níka), jeho ústup musí směřovat nejprve na herní pole, 
z něhož vstoupilo do pozemní bitvy. 

 ● Ustupuje-li vojsko neaktivního hráče (původního obrán-
ce), nesmí vstoupit na herní pole, z něhož do pozemní 
bitvy vstoupilo vojsko aktivního hráče.

C. Postih za ústup
 ● Ustupující uskupení jednotek ztrácí 1 BJ za každé pole 
s  nepřátelským žetonem PN nebo žetonem kmene, na 
něž při svém ústupu vstoupí.

 ● Ustupující uskupení jednotek smí na ústupu projít přes 
pole s  nepřátelskými jednotkami. Pokud tak ovšem uči-
ní, za každou zde přítomnou nepřátelskou jednotku ztrá-
cí 1 BJ.

 ● Osamocení nepřátelští vojevůdci (bez BJ) ustupující 
uskupení jednotek neovlivňují nijak. Pokud ustupující 
uskupení vstoupí na pole s osamoceným nepřátelským 
vojevůdcem, tento vojevůdce je vyhnán.

 ● Nemůže-li ustupující uskupení jednotek završit svůj 
ústup pravidly povoleným způsobem, tj. do vzdálenosti 
4 herních polí, je zničeno a všichni v něm přítomní voje-
vůdci jsou vyhnáni.

D. Ústup po moři
 ● Má-li s sebou hráčovo vojsko vojevůdce-admirála, místo 
cest smí při ústupu využít jednu námořní trasu. Na cílo-
vém poli nesmí být přítomny nepřátelské jednotky ani 
nepřátelský žeton PN.

 ● V případě, že vojsko ustoupí po námořní trase, po do-
sažení jejího druhého konce se musí zastavit. (Výjimka: 
Přes námořní trasy Tyrhénského moře (Mare Tyrrhe-
num) ustupovat nelze.)
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  –  každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou 
loď (nebo jinou jednotku, nezbývá-li žádná válečná loď).

 ❍  Dobr�n��TK���zisk�n�mo�n��nadvl�dy:
  –  oba hráči → pokud výsledek hodu odpovídá příslušné-

mu řádku tabulky (symbol TK nebo námořní nadvlády).
 ❍  V�le�n��ko�ist:
  –  Řím → výsledek hodu odpovídá řádku tabulky označe-

nému havranem (corvus) a Římané používají havrany 
(corvus).

  – oba hráči → text TK.
 ● Odpoutání se od nepřítele:

 ❍  Hráč s námořní nadvládou ji může přenechat svému pro-
tivníkovi (žeton námořní nadvlády otočte na protivníkovu 
stranu).

 ❍  Hráč může kdykoli zahrát TK Zachraň se, kdo můžeš!.

Vyhodnocení námořní bitvy
 ● Konec�bitvy:

 ❍  Nemá-li jedno z loďstev žádné vystrojené válečné lodě, 
vítězem se stává druhá strana.

 ❍  Odpoutá-li se jeden z hráčů od nepřítele, vítězem se stává 
jeho protivník.

 ❍  Pokud oba hráči odehráli 3 bitevní kola, vítězem se 
stává strana se zbývajícím větším počtem vystrojených 
válečných lodí. V případě remízy vítězí hráč s námořní 
nadvládou.

 ● Vyhodnocen��bitvy:
 ❍  Vítěz:
  – Získá válečnou kořist.
  – Získá námořní nadvládu.
  –  Ukončí námořní přesun nebo pokračuje v námořním 

přesunu až do vyčerpání zbývajících BP.
 ❍  Poražený:
  –  Stáhne své zbývající vojsko do posledního z jím ovláda-

ných přístavů, do něhož cestou do námořní bitvy vstou-
pilo.

  –  Odstraní tolik svých žetonů PN, kolik je rovno polovině 
všech jednotek zničených v bitvě (zaokrouhleno dolů).

��MAN��NA�MO�I
 ● N�mo�nick��um�n��

 ❍  Námořnické umění lze vylepšit námořními reformami  
nebo zahráním událostí.

 ❍  Námořnické umění přímo ovlivňuje dosah římského ná-
mořního přesunu.

 ❍  S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagiňanům podaří napad-
nout námořní přesun Římanů, a zvyšuje šance napadení 
námořního přesunu Kartagiňanů.

 ❍  Mají-li Římané na konci herního kola nižší počet vystro-
jených válečných lodí, než je současná úroveň jejich ná-
mořnického umění, tato úroveň se sníží o 1.

 ❍  Nemá-li Řím na konci kola znamenitou úroveň námoř-
nického umění, námořní nadvláda se vrací zpět do rukou 
Kartága.

 ● Havrani��corvus��
 ❍  Válečné lodě Římanů mohou být vybaveny havrany, díky 

nimž lépe bojují, avšak hůře odolávají účinkům události 
Kruté moře (#101).

 ❍  Havrany válečné lodě získávají nebo ztrácejí po zahrání 
události Corvus (#107) nebo provedením námořních re-
forem.

 ● Afrika:
 ❍  Řím smí využít námořní přesun k vylodění v Africe (AFRI-

CA), pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
  – Námořnické umění Římanů je na znamenité úrovni.
  –  Námořnické umění Římanů je na dobré úrovni a Řím 

ovládá Syrákúsy (SYRACUSAE).
  –  Vrchním vojevůdcem vyloďujícího se vojska je Africa-

nus.

POZEMN��Z�LE�ITOSTI
POZEMN��P�ESUN

 ● �BJ�a�ZK�se�nesm�j��p�esouvat�bez�vojev�dce, přesouvající se 
vojevůdce však může ke svému vojsku připojovat či ponechá-
vat na místě BJ, ZK a vojevůdce své frakce se stejným nebo 
nižším postavením.

 ●  Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, po níž 
by konzulovi zbyly m�n��ne���BJ.

 ●  Vojevůdce / vojsko se smí přesunout přes ��inu�mezi�Messé-
né (MESSANA) a Regiem (REGIUM) pouze v případě, že hráč,
k jehož frakci náleží, ovládá město, z něhož se přesouvají
(2 BP).

POZEMN��BITVA
 ● Aktivní hráč je útočníkem, neaktivní hráč obráncem. 
 ● Postup při pozemní bitvě:

 ❍  Hod kostkou na změnu velení
 ❍  Hraní strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě
 ❍  Určení typu kostek (kroky A–C)
 ❍  Útok válečných slonů (krok D)
 ❍  Vyhodnocení pozemní bitvy
 ❍  Ústup
 ❍ Politické následky

 ● Ur�en��typu�kostek:
 ❍  Velikost vojska → I. úroveň (1–4 BJ) nebo II. úroveň (5 BJ 

a více).
 ❍  Spojenci:
  –  každé vlastní ovládané opevněné město  v oblasti (až 2).
  – větší počet než protivník → vylepšení úrovně kostek o 1.
 ❍  Vrchní vojevůdce: má-li vyšší BÚ → vylepšení úrovně 

kostek o 1 (nebo v případě maximální úrovně snížení 
protivníkovy úrovně o 1).

 ● �tok�v�le�n
ch�slon�:
 ❍  Pouze je-li počet BJ válečných slonů kartaginského hráče 

roven BÚ nepřítele nebo vyšší.
 ❍  Při vyhodnocení hod kostkou → možnost přehození jedné 

bitevní kostky.

 ● Vyhodnocen��pozemn��bitvy:
 ❍  Hod bitevními kostkami:
  – I. úroveň → malá kostka.
  – II. úroveň → velká kostka.
  – III. úroveň → obě kostky.
 ❍  Vyhodnocení výsledku:
  –  a   → 1 zásah protivníkovi.
  –   → ruší jeden  zásah protivníka.
  – zbývající    → 1 zásah protivníkovi.
 ❍  Každý zásah zničí 1 BJ.
 ❍  Strana, která utrpěla nejvíce zásahů, je v bitvě poražena. 

V případě remízy se poraženým stává útočník.

OBL�H�N��A�PODROBEN�
 ●  Kapacita�opevn�n�ho�m�sta – počet vlastních BJ a ZK.
 ● Hod�obl�hac��kostkou�

 ❍  Máte-li námořní nadvládu, používejte červenou obléhací 
kostku. Jinak používejte bílou kostku.

 ❍  Kartágo (CARTHAGO), Řím (ROMA), Syrákúsy (SYRACUSAE) – 
chcete-li obléhat tato hlavní města, musíte mít námořní 
nadvládu a musíte používat bílou obléhací kostku.

 ●  Hod�na�podroben� – vždy musíte používat červenou obléhací 
kostku. 

 ●  Odhodlan��obrana:
 ❍  Odstraníte-li 1 ZK a 1BJ z obléhaného města, zabrání-

te tím obléhajícímu vojsku v umístění obléhacího bodu 
(které by jinak proběhlo právě v tuto chvíli).

 ❍  Během jedné aktivace vojevůdce lze uvedeným způso-
bem zrušit umístění pouze jednoho obléhacího bodu.

 ● C�lem�je�nashrom��dit:
 ❍  3 obléhací body proti hlavním městům Kartágu (CARTHA-

GO), Římu (ROMA) a Syrákúsám (SYRACUSAE).
 ❍  2 obléhací body proti ostatním opevněným městům.
 ❍  3 obléhací body proti kmenům.

 

Uskupení jednotek
≤ 4 BJ

(včetně BJ válečných slonů)

Uskupení jednotek
≤ 5 BJ 

(včetně BJ válečných slonů)
A

B

C

D

> spojenců než protivník

Pokud je počet BJ válečných slonů ≥ bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo 
může provést hod na útok válečných slonů.
Je-li výsledek:
• ≤ 1, Řím může Kartágo přinutit přehodit jednu z bitevních kostek,
•  > bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo může Řím přinutit přehodit jednu z jeho 

bitevních kostek.

Bitevní úroveň vrchního
vojevůdce > protivníka

SNIŽTE ÚROVEŇ 
PROTIVNÍKOVÝCH 
KOSTEK O –1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

(minimální úroveň)KROK +(maximální úroveň)

TABULKA�POZEMN��BITVY

III. ÚROVEŇII. ÚROVEŇI. ÚROVEŇ
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E. Ústup do opevněných měst
 ● Došlo-li k pozemní bitvě na poli neobléhaného opev-
něného města ovládaného frakcí, k níž náleží ustupující 
uskupení jednotek, toto uskupení smí ustoupit do vnitř-
ní lokality tohoto města.

 ● Ustupující uskupení jednotek nesmí vstoupit do neob-
léhaného opevněného města, pokud neustupuje po ne- 
úspěšném výpadu (14.5.B).

 ● V obou výše zmíněných situacích mohou jednotky a vo-
jevůdci ustoupit do opevněného města pouze při dodrže-
ní kapacity vyznačené na žetonu města. Zbytek uskupení 
jednotek musí jako obvykle ustoupit na pravidly povolené 
pole ležící do vzdálenosti 4 polí. 

Poznámka: Jedná se také o jediný případ, kdy se ustupující 
uskupení jednotek smí rozdělit.

13.6 Politické následky
 ● Poražený v pozemní bitvě musí odstranit z herní mapy to-
lik žetonů PN (neplatí pro žetony opevněných měst), kolik 
je rovno polovině celkového počtu jednotek, jež v této po-
zemní bitvě ztratil (mezi ty se započítávají rovněž zajaté ZK 
a jednotky ztracené v rámci postihu za ústup). Tyto žetony 
PN smí vzít odkudkoli z herního plánu.

 ● Není-li poražený schopen odstranit dostatek žetonů PN, 
aby unesl politické následky své porážky, musí žádat o mír 
a vítězství připadne jeho protivníkovi (4.1).

Příklad pozemní bitvy:
Hannón (3-2) je aktivován a se všemi svými jednotkami 
(2 BJ a 1 BJ válečných slonů) se přesune z Therm (Thermae) 
do Messéné (Messana), aby zaútočil na Flaccovo vojsko 
přítomné v provincii Sicílii (Sicilia).

Flaccus (2-1) se rozhodne zůstat a svést pozemní bitvu se 
všemi svými jednotkami (5 BJ a 1 ZK). 
Má však také následující možnosti:

 ● Rozdělit své vojsko a vybrané jednotky přesunout do vnitřní 
lokality opevněného města (až do limitu jeho kapacity)

 ● Pokusit se vyhnout pozemní bitvě a přesunout se do Kata-
né (Catana). 

V této pozemní bitvě je Hannón útočníkem a Flaccus obráncem.
Kartágo má vojsko se 2 BJ a 1 BJ válečných slonů. Začíná tedy 
s bitevními kostkami na I. úrovni.
Řím má vojsko s 5 BJ a začíná s bitevními kostkami na 
II. úrovni.

Kartaginci ovládají na Sicílii (Sicilia) 2 opevněná města 
(2 spojenci), Římané 1 (1 spojenec). Ovládání provincie není 
při shromažďování spojenců bráno v potaz.
Kartágo má tudíž větší počet spojenců než jeho protivník 
a vylepší své bitevní kostky z I. na II. úroveň.

Kartaginský vrchní vojevůdce má bitevní úroveň 2, římský 
vrchní vojevůdce má bitevní úroveň 1. Kartágo proto dispo-
nuje vojevůdcem s vyšší bitevní úrovní a vylepšuje své bitevní 
kostky ze II. na III. úroveň.
V důsledku výše uvedeného hází Kartaginci 2 bitevními kost-
kami (velkou a malou), zatímco Římané pouze 1 (velkou).

2

2

2

SYRACUSAE

2

5

1

2

  –  každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou 
loď (nebo jinou jednotku, nezbývá-li žádná válečná loď).

 ❍  Dobr�n��TK���zisk�n�mo�n��nadvl�dy:
  –  oba hráči → pokud výsledek hodu odpovídá příslušné-

mu řádku tabulky (symbol TK nebo námořní nadvlády).
 ❍  V�le�n��ko�ist:
  –  Řím → výsledek hodu odpovídá řádku tabulky označe-

nému havranem (corvus) a Římané používají havrany 
(corvus).

  – oba hráči → text TK.
 ● Odpoutání se od nepřítele:

 ❍  Hráč s námořní nadvládou ji může přenechat svému pro-
tivníkovi (žeton námořní nadvlády otočte na protivníkovu 
stranu).

 ❍  Hráč může kdykoli zahrát TK Zachraň se, kdo můžeš!.

Vyhodnocení námořní bitvy
 ● Konec�bitvy:

 ❍  Nemá-li jedno z loďstev žádné vystrojené válečné lodě, 
vítězem se stává druhá strana.

 ❍  Odpoutá-li se jeden z hráčů od nepřítele, vítězem se stává 
jeho protivník.

 ❍  Pokud oba hráči odehráli 3 bitevní kola, vítězem se 
stává strana se zbývajícím větším počtem vystrojených 
válečných lodí. V případě remízy vítězí hráč s námořní 
nadvládou.

 ● Vyhodnocen��bitvy:
 ❍  Vítěz:
  – Získá válečnou kořist.
  – Získá námořní nadvládu.
  –  Ukončí námořní přesun nebo pokračuje v námořním 

přesunu až do vyčerpání zbývajících BP.
 ❍  Poražený:
  –  Stáhne své zbývající vojsko do posledního z jím ovláda-

ných přístavů, do něhož cestou do námořní bitvy vstou-
pilo.

  –  Odstraní tolik svých žetonů PN, kolik je rovno polovině 
všech jednotek zničených v bitvě (zaokrouhleno dolů).

��MAN��NA�MO�I
 ● N�mo�nick��um�n��

 ❍  Námořnické umění lze vylepšit námořními reformami  
nebo zahráním událostí.

 ❍  Námořnické umění přímo ovlivňuje dosah římského ná-
mořního přesunu.

 ❍  S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagiňanům podaří napad-
nout námořní přesun Římanů, a zvyšuje šance napadení 
námořního přesunu Kartagiňanů.

 ❍  Mají-li Římané na konci herního kola nižší počet vystro-
jených válečných lodí, než je současná úroveň jejich ná-
mořnického umění, tato úroveň se sníží o 1.

 ❍  Nemá-li Řím na konci kola znamenitou úroveň námoř-
nického umění, námořní nadvláda se vrací zpět do rukou 
Kartága.

 ● Havrani��corvus��
 ❍  Válečné lodě Římanů mohou být vybaveny havrany, díky 

nimž lépe bojují, avšak hůře odolávají účinkům události 
Kruté moře (#101).

 ❍  Havrany válečné lodě získávají nebo ztrácejí po zahrání 
události Corvus (#107) nebo provedením námořních re-
forem.

 ● Afrika:
 ❍  Řím smí využít námořní přesun k vylodění v Africe (AFRI-

CA), pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
  – Námořnické umění Římanů je na znamenité úrovni.
  –  Námořnické umění Římanů je na dobré úrovni a Řím 

ovládá Syrákúsy (SYRACUSAE).
  –  Vrchním vojevůdcem vyloďujícího se vojska je Africa-

nus.

POZEMN��Z�LE�ITOSTI
POZEMN��P�ESUN

 ● �BJ�a�ZK�se�nesm�j��p�esouvat�bez�vojev�dce, přesouvající se 
vojevůdce však může ke svému vojsku připojovat či ponechá-
vat na místě BJ, ZK a vojevůdce své frakce se stejným nebo 
nižším postavením.

 ●  Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, po níž 
by konzulovi zbyly m�n��ne���BJ.

 ●  Vojevůdce / vojsko se smí přesunout přes ��inu�mezi�Messé-
né (MESSANA) a Regiem (REGIUM) pouze v případě, že hráč,
k jehož frakci náleží, ovládá město, z něhož se přesouvají
(2 BP).

POZEMN��BITVA
 ● Aktivní hráč je útočníkem, neaktivní hráč obráncem. 
 ● Postup při pozemní bitvě:

 ❍  Hod kostkou na změnu velení
 ❍  Hraní strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě
 ❍  Určení typu kostek (kroky A–C)
 ❍  Útok válečných slonů (krok D)
 ❍  Vyhodnocení pozemní bitvy
 ❍  Ústup
 ❍ Politické následky

 ● Ur�en��typu�kostek:
 ❍  Velikost vojska → I. úroveň (1–4 BJ) nebo II. úroveň (5 BJ 

a více).
 ❍  Spojenci:
  –  každé vlastní ovládané opevněné město  v oblasti (až 2).
  – větší počet než protivník → vylepšení úrovně kostek o 1.
 ❍  Vrchní vojevůdce: má-li vyšší BÚ → vylepšení úrovně 

kostek o 1 (nebo v případě maximální úrovně snížení 
protivníkovy úrovně o 1).

 ● �tok�v�le�n
ch�slon�:
 ❍  Pouze je-li počet BJ válečných slonů kartaginského hráče 

roven BÚ nepřítele nebo vyšší.
 ❍  Při vyhodnocení hod kostkou → možnost přehození jedné 

bitevní kostky.

 ● Vyhodnocen��pozemn��bitvy:
 ❍  Hod bitevními kostkami:
  – I. úroveň → malá kostka.
  – II. úroveň → velká kostka.
  – III. úroveň → obě kostky.
 ❍  Vyhodnocení výsledku:
  –  a   → 1 zásah protivníkovi.
  –   → ruší jeden  zásah protivníka.
  – zbývající    → 1 zásah protivníkovi.
 ❍  Každý zásah zničí 1 BJ.
 ❍  Strana, která utrpěla nejvíce zásahů, je v bitvě poražena. 

V případě remízy se poraženým stává útočník.

OBL�H�N��A�PODROBEN�
 ●  Kapacita�opevn�n�ho�m�sta – počet vlastních BJ a ZK.
 ● Hod�obl�hac��kostkou�

 ❍  Máte-li námořní nadvládu, používejte červenou obléhací 
kostku. Jinak používejte bílou kostku.

 ❍  Kartágo (CARTHAGO), Řím (ROMA), Syrákúsy (SYRACUSAE) – 
chcete-li obléhat tato hlavní města, musíte mít námořní 
nadvládu a musíte používat bílou obléhací kostku.

 ●  Hod�na�podroben� – vždy musíte používat červenou obléhací 
kostku. 

 ●  Odhodlan��obrana:
 ❍  Odstraníte-li 1 ZK a 1BJ z obléhaného města, zabrání-

te tím obléhajícímu vojsku v umístění obléhacího bodu 
(které by jinak proběhlo právě v tuto chvíli).

 ❍  Během jedné aktivace vojevůdce lze uvedeným způso-
bem zrušit umístění pouze jednoho obléhacího bodu.

 ● C�lem�je�nashrom��dit:
 ❍  3 obléhací body proti hlavním městům Kartágu (CARTHA-

GO), Římu (ROMA) a Syrákúsám (SYRACUSAE).
 ❍  2 obléhací body proti ostatním opevněným městům.
 ❍  3 obléhací body proti kmenům.

 

Uskupení jednotek
≤ 4 BJ

(včetně BJ válečných slonů)

Uskupení jednotek
≤ 5 BJ 

(včetně BJ válečných slonů)
A

B

C

D

> spojenců než protivník

Pokud je počet BJ válečných slonů ≥ bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo 
může provést hod na útok válečných slonů.
Je-li výsledek:
• ≤ 1, Řím může Kartágo přinutit přehodit jednu z bitevních kostek,
•  > bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo může Řím přinutit přehodit jednu z jeho 

bitevních kostek.

Bitevní úroveň vrchního
vojevůdce > protivníka

SNIŽTE ÚROVEŇ 
PROTIVNÍKOVÝCH 
KOSTEK O –1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

(minimální úroveň)KROK +(maximální úroveň)

TABULKA�POZEMN��BITVY

III. ÚROVEŇII. ÚROVEŇI. ÚROVEŇ

  –  každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou 
loď (nebo jinou jednotku, nezbývá-li žádná válečná loď).

 ❍  Dobr�n��TK���zisk�n�mo�n��nadvl�dy:
  –  oba hráči → pokud výsledek hodu odpovídá příslušné-

mu řádku tabulky (symbol TK nebo námořní nadvlády).
 ❍  V�le�n��ko�ist:
  –  Řím → výsledek hodu odpovídá řádku tabulky označe-

nému havranem (corvus) a Římané používají havrany 
(corvus).

  – oba hráči → text TK.
 ● Odpoutání se od nepřítele:

 ❍  Hráč s námořní nadvládou ji může přenechat svému pro-
tivníkovi (žeton námořní nadvlády otočte na protivníkovu 
stranu).

 ❍  Hráč může kdykoli zahrát TK Zachraň se, kdo můžeš!.

Vyhodnocení námořní bitvy
 ● Konec�bitvy:

 ❍  Nemá-li jedno z loďstev žádné vystrojené válečné lodě, 
vítězem se stává druhá strana.

 ❍  Odpoutá-li se jeden z hráčů od nepřítele, vítězem se stává 
jeho protivník.

 ❍  Pokud oba hráči odehráli 3 bitevní kola, vítězem se 
stává strana se zbývajícím větším počtem vystrojených 
válečných lodí. V případě remízy vítězí hráč s námořní 
nadvládou.

 ● Vyhodnocen��bitvy:
 ❍  Vítěz:
  – Získá válečnou kořist.
  – Získá námořní nadvládu.
  –  Ukončí námořní přesun nebo pokračuje v námořním 

přesunu až do vyčerpání zbývajících BP.
 ❍  Poražený:
  –  Stáhne své zbývající vojsko do posledního z jím ovláda-

ných přístavů, do něhož cestou do námořní bitvy vstou-
pilo.

  –  Odstraní tolik svých žetonů PN, kolik je rovno polovině 
všech jednotek zničených v bitvě (zaokrouhleno dolů).

��MAN��NA�MO�I
 ● N�mo�nick��um�n��

 ❍  Námořnické umění lze vylepšit námořními reformami  
nebo zahráním událostí.

 ❍  Námořnické umění přímo ovlivňuje dosah římského ná-
mořního přesunu.

 ❍  S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagiňanům podaří napad-
nout námořní přesun Římanů, a zvyšuje šance napadení 
námořního přesunu Kartagiňanů.

 ❍  Mají-li Římané na konci herního kola nižší počet vystro-
jených válečných lodí, než je současná úroveň jejich ná-
mořnického umění, tato úroveň se sníží o 1.

 ❍  Nemá-li Řím na konci kola znamenitou úroveň námoř-
nického umění, námořní nadvláda se vrací zpět do rukou 
Kartága.

 ● Havrani��corvus��
 ❍  Válečné lodě Římanů mohou být vybaveny havrany, díky 

nimž lépe bojují, avšak hůře odolávají účinkům události 
Kruté moře (#101).

 ❍  Havrany válečné lodě získávají nebo ztrácejí po zahrání 
události Corvus (#107) nebo provedením námořních re-
forem.

 ● Afrika:
 ❍  Řím smí využít námořní přesun k vylodění v Africe (AFRI-

CA), pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
  – Námořnické umění Římanů je na znamenité úrovni.
  –  Námořnické umění Římanů je na dobré úrovni a Řím 

ovládá Syrákúsy (SYRACUSAE).
  –  Vrchním vojevůdcem vyloďujícího se vojska je Africa-

nus.

POZEMN��Z�LE�ITOSTI
POZEMN��P�ESUN

 ● �BJ�a�ZK�se�nesm�j��p�esouvat�bez�vojev�dce, přesouvající se 
vojevůdce však může ke svému vojsku připojovat či ponechá-
vat na místě BJ, ZK a vojevůdce své frakce se stejným nebo 
nižším postavením.

 ●  Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, po níž 
by konzulovi zbyly m�n��ne���BJ.

 ●  Vojevůdce / vojsko se smí přesunout přes ��inu�mezi�Messé-
né (MESSANA) a Regiem (REGIUM) pouze v případě, že hráč,
k jehož frakci náleží, ovládá město, z něhož se přesouvají
(2 BP).

POZEMN��BITVA
 ● Aktivní hráč je útočníkem, neaktivní hráč obráncem. 
 ● Postup při pozemní bitvě:

 ❍  Hod kostkou na změnu velení
 ❍  Hraní strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě
 ❍  Určení typu kostek (kroky A–C)
 ❍  Útok válečných slonů (krok D)
 ❍  Vyhodnocení pozemní bitvy
 ❍  Ústup
 ❍ Politické následky

 ● Ur�en��typu�kostek:
 ❍  Velikost vojska → I. úroveň (1–4 BJ) nebo II. úroveň (5 BJ 

a více).
 ❍  Spojenci:
  –  každé vlastní ovládané opevněné město  v oblasti (až 2).
  – větší počet než protivník → vylepšení úrovně kostek o 1.
 ❍  Vrchní vojevůdce: má-li vyšší BÚ → vylepšení úrovně 

kostek o 1 (nebo v případě maximální úrovně snížení 
protivníkovy úrovně o 1).

 ● �tok�v�le�n
ch�slon�:
 ❍  Pouze je-li počet BJ válečných slonů kartaginského hráče 

roven BÚ nepřítele nebo vyšší.
 ❍  Při vyhodnocení hod kostkou → možnost přehození jedné 

bitevní kostky.

 ● Vyhodnocen��pozemn��bitvy:
 ❍  Hod bitevními kostkami:
  – I. úroveň → malá kostka.
  – II. úroveň → velká kostka.
  – III. úroveň → obě kostky.
 ❍  Vyhodnocení výsledku:
  –  a   → 1 zásah protivníkovi.
  –   → ruší jeden  zásah protivníka.
  – zbývající    → 1 zásah protivníkovi.
 ❍  Každý zásah zničí 1 BJ.
 ❍  Strana, která utrpěla nejvíce zásahů, je v bitvě poražena. 

V případě remízy se poraženým stává útočník.

OBL�H�N��A�PODROBEN�
 ●  Kapacita�opevn�n�ho�m�sta – počet vlastních BJ a ZK.
 ● Hod�obl�hac��kostkou�

 ❍  Máte-li námořní nadvládu, používejte červenou obléhací 
kostku. Jinak používejte bílou kostku.

 ❍  Kartágo (CARTHAGO), Řím (ROMA), Syrákúsy (SYRACUSAE) – 
chcete-li obléhat tato hlavní města, musíte mít námořní 
nadvládu a musíte používat bílou obléhací kostku.

 ●  Hod�na�podroben� – vždy musíte používat červenou obléhací 
kostku. 

 ●  Odhodlan��obrana:
 ❍  Odstraníte-li 1 ZK a 1BJ z obléhaného města, zabrání-

te tím obléhajícímu vojsku v umístění obléhacího bodu 
(které by jinak proběhlo právě v tuto chvíli).

 ❍  Během jedné aktivace vojevůdce lze uvedeným způso-
bem zrušit umístění pouze jednoho obléhacího bodu.

 ● C�lem�je�nashrom��dit:
 ❍  3 obléhací body proti hlavním městům Kartágu (CARTHA-

GO), Římu (ROMA) a Syrákúsám (SYRACUSAE).
 ❍  2 obléhací body proti ostatním opevněným městům.
 ❍  3 obléhací body proti kmenům.

 

Uskupení jednotek
≤ 4 BJ

(včetně BJ válečných slonů)

Uskupení jednotek
≤ 5 BJ 

(včetně BJ válečných slonů)
A

B

C

D

> spojenců než protivník

Pokud je počet BJ válečných slonů ≥ bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo 
může provést hod na útok válečných slonů.
Je-li výsledek:
• ≤ 1, Řím může Kartágo přinutit přehodit jednu z bitevních kostek,
•  > bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo může Řím přinutit přehodit jednu z jeho 

bitevních kostek.

Bitevní úroveň vrchního
vojevůdce > protivníka

SNIŽTE ÚROVEŇ 
PROTIVNÍKOVÝCH 
KOSTEK O –1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

(minimální úroveň)KROK +(maximální úroveň)

TABULKA�POZEMN��BITVY

III. ÚROVEŇII. ÚROVEŇI. ÚROVEŇ

  –  každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou 
loď (nebo jinou jednotku, nezbývá-li žádná válečná loď).

 ❍  Dobr�n��TK���zisk�n�mo�n��nadvl�dy:
  –  oba hráči → pokud výsledek hodu odpovídá příslušné-

mu řádku tabulky (symbol TK nebo námořní nadvlády).
 ❍  V�le�n��ko�ist:
  –  Řím → výsledek hodu odpovídá řádku tabulky označe-

nému havranem (corvus) a Římané používají havrany 
(corvus).

  – oba hráči → text TK.
 ● Odpoutání se od nepřítele:

 ❍  Hráč s námořní nadvládou ji může přenechat svému pro-
tivníkovi (žeton námořní nadvlády otočte na protivníkovu 
stranu).

 ❍  Hráč může kdykoli zahrát TK Zachraň se, kdo můžeš!.

Vyhodnocení námořní bitvy
 ● Konec�bitvy:

 ❍  Nemá-li jedno z loďstev žádné vystrojené válečné lodě, 
vítězem se stává druhá strana.

 ❍  Odpoutá-li se jeden z hráčů od nepřítele, vítězem se stává 
jeho protivník.

 ❍  Pokud oba hráči odehráli 3 bitevní kola, vítězem se 
stává strana se zbývajícím větším počtem vystrojených 
válečných lodí. V případě remízy vítězí hráč s námořní 
nadvládou.

 ● Vyhodnocen��bitvy:
 ❍  Vítěz:
  – Získá válečnou kořist.
  – Získá námořní nadvládu.
  –  Ukončí námořní přesun nebo pokračuje v námořním 

přesunu až do vyčerpání zbývajících BP.
 ❍  Poražený:
  –  Stáhne své zbývající vojsko do posledního z jím ovláda-

ných přístavů, do něhož cestou do námořní bitvy vstou-
pilo.

  –  Odstraní tolik svých žetonů PN, kolik je rovno polovině 
všech jednotek zničených v bitvě (zaokrouhleno dolů).

��MAN��NA�MO�I
 ● N�mo�nick��um�n��

 ❍  Námořnické umění lze vylepšit námořními reformami  
nebo zahráním událostí.

 ❍  Námořnické umění přímo ovlivňuje dosah římského ná-
mořního přesunu.

 ❍  S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagiňanům podaří napad-
nout námořní přesun Římanů, a zvyšuje šance napadení 
námořního přesunu Kartagiňanů.

 ❍  Mají-li Římané na konci herního kola nižší počet vystro-
jených válečných lodí, než je současná úroveň jejich ná-
mořnického umění, tato úroveň se sníží o 1.

 ❍  Nemá-li Řím na konci kola znamenitou úroveň námoř-
nického umění, námořní nadvláda se vrací zpět do rukou 
Kartága.

 ● Havrani��corvus��
 ❍  Válečné lodě Římanů mohou být vybaveny havrany, díky 

nimž lépe bojují, avšak hůře odolávají účinkům události 
Kruté moře (#101).

 ❍  Havrany válečné lodě získávají nebo ztrácejí po zahrání 
události Corvus (#107) nebo provedením námořních re-
forem.

 ● Afrika:
 ❍  Řím smí využít námořní přesun k vylodění v Africe (AFRI-

CA), pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
  – Námořnické umění Římanů je na znamenité úrovni.
  –  Námořnické umění Římanů je na dobré úrovni a Řím 

ovládá Syrákúsy (SYRACUSAE).
  –  Vrchním vojevůdcem vyloďujícího se vojska je Africa-

nus.

POZEMN��Z�LE�ITOSTI
POZEMN��P�ESUN

 ● �BJ�a�ZK�se�nesm�j��p�esouvat�bez�vojev�dce, přesouvající se 
vojevůdce však může ke svému vojsku připojovat či ponechá-
vat na místě BJ, ZK a vojevůdce své frakce se stejným nebo 
nižším postavením.

 ●  Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, po níž 
by konzulovi zbyly m�n��ne���BJ.

 ●  Vojevůdce / vojsko se smí přesunout přes ��inu�mezi�Messé-
né (MESSANA) a Regiem (REGIUM) pouze v případě, že hráč,
k jehož frakci náleží, ovládá město, z něhož se přesouvají
(2 BP).

POZEMN��BITVA
 ● Aktivní hráč je útočníkem, neaktivní hráč obráncem. 
 ● Postup při pozemní bitvě:

 ❍  Hod kostkou na změnu velení
 ❍  Hraní strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě
 ❍  Určení typu kostek (kroky A–C)
 ❍  Útok válečných slonů (krok D)
 ❍  Vyhodnocení pozemní bitvy
 ❍  Ústup
 ❍ Politické následky

 ● Ur�en��typu�kostek:
 ❍  Velikost vojska → I. úroveň (1–4 BJ) nebo II. úroveň (5 BJ 

a více).
 ❍  Spojenci:
  –  každé vlastní ovládané opevněné město  v oblasti (až 2).
  – větší počet než protivník → vylepšení úrovně kostek o 1.
 ❍  Vrchní vojevůdce: má-li vyšší BÚ → vylepšení úrovně 

kostek o 1 (nebo v případě maximální úrovně snížení 
protivníkovy úrovně o 1).

 ● �tok�v�le�n
ch�slon�:
 ❍  Pouze je-li počet BJ válečných slonů kartaginského hráče 

roven BÚ nepřítele nebo vyšší.
 ❍  Při vyhodnocení hod kostkou → možnost přehození jedné 

bitevní kostky.

 ● Vyhodnocen��pozemn��bitvy:
 ❍  Hod bitevními kostkami:
  – I. úroveň → malá kostka.
  – II. úroveň → velká kostka.
  – III. úroveň → obě kostky.
 ❍  Vyhodnocení výsledku:
  –  a   → 1 zásah protivníkovi.
  –   → ruší jeden  zásah protivníka.
  – zbývající    → 1 zásah protivníkovi.
 ❍  Každý zásah zničí 1 BJ.
 ❍  Strana, která utrpěla nejvíce zásahů, je v bitvě poražena. 

V případě remízy se poraženým stává útočník.

OBL�H�N��A�PODROBEN�
 ●  Kapacita�opevn�n�ho�m�sta – počet vlastních BJ a ZK.
 ● Hod�obl�hac��kostkou�

 ❍  Máte-li námořní nadvládu, používejte červenou obléhací 
kostku. Jinak používejte bílou kostku.

 ❍  Kartágo (CARTHAGO), Řím (ROMA), Syrákúsy (SYRACUSAE) – 
chcete-li obléhat tato hlavní města, musíte mít námořní 
nadvládu a musíte používat bílou obléhací kostku.

 ●  Hod�na�podroben� – vždy musíte používat červenou obléhací 
kostku. 

 ●  Odhodlan��obrana:
 ❍  Odstraníte-li 1 ZK a 1BJ z obléhaného města, zabrání-

te tím obléhajícímu vojsku v umístění obléhacího bodu 
(které by jinak proběhlo právě v tuto chvíli).

 ❍  Během jedné aktivace vojevůdce lze uvedeným způso-
bem zrušit umístění pouze jednoho obléhacího bodu.

 ● C�lem�je�nashrom��dit:
 ❍  3 obléhací body proti hlavním městům Kartágu (CARTHA-

GO), Římu (ROMA) a Syrákúsám (SYRACUSAE).
 ❍  2 obléhací body proti ostatním opevněným městům.
 ❍  3 obléhací body proti kmenům.

 

Uskupení jednotek
≤ 4 BJ

(včetně BJ válečných slonů)

Uskupení jednotek
≤ 5 BJ 

(včetně BJ válečných slonů)
A

B

C

D

> spojenců než protivník

Pokud je počet BJ válečných slonů ≥ bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo 
může provést hod na útok válečných slonů.
Je-li výsledek:
• ≤ 1, Řím může Kartágo přinutit přehodit jednu z bitevních kostek,
•  > bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo může Řím přinutit přehodit jednu z jeho 

bitevních kostek.

Bitevní úroveň vrchního
vojevůdce > protivníka

SNIŽTE ÚROVEŇ 
PROTIVNÍKOVÝCH 
KOSTEK O –1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

(minimální úroveň)KROK +(maximální úroveň)

TABULKA�POZEMN��BITVY

III. ÚROVEŇII. ÚROVEŇI. ÚROVEŇ
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Kartágo má 1 BJ válečných slonů. Tento počet se rovná bitevní 
úrovni římského vrchního vojevůdce, a tak může dojít k útoku 
válečných slonů.
Hannón ohlašuje útok válečných slonů. 

Předpokládejme, že už dříve došlo k najmutí 
Xanthippa a Kartágo není vystaveno postihu 
-2 za Ztracenou taktiku.
Výsledný hod je roven 4, což je více než bitevní 
úroveň římského vrchního vojevůdce. Karta- 
ginský hráč proto může Římany donutit přeho-
dit jednu bitevní kostku.

Po hodu bitevními kostkami (Řím má 1   a 4 ) se Karta- 
giňané rozhodnou využít možnosti, kterou jim poskytuje 
úspěšný útok válečných slonů.
Římané tedy musí svou kostku přehodit (podle přání karta- 
ginského hráče).

Kartágo uštědří Římu zásahy za   a : 
 ● 1  znamená 1 zásah.
 ● 1  znamená 1 zásah, který však ruší první římský .

Řím uštědří Kartágu zásahy za   a :
 ● 1  znamená 1 zásah, který však ruší první kartaginský .

Zbývající  obou hráčů:
 ● 2 kartaginské  udělí Římu 2 zásahy.
 ● 2 římské   udělí Kartágu 2 zásahy.

V důsledku výše uvedeného způsobí Kartágo 1 + 2 = 3 zásahy, 
zatímco Řím pouze 2. Kartaginci udělili větší počet zásahů, a 
proto se v této pozemní bitvě stávají vítězi.

  –  každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou 
loď (nebo jinou jednotku, nezbývá-li žádná válečná loď).

 ❍  Dobr�n��TK���zisk�n�mo�n��nadvl�dy:
  –  oba hráči → pokud výsledek hodu odpovídá příslušné-

mu řádku tabulky (symbol TK nebo námořní nadvlády).
 ❍  V�le�n��ko�ist:
  –  Řím → výsledek hodu odpovídá řádku tabulky označe-

nému havranem (corvus) a Římané používají havrany 
(corvus).

  – oba hráči → text TK.
 ● Odpoutání se od nepřítele:

 ❍  Hráč s námořní nadvládou ji může přenechat svému pro-
tivníkovi (žeton námořní nadvlády otočte na protivníkovu 
stranu).

 ❍  Hráč může kdykoli zahrát TK Zachraň se, kdo můžeš!.

Vyhodnocení námořní bitvy
 ● Konec�bitvy:

 ❍  Nemá-li jedno z loďstev žádné vystrojené válečné lodě, 
vítězem se stává druhá strana.

 ❍  Odpoutá-li se jeden z hráčů od nepřítele, vítězem se stává 
jeho protivník.

 ❍  Pokud oba hráči odehráli 3 bitevní kola, vítězem se 
stává strana se zbývajícím větším počtem vystrojených 
válečných lodí. V případě remízy vítězí hráč s námořní 
nadvládou.

 ● Vyhodnocen��bitvy:
 ❍  Vítěz:
  – Získá válečnou kořist.
  – Získá námořní nadvládu.
  –  Ukončí námořní přesun nebo pokračuje v námořním 

přesunu až do vyčerpání zbývajících BP.
 ❍  Poražený:
  –  Stáhne své zbývající vojsko do posledního z jím ovláda-

ných přístavů, do něhož cestou do námořní bitvy vstou-
pilo.

  –  Odstraní tolik svých žetonů PN, kolik je rovno polovině 
všech jednotek zničených v bitvě (zaokrouhleno dolů).

��MAN��NA�MO�I
 ● N�mo�nick��um�n��

 ❍  Námořnické umění lze vylepšit námořními reformami  
nebo zahráním událostí.

 ❍  Námořnické umění přímo ovlivňuje dosah římského ná-
mořního přesunu.

 ❍  S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagiňanům podaří napad-
nout námořní přesun Římanů, a zvyšuje šance napadení 
námořního přesunu Kartagiňanů.

 ❍  Mají-li Římané na konci herního kola nižší počet vystro-
jených válečných lodí, než je současná úroveň jejich ná-
mořnického umění, tato úroveň se sníží o 1.

 ❍  Nemá-li Řím na konci kola znamenitou úroveň námoř-
nického umění, námořní nadvláda se vrací zpět do rukou 
Kartága.

 ● Havrani��corvus��
 ❍  Válečné lodě Římanů mohou být vybaveny havrany, díky 

nimž lépe bojují, avšak hůře odolávají účinkům události 
Kruté moře (#101).

 ❍  Havrany válečné lodě získávají nebo ztrácejí po zahrání 
události Corvus (#107) nebo provedením námořních re-
forem.

 ● Afrika:
 ❍  Řím smí využít námořní přesun k vylodění v Africe (AFRI-

CA), pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
  – Námořnické umění Římanů je na znamenité úrovni.
  –  Námořnické umění Římanů je na dobré úrovni a Řím 

ovládá Syrákúsy (SYRACUSAE).
  –  Vrchním vojevůdcem vyloďujícího se vojska je Africa-

nus.

POZEMN��Z�LE�ITOSTI
POZEMN��P�ESUN

 ● �BJ�a�ZK�se�nesm�j��p�esouvat�bez�vojev�dce, přesouvající se 
vojevůdce však může ke svému vojsku připojovat či ponechá-
vat na místě BJ, ZK a vojevůdce své frakce se stejným nebo 
nižším postavením.

 ●  Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, po níž 
by konzulovi zbyly m�n��ne���BJ.

 ●  Vojevůdce / vojsko se smí přesunout přes ��inu�mezi�Messé-
né (MESSANA) a Regiem (REGIUM) pouze v případě, že hráč,
k jehož frakci náleží, ovládá město, z něhož se přesouvají
(2 BP).

POZEMN��BITVA
 ● Aktivní hráč je útočníkem, neaktivní hráč obráncem. 
 ● Postup při pozemní bitvě:

 ❍  Hod kostkou na změnu velení
 ❍  Hraní strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě
 ❍  Určení typu kostek (kroky A–C)
 ❍  Útok válečných slonů (krok D)
 ❍  Vyhodnocení pozemní bitvy
 ❍  Ústup
 ❍ Politické následky

 ● Ur�en��typu�kostek:
 ❍  Velikost vojska → I. úroveň (1–4 BJ) nebo II. úroveň (5 BJ 

a více).
 ❍  Spojenci:
  –  každé vlastní ovládané opevněné město  v oblasti (až 2).
  – větší počet než protivník → vylepšení úrovně kostek o 1.
 ❍  Vrchní vojevůdce: má-li vyšší BÚ → vylepšení úrovně 

kostek o 1 (nebo v případě maximální úrovně snížení 
protivníkovy úrovně o 1).

 ● �tok�v�le�n
ch�slon�:
 ❍  Pouze je-li počet BJ válečných slonů kartaginského hráče 

roven BÚ nepřítele nebo vyšší.
 ❍  Při vyhodnocení hod kostkou → možnost přehození jedné 

bitevní kostky.

 ● Vyhodnocen��pozemn��bitvy:
 ❍  Hod bitevními kostkami:
  – I. úroveň → malá kostka.
  – II. úroveň → velká kostka.
  – III. úroveň → obě kostky.
 ❍  Vyhodnocení výsledku:
  –  a   → 1 zásah protivníkovi.
  –   → ruší jeden  zásah protivníka.
  – zbývající    → 1 zásah protivníkovi.
 ❍  Každý zásah zničí 1 BJ.
 ❍  Strana, která utrpěla nejvíce zásahů, je v bitvě poražena. 

V případě remízy se poraženým stává útočník.

OBL�H�N��A�PODROBEN�
 ●  Kapacita�opevn�n�ho�m�sta – počet vlastních BJ a ZK.
 ● Hod�obl�hac��kostkou�

 ❍  Máte-li námořní nadvládu, používejte červenou obléhací 
kostku. Jinak používejte bílou kostku.

 ❍  Kartágo (CARTHAGO), Řím (ROMA), Syrákúsy (SYRACUSAE) – 
chcete-li obléhat tato hlavní města, musíte mít námořní 
nadvládu a musíte používat bílou obléhací kostku.

 ●  Hod�na�podroben� – vždy musíte používat červenou obléhací 
kostku. 

 ●  Odhodlan��obrana:
 ❍  Odstraníte-li 1 ZK a 1BJ z obléhaného města, zabrání-

te tím obléhajícímu vojsku v umístění obléhacího bodu 
(které by jinak proběhlo právě v tuto chvíli).

 ❍  Během jedné aktivace vojevůdce lze uvedeným způso-
bem zrušit umístění pouze jednoho obléhacího bodu.

 ● C�lem�je�nashrom��dit:
 ❍  3 obléhací body proti hlavním městům Kartágu (CARTHA-

GO), Římu (ROMA) a Syrákúsám (SYRACUSAE).
 ❍  2 obléhací body proti ostatním opevněným městům.
 ❍  3 obléhací body proti kmenům.

 

Uskupení jednotek
≤ 4 BJ

(včetně BJ válečných slonů)

Uskupení jednotek
≤ 5 BJ 

(včetně BJ válečných slonů)
A

B

C

D

> spojenců než protivník

Pokud je počet BJ válečných slonů ≥ bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo 
může provést hod na útok válečných slonů.
Je-li výsledek:
• ≤ 1, Řím může Kartágo přinutit přehodit jednu z bitevních kostek,
•  > bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo může Řím přinutit přehodit jednu z jeho 

bitevních kostek.

Bitevní úroveň vrchního
vojevůdce > protivníka

SNIŽTE ÚROVEŇ 
PROTIVNÍKOVÝCH 
KOSTEK O –1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

(minimální úroveň)KROK +(maximální úroveň)

TABULKA�POZEMN��BITVY

III. ÚROVEŇII. ÚROVEŇI. ÚROVEŇ

Hod 
běžnou 
kostkou

Hod bitevními kostkami:

Výsledný hod bitevními kostkami:

Řím

Řím (po přehození)

Kartágo

Kartágo

Kartágo ztrácí 2 BJ (nemusí zničit BJ válečných slonů).
Řím ztrácí 3 BJ a 1 ZK, která se stává kořistí Kartaginců.
Římské vojsko ustupuje se svými zbývajícími 2 BJ do Messéné 
(Messana).
Vzhledem k tomu, že Římané přišli o 4 jednotky, musí odstra-
nit 2 žetony PN (z nichž jeden odeberou z Katané (Catana) 
a druhý odjinud).
Kartaginské vojsko se s 1 BJ válečných slonů a ukořistěnou 
zásobovací kolonou zastaví v Messéné (Messana).

2

2

2

SYRACUSAE

2

5

1
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14

Obléhání a podrobení
14.1 Postup při obléhání a podrobení

 ● Opevněná města se považují za žetony PN, jejich kon-
verze (obrácení na druhou stranu) je však o něco ob-
tížnější (2.1.C). K ovládnutí herního pole s opevněným 
městem je zapotřebí obléhání. Tento proces trvá několik 
tahů, v jejichž průběhu shromažďuje obléhatel potřebné 
obléhací body. Stejně tak nelze žetony PN umisťovat ani 
na pole s kmeny (2.1.D). Chce-li hráč ovládnout pole 
kmene, příslušný kmen si musí nejprve podrobit pro-
střednictvím potřebných bodů podrobení.

 ● Jakýkoli aktivovaný vojevůdce, který skončí svůj přesun 
na poli s nepřátelským opevněným městem nebo kme-
nem s minimálně 3 BJ náležícími k vojevůdcově frakci 
(ať už právě přesunutými, nebo zde již přítomnými), se 
smí pokusit o zteč nebo podrobení, pokud se v rámci 
této své aktivace předtím nezúčastnil pozemní bitvy.

Poznámka: Vojsko, které se nezúčastnilo pozemní bitvy, 
smí zahájit obléhání/podrobení dokonce i v případě, že byl 
v právě probíhajícím tahu napaden jeho přesun a rozhodlo 
se stáhnout své síly (12.3).

 ● Cílem je nashromáždit:
 ❍   2 obléhací body proti opevněným městům 1 1 .
 ❍   3 obléhací body proti hlavním městům 

(Syrákúsy (Syracusae), Řím (Roma), Kartágo 
(Carthago)) 1 1 1 .

 ❍   3 body podrobení proti kmenům 1 1 1 . 
 ● Nezbývají-li obléhajícímu/podrobujícímu hráči na poli 
obléhaného opevněného města nebo kmene žádné BJ, 
obléhání/podrobení je zrušeno a všechny obléhací body/
body podrobení jsou odstraněny. To se stane i v případě, 
kdy dojde k odstranění poslední BJ obléhajícího vojska 
v rámci umístění posledního potřebného obléhacího 
bodu/bodu podrobení (tj. při stejném hodu kostkou).

14.2 Útoky při obléhání a podrobení
 ● Každý jednotlivý pokus o zteč nebo podrobení (tj. útok) 
je vyhodnocen za použití obléhací kostky:

 ❍   Červené v případě všech kmenů (v souladu s vyobra-
zením na jejich žetonech).

 ❍   Červené v případě opevněných měst, pokud má hráč 
námořní nadvládu – jinak se používá bílá kostka.

 ❍   Bílé v případě hlavních měst (v souladu s vyobrazením 
na jejich žetonech), ale viz 14.5.C.

 ● Při vyhodnocení pokusu o zteč nebo podrobení:
 ❍   Hoďte obléhací kostkou. 
 ❍   Porovnejte výsledné symboly s tabulkou obléhání 

a podrobení a vyhodnoťte jejich následky.
 ❍   Pokud získáte obléhací bod / bod podrobení, vedle ob-

léhaného opevněného města nebo kmene umístěte na 
herní plán příslušný žeton. 1  

14.3 Odhodlaná obrana
 ● Ve chvíli, kdy má obléhající vojsko umístit k opevněné-
mu městu obléhací bod, může z tohoto města hráč, který 
toto město ovládá, okamžitě odstranit 1 ZK a 1 BJ, a za-
bránit tak umístění tohoto obléhacího bodu.

 ● Během jedné aktivace vojevůdce lze výše uvedeným způ-
sobem zrušit pouze jeden právě umístěný obléhací bod 
bez ohledu na to, kolik obléhacích bodů se vojevůdci po-
daří nashromáždit.

14.4 Úspěšné ukončení obléhání a podrobení
Podaří-li se hráči nashromáždit pravidly určený počet oblé-
hacích bodů/bodů podrobení,

 ● tyto body odeberte z herního plánu a poté...
 ●   Proti opevněnému městu: 

 ❍   odstraňte všechny BJ z vnitřní lokality, 
 ❍   ukořistěte všechny ZK přítomné ve vnitřní lokalitě, 
 ❍   vyžeňte z vnitřní lokality všechny vojevůdce, 
 ❍   otočte žeton opevněného města na svou stranu. 

 ● Proti kmeni: 
 ❍   odstraňte kmen z herního plánu, 
 ❍   na dané pole umístěte jeden  ze svých žetonů PN.

Poznámka: Tento žeton kmene je natrvalo odstraněn ze hry.

14.5 Obléhaná opevněná města
A. Omezení související s obléháním opevněného města

 ● Opevněné město není považováno za obléhané, dokud 
se vedle něj nenachází alespoň jeden obléhací bod.

 ● Obléhané opevněné město nesmí obdržet posily (5.1.D) 
a v něm umístěný vojevůdce nesmí verbovat vojáky 
(5.2.C2).

 ● Vojevůdci nesmí opustit obléhané opevněné město pro-
střednictvím námořního přesunu a vojska, která se na 
tomto poli vylodí, nesmí do obléhaného opevněného 
města vstoupit.
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15
Ostatní pravidla

 B. Výpad
 ● Aktivované vojsko uvnitř obléhaného opevněného měs-
ta může vyvolat pozemní bitvu s obléhajícím uskupením 
nepřátelských jednotek (tento krok se nazývá „výpad“). 
Dojde-li k výpadu, nastalou pozemní bitvu vyhodnoťte 
jako za běžných okolností.

 ● Jedno ze svých vojsk můžete také aktivovat a vyslat, aby 
proti nepřátelskému uskupení obléhajícímu vaše opev-
něné město zahájilo pozemní bitvu.

 ❍   Pokud tak učiníte, vaše obléhané jednotky a vojevůdce/
vojevůdci do ní mohou zasáhnout (prostřednictvím 
výpadu). Má-li některý z vašich vojevůdců účastní-
cích se výpadu stejné postavení jako vrchní vojevůdce 
vámi aktivovaného vojska, smíte si vybrat, který z nich 
bude v bitvě velet. Provedete-li výpad, utrpěné ztráty 
můžete pokrýt jak jednotkami aktivovaného vojska, 
tak jednotkami účastnícími se výpadu.

 ❍   Rozhodnete-li se výpad neuskutečnit, nesmíte využít 
žádného z vojevůdců uvnitř obléhaného města. Po-
kud musíte ze svedené pozemní bitvy ustoupit, zpět 
za hradby obléhaného města se mohou vrátit pouze 
ti z vojevůdců a jednotek, kteří jej předtím opustili 
v rámci výpadu.

C. Obléhání hlavních měst
 ● Řím (Roma), Kartágo (Carthago) a Syrákúsy (Syra-
cusae) lze oblehnout pouze v případě, že obléhající 
hráč disponuje námořní nadvládou.

 ● Ztratí-li obléhající hráč námořní nadvládu v průběhu 
obléhání, nemůže se pokusit umístit další obléhací bod, 
dokud ji nezíská zpět. Již nashromážděné obléhací body 
však neztrácí, dokud jeho obléhající uskupení jednotek 
zůstává na svém místě.

15.1 Polovina
 ● Pokaždé, když vás pravidla vyzvou k určení „poloviny“, 
zaokrouhlujte dolů.

15.2 Ztenčení stavu
 ● K úbytku stavu dochází během fáze ztenčení stavu 
v důsledku zimy (5.3), nebo následkem zahrané událos-
ti. Postihne-li uskupení jednotek ztenčení stavu, hoďte 
kostkou a v tabulce ztenčení stavu porovnejte výsledek 
hodu (řádek) s počtem BJ v tomto uskupení (sloupec). 
Uskupení ztrácí takový počet BJ, jaký uvádí tabulka.

 ● Vojevůdci nejsou následkem ztenčení stavu nikdy vy-
hnáni – ani když přijdou o svou poslední BJ.

 ● Hází-li na ztenčení stavu kartaginský hráč a u příslušné-
ho řádku tabulky se nachází symbol , první odstraně-
nou BJ musí být BJ válečných slonů (pokud je v daném 
uskupení přítomna).

15.3 Kartaginský Miat
A. Ovládání Miatu

 ● Část herního plánu představující Miat (Miat; „Rada sto 
čtyř“) ovládá kartaginský hráč.

 ● Kartaginský hráč smí na pole Miatu umisťovat své žeto-
ny PN v rámci strategických karet (5.2.C2). Pokud je ve 
fázi kontroly vítězných podmínek (5.5) nebo z důvodu 
politických následků (9.4; 13.6) povinen odstranit žeto-
ny PN, první z nich musí pocházet z Miatu.

 ● Schéma Miatu obsahuje výčet běžných kartaginských 
posil (1 BJ, 2 vojevůdci, 1 válečná loď).

 ● Je-li po obou stranách příslušného symbolu umístěn že-
ton PN, Miat poskytuje dodatečné vojevůdce a BJ. 

 ● Na každém poli Miatu může ležet pouze jeden žeton PN.

B. Válečnicky naladěný Miat
 ● Obsahuje-li Miat alespoň 3 žetony PN (přičemž jeden 
z nich musí ležet na poli uprostřed), je pokládán za vá-
lečnicky naladěný a kartaginský hráč jej smí považovat 
za jím ovládanou politicky významnou provincii.

C. Neutrální Miat
 ● Pokud není Miat ani válečnicky naladěný, ani mírově 
naladěný (viz 15.3.D), je neutrální. Odstraňte PN z pole 
Miatu na ukazateli provincií (pokud se tam nachází).

 ● Omezení pro Kartágo: Pokud je Miat neutrální, kar-
taginské BJ a ZK přítomné v Africe (Africa) ji nesmí 
opustit.

D. Mírově naladěný Miat
 ● Pokud se v Miatu nenachází žádný žeton PN, je 
považován za mírově naladěný a počítá se jako politicky 
významná provincie ovládaná římským hráčem.

 ● Omezení pro Kartágo: Všechna omezení vyplývající 
z Příměří (viz kartu #139 a kapitolu 17) se vztahují pouze 
na Kartágo a kartaginské BJ a ZK přítomné v Africe (Af-
rica) ji nesmí opustit.

Příklad: 
Kartaginský hráč obdrží v rám-
ci běžných posil 1 BJ, 2 vojevůdce 
a 1 válečnou loď. Kromě nich však 
dostane také 1 BJ od Miatu. Na pole 
Miatu v přehledu provincií navíc 
umístí svůj žeton PN, protože Miat 
obsahuje tři žetony PN včetně žeto-
nu uprostřed.
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15.4 Námořnické umění Římanů
A.  Změny v námořnickém umění

 ● Aktuální úroveň námoř-
nického umění Římanů 
označuje římský žeton 
PN, umístěný na stupnici 
námořnického umění.

 ● Námořnické umění Ří-
manů se může nacházet na jedné ze čtyř úrovní: „ža-
lostné“, „postačující“, „dobré“ nebo „znamenité“. Hru 
začínají Římané s námořnickým uměním na „žalostné“ 
úrovni.

 ● Námořnické umění lze vylepšit buďto námořními refor-
mami (5.1.C), nebo zahráním událostí (tj. strategických 
karet vztahujících se k námořnickému umění).

 ● S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagincům podaří napadnout 
jejich námořní přesun, a zvyšuje šance, že Římané doká-
žou napadnout námořní přesun Kartaginců (● ● ●, ● ●, 
● nebo -).

 ● Dosah římské plavby je přímo ovlivněn úrovní námoř-
nického umění Říma a znázorněn počtem válečných lodí 
(1, 2, 3 nebo 4 ).

 ● Je-li na konci herního kola počet vystrojených válečných 
lodí na poli kotviště římského hráče nižší než současná 
úroveň námořnického umění Římanů, musí ji snížit o 1.

 ● Nedosáhl-li římský hráč znamenité úrovně námořnické-
ho umění, námořní nadvláda se na konci kola vrací zpět 
do rukou Kartága (viz připomínka týkající se námořní 
nadvlády na stupnici námořnického umění).

B. Přehled úrovní námořnického umění
 ● 1. úroveň („žalostné“) 

 ❍   Plavba může zahrnovat maximálně 1 námořní přesun 
(1 námořní trasu). 

 ❍   V námořní bitvě jsou všechny hody kostkou upraveny 
o –1.

 ❍   Při události Kruté moře (#101) se postih zvyšuje 
o 1 bouři (symbol blesku).

 ❍   + ● ● ● při hodu na vyhnutí se napadení námořního 
přesunu.

 ❍   Námořní nadvláda se na konci kola vrací zpět do ru-
kou Kartága.

 ● 2. úroveň („postačující“) 
 ❍   Plavba může zahrnovat maximálně 2 námořní přesu-

ny (2 námořní trasy).
 ❍   V námořní bitvě jsou všechny hody kostkou upraveny 

o –1; 
 ❍   + ● ● při hodu na vyhnutí se napadení námořního 

přesunu.
 ❍   Námořní nadvláda se na konci kola vrací zpět do ru-

kou Kartága. 
 ● 3. úroveň („dobré“) 

 ❍   Plavba může zahrnovat maximálně 3 námořní přesu-
ny (3 námořní trasy).

 ❍   Pokud Římané ovládají Syrákúsy (Syracusae), římští 
vojevůdci mohou přistávat v Africe (Africa). 

 ❍  + ● při hodu na vyhnutí se napadení námořního přesu-
nu.

 ❍   Námořní nadvláda se na konci kola vrací zpět do ru-
kou Kartága.

 ● 4. úroveň („znamenité“) 
 ❍   Plavba může zahrnovat maximálně 4 námořní přesu-

ny (4 námořní trasy). 
 ❍   Římští vojevůdci mohou přistávat v Africe (Africa) bez 

jakýchkoli omezení. 
 ❍   Hod kostkou na vyhnutí se napadení námořního pře-

sunu není žádným způsobem upraven.
 ❍   Námořní nadvláda se na konci kola nevrací zpět do 

rukou Kartága. 

15.5 Římský havran (corvus)
 ● Lodě římského hráče mohou být vybave-

ny útočnými můstky, tzv. havrany. Ty jim 
k hodu kostkami při námořní bitvě přidávají 
+1 k výsledku hodu a umožňují jim v boji uko-

řistit větší počet válečných lodí. Vylepšují tak jejich boje-
schopnost, avšak současně zhoršují jejich odolnost vůči 
události Kruté moře; #101.

 ● Havranem jsou (nebo nejsou) vybaveny všechny řím-
ské válečné lodě současně, jak naznačuje žeton havrana 
(s nápisem Corvus) umístěný na příslušném poli vedle 
stupnice námořnického umění.

 ● Římský hráč může své válečné lodě vybavit havrany, či 
je z nich odstranit, zahráním události strategické karty 
Corvus (#107) nebo provedením námořních reforem 
(5.1.C). Stávající výbavu všech římských válečných lodí 
označíte umístěním žetonu havrana (Corvus) na jemu 
vyhrazené místo, resp. odstraněním žetonu havrana 
z vyhrazeného místa vedle stupnice římského námořnic-
kého umění.

Historická poznámka: Corvus (lat. „havran“, nebo také 
„krkavec“) byl zařízením (pohyblivým můstkem), které 
římským legionářům umožňovalo během bitvy přechá-
zet na palubu kartaginských lodí a nezkušenému římské-
mu loďstvu pomohlo dosáhnout prvních vítězství. S jeho 
nasazením však musely souviset i jisté nevýhody. Od uží-
vání „havranů“ se totiž upustilo téměř stejně rychle, jako 
došlo k jejich přijetí.

15.6 Římané v Africe
 ● Římský hráč nesmí za běžných okolností využít plavbu 
k přemístění svých vojevůdců (a tedy ani jednotek) do 
Afriky (Africa). Výjimkou z tohoto pravidla jsou ná-
sledující případy:

 ❍   námořnické umění Římanů je na „znamenité“ úrovni, 
nebo

 ❍   námořnické umění Římanů je na „dobré“ úrovni 
a římský hráč ovládá Syrákúsy (Syracusae), nebo

 ❍   přesouvající se vojevůdce má vlastnost Africanus 
(2.2.D1).

CORVUS
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Volitelná pravidla
Následující volitelná pravidla jsou určena hráčům, kteří by 
své hry chtěli okořenit špetkou realismu, nebo jim jednoduše 
dodat trochu pestrosti. 

16.1  Stabilní římské posily (pomáhá Římu)
Římský hráč obdrží každé kolo jako posilu pevně stanovený 
počet 5 BJ (namísto počítání jím ovládaných provincií v Itálii 
(Italia)).

16.2 Výběr konzulů (pomáhá Římu)
Místo náhodného dobrání obou konzulů římskému hráči do-
volte, aby si ve fázi posil ze své zásoby buďto jednoho, nebo 
oba konzuly sám vybral.

16.3 Prodloužená žoldnéřská smlouva (pomá-
há Kartágu)
Po najmutí Xanthippa se kartaginský hráč může rozhod-
nout, že jeho žoldnéřskou smlouvu prodlouží o další kolo, 
a náklady za jeho opětovné najmutí ve výši  pro dané 
kolo zaplatí ještě před určením posil poskytnutých Miatem.

16.4 Narušení námořní blokády (pomáhá 
Kartágu)

Historická poznámka: Historickou skutečností zůstává, 
že se Kartágo pokoušelo udržet svou nadvládu nad si-
cilským Lilybaeem zásobováním tohoto města po moři. 
Cílem bylo vydržet tak dlouho, dokud se Římané válkou 
neunaví a nepožádají o mír.

Pokud má Kartágo v hlavním městě zásobovací kolonu (ZK) 
a 1 vystrojenou válečnou loď, může se pokusit o odstranění 
obléhacích bodů. 
Místo zahrání strategické karty odstraňte 1 ZK, odhoďte 
1 libovolnou strategickou kartu a použijte 1 vystrojenou vá-
lečnou loď. Disponujete-li námořní nadvládou, hoďte červe-
nou obléhací kostkou, v opačném případě použijte kostku 
bílou:

 ● Za každý hozený  odstraňte 1 obléhací bod.
 ● Padne-li   , použitou válečnou loď zničte.

16.5 Politická nestabilita (nepomáhá nikomu)

Poznámka autora: Toto pravidlo zhoršuje stabilitu v ob-
lasti Afriky a Itálie a oba hráče nutí, aby ve svých domá-
cích oblastech vydatněji investovali do uklidnění situace.

Z Madauru (Madauros) v Africe (Africa) odstraňte žeton 
kmene. Afrika i Itálie (Italia) tedy budou mít shodně po 
2 kmenech.
Bezprostředně po fázi politické izolace (5.4):

 ● Řím musí odstranit jeden římský žeton PN za každý 
kmen v oblasti Itálie, který není podrobován nebo pod-
roben.

 ● Kartágo musí odstranit jeden kartaginský žeton PN za 
každý kmen v oblasti Afriky, který není podrobován 
nebo podroben.

 ● Odstraněné žetony musí pocházet nejprve z provincie 
nebo oblasti obývané těmito kmeny.
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Poznámky ke kartám

17.1 Strategické karty
#91 – Vystrašení sloni: Počet BJ válečných slonů účastnících 
se útoku válečných slonů snižte o 2. Tuto kartu lze zkombi-
novat s postihem za zapomenutou taktiku a snížit počet úto-
čících BJ válečných slonů o další 2 (celkem tedy o 4).
#93 – Stavitelé obléhacích strojů: Tato událost je aktivní po 
celou dobu obléhání, pokud nedojde k jeho úspěšnému za-
končení nebo zrušení (kapitola 14).
#94 – Hierón spojencem Říma: Nezapomeňte, že v případě 
konvertování žetonu opevněného města jsou všechny v něm 
přítomné BJ zničeny a ZK ukořistěny.
#95 – Socii Navales: Můžete umístit dvě vystrojené válečné 
lodě a OB této karty poté využít k jednomu námořnímu pře-
sunu. Využití OB není povinné.
#101 – Kruté moře: „Sloupcem bouře“ je myšlen sloupec se 
symbolem  v tabulce ztenčení stavu. Za každý „zásah“ 
zničte v loďstvu 1 válečnou loď a v přepravovaném vojsku 
1 BJ a 1 ZK (pokud je to možné). Jsou-li všechny jednotky 
potopeny/odstraněny, s nimi cestující vojevůdci jsou vyhná-
ni.
Na konci kola, v němž došlo k vyhodnocení této 
karty (ať už zahráním její události, spotřebová-
ním OB, nebo odhozením), tuto kartu zamíchej-
te zpět do balíčku strategických karet, a to společně 
se všemi ostatními kartami z odhazovacího balíčku.
#107 – Corvus: Tuto kartu můžete zahrát kdykoli během 
svého tahu nebo v průběhu námořní bitvy.
#109 – Nájezd na přístav & #110 – Mare Nostrum: Události 
těchto karet lze zahrát i proti opevněným městům.
#122 – Špatné počasí: Tuto událost lze zahrát i v případě, že 
nedojde k žádnému boji. Vojevůdce, proti němuž je namí-
řena, se může přesunout maximálně o 2 BP. Událost působí 
retroaktivně a vojevůdce se proto musí ihned vrátit na druhé 
pole, na něž během svého přesunu vstoupil (i se svým voj-
skem/loďstvem, pokud se přesouvá spolu s ním). Kartu je do-
voleno zahrát kdykoli v průběhu pozemního či námořního 
přesunu, avšak ještě před vyhodnocením jakýchkoli reakcí 
(vyhnutí se bitvě či napadení přesunu).
Tuto kartu lze zahrát pouze proti pozemnímu či námořnímu 
přesunu, nikoli proti napadení přesunu, ústupu, vyhnutí se 
bitvě atd. 
Špatné počasí a karty tažení: Pokud je karta použita během 
protivníkem zahrané události Hlavního nebo Vedlejšího ta-
žení (nebo jakékoli jiné události, která aktivuje více než jed-
noho vojevůdce), lze ji využít k omezení pohybu pouze je-
diného vojevůdce a její účinek musí být oznámen předtím, 
než se v rámci této několikanásobné aktivace začne přesouvat 

další vojevůdce. Špatné počasí navíc ovlivňuje pouze přesun 
vojevůdce, nikoli samotných jednotek (přesouvají-li se tedy 
jednotky se dvěma různými vojevůdci, stále je lze přesunout 
o celkem 4 BP).
#123 – Spojenecké pomocné sbory: Tyto BJ musí být umís-
těny k vojevůdci v oblasti Itálie (Italia). Do Říma (Roma) 
mohou být umístěny jen v případě, že se zde nachází římský 
vojevůdce.
#125 – Epidemie & #126 – Morová rána: Vojsko, které bude 
házet kostkou na ztenčení stavu, vybírá hráč využívající efekt 
karty. 
#129 – Rozbouřené moře: Pokud jsou odstraněny všechny 
jeho jednotky, vojevůdce se vrací do přístavu nalodění.
#131 – Rychlý pochod: Hráč může využít Rychlý pochod 
k přesunu o celkem 6 BP. Jeho součástí může být i námořní 
plavba, která je však omezena maximálním počtem BP, které 
při ní může hráč uplatnit.
#133 – Triumf: Touto událostí nelze odstranit kartaginské 
žetony PN.
#134 – Válečná kořist: Konvertovat (otočit na druhou stra-
nu) lze pouze nepřátelské žetony PN, které nejsou opevněný-
mi městy a na jejich poli se nenacházejí nepřátelské jednotky.
#135 – Punská věrolomnost: Dojde-li ke zrušení události, 
její kartu odhoďte (ve fázi válečné pokladnice nepočítejte její 
OB). Pokud jsou odhaleny strategické karty, římský hráč je 
musí ponechat odhalené po celý zbytek herního kola.
#136 – Diktátor: Tuto událost může římský hráč zahrát po-
čínaje 2. herním kolem, ovládá-li kartaginský hráč alespoň 
o tři politicky významné provincie více než on (porovnejte 
počet žetonů PN na ukazateli provincií). Jako diktátor vstu-
puje do hry A. Atilius Calatinus (3-3), pokud v ní už není 
přítomen, a to i v případě, že předtím došlo k jeho odstraně-
ní. Na Calatinovu kartu vojevůdce umístěte žeton diktátora 
(Dictator).
Diktátor má vyšší postavení než všichni ostatní římští vo-
jevůdci. Není konzulem a jeho vojsko není omezeno mini-
málním počtem BJ jako konzulské vojsko. Diktátor může 
sbírat BJ z konzulských vojsk, a to i když takový krok sníží 
stav konzulského vojska pod 3 BJ. Svým postavením převy-
šuje všechny konzuly a v pozemní bitvě bude vždy velitelem 
vojska (neprovádí se ani hod na změnu velení). Maximál-
ní velikost vojska, které diktátor smí přesunout, zůstává na 
10 jednotkách. Na konci herního kola jej odstraňte ze hry. 
3 OB karty Diktátor se započítávají ve fázi válečné poklad-
nice.
#139 – Příměří: V době příměří není povoleno napadat pře-
sun nepřítele (pozemní ani námořní) ani zahájit obléhání, 
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hráči však mohou ponechat svá vojska před hradbami opev-
něných měst, aby si udrželi nashromážděné obléhací body 
(a nezrušili probíhající obléhání). Na podrobování kmenů 
nemá příměří žádný vliv.
Pokud máte při vyhlášení příměří na nepřátelských žetonech 
PN své BJ, mohou na nich zůstat, aniž by příměří porušily. 
Nepřátelské žetony PN však nelze konvertovat (obrátit je na 
druhou stranu) a BJ přítomné na polích s nepřátelskými že-
tony PN na konci kola podléhají ztenčení stavu v důsledku 
zimy.
K porušení příměří dojde pouze v případě, kdy je zahrá-
na událost na kartě se symbolem zlomené olivové ratolesti 
(včetně některých karet protiakcí). Dojde-li k zahrání udá-
losti, ale text karty nemůže být uplatněn (např. je-li zahrá-
na strategická karta Spojeneckých pomocných sborů, avšak 
v Itálii (Italia) nejsou žádní vojevůdci, a proto není možno 
umístit BJ), příměří není porušeno.
#140 – Dobré znamení: Místo hodu kostkou si můžete vy-
brat libovolný výsledek hodu.
#142 – Neočekávané nájezdy: Oba odstraněné žetony PN 
musí sousedit se stejným polem, na němž se nachází vaše 
jednotka. Odstranit lze pouze nepřátelské žetony PN, které 
nejsou opevněnými městy nebo kmeny a na jejichž poli se 
nenacházejí nepřátelské jednotky.
#144 – Léčka: Zvýšení bitevní úrovně vašeho vojevůdce zna-
mená, že je možné, že si v pozemní bitvě vylepšíte úroveň 
bitevních kostek (13.3.C). Pokud je vojevůdce admirálem, 
v námořních bitvách si doberete jednu taktickou kartu navíc 
a výsledný hod kostkou můžete vyhodnocovat podle násle-
dujícího sloupce tabulky.
#146 – Flamen Martialis: Odstranění 2 žetonů PN se v da-
ném kole vyžaduje pouze při první aktivaci takto postižené-
ho vojevůdce.

17.2 Vojevůdci
A. Kartaginští vojevůdci
Adherbal – Aby mohl využít svou schopnost, musí být 
vrchním vojevůdcem loďstva napadajícího přesun. Po jejím 
uplatnění může v případě potřeby dotyčnou opravenou (vy-
strojenou) válečnou loď přidat ke svému loďstvu. Napadající 
loďstvo je stále omezeno počtem 5 válečných lodí.
Hamilkar – Jeho schopnost lze využít pouze v námořních 
bitvách.
Hamilkar Barkas – Jeho schopnost lze využít pouze v po-
zemních bitvách.
Himilkón – Tato schopnost spotřebuje celou jeho aktivaci 
a Himilkón nesmí následně zahájit pozemní bitvu (výpad).
Hasdrubal – Tuto schopnost lze využít v rámci pozemní bit-
vy při útoku válečných slonů. V jejím důsledku si Hasdrubal 
může při určení úspěšnosti útoku válečných slonů připočítat 
+1 BJ válečných slonů (pouze však při útoku válečných slo-
nů).
Karthalón – Svou schopnost nemůže využít, je-li aktivo-
ván ve vnitřní lokalitě obléhaného opevněného města. Tato 
schopnost spotřebuje celou jeho aktivaci. Následně se nesmí 
přesouvat ani obléhat/podrobovat. Konvertovat (otočit) lze 
pouze nepřátelské žetony PN, které nejsou opevněnými měs-
ty ani kmeny a na jejichž poli se nenacházejí nepřátelské vo-

jenské jednotky. Při dobírání taktických karet se tato schop-
nost využívá místo jeho bitevní úrovně. Neznamená dobrání 
dodatečných 2 karet.
B. Římští vojevůdci
G. Aquilius Florus – Jeho schopnost lze využít jen v pozem-
ních bitvách.
A. Atilius Calatinus – Jeho schopnost lze využít jen v pozem-
ních bitvách. Po zahrání karty Diktátor se stává diktátorem. 
Další informace naleznete v poznámce (17.1) ke strategické 
kartě Diktátor (#136).
G. Lutatius Catulus – Jeho schopnost lze využít jen v námoř-
ních bitvách.
A. Claudius Caudex – Jeho schopnost lze využít pouze při 
pozemním přesunu. Poté co z jakéhokoli důvodu opustí hru, 
do římské zásoby okamžitě přidejte vojevůdce Gn. Cornelia 
Scipiona Asinu.
G. Duilius – Schopnost vytištěná na jeho kartě představuje 
cenu, kterou je potřeba uhradit. Pokud jej chce římský hráč 
zvolit prokonzulem, musí na konci kola, v němž je umístěn 
jako konzul, ze své válečné pokladnice zaplatit 1 OB. To zna-
mená, že musel v tomto kole zahrát méně OB než kartaginský 
hráč. Pokud uhradíte Duiliovu cenu, na jeho kartu položte 
jako připomínku žeton PN. V dalším kole může být zvolen 
prokonzulem (tento krok však není povinný).
L. Postumius Megellus – Odhodlanou obranou se rozumí od-
stranění 1 ZK a 1 BJ z vnitřní lokality obléhaného opevně-
ného města, které zabrání umístění obléhacího bodu (14.3).
L. Caecilius Metellus – Jeho schopnost lze využít, provede-li 
kartaginský hráč v pozemní bitvě útok válečnými slony. Me-
tellus smí po určení výsledku tohoto útoku požadovat pře-
hození kostky. Svou schopnost může během pozemní bitvy 
použít pouze jednou.
G. Atilius Regulus – Jeho schopnost lze využít jen v pozem-
ních bitvách. Po bitvě smí pokračovat v přesunu jen tehdy, 
zbývají-li mu body pohybu (BP).
G. Cornelius Scipio – Po vítězství v jakékoli bitvě (námořní 
i pozemní) smí na libovolné pole bez žetonu PN umístit 
1 římský žeton PN (dokonce i v případě, že se zde nacházejí 
nepřátelští vojevůdci nebo jednotky).
G. Sulpicius Paterculus – Zasažená loď se kořistí nestává oka-
mžitě. Aby ji mohl získat jako kořist, musí nejprve v dané 
námořní bitvě zvítězit (9.3.B1).
M. Valerius Maximus – Skončí-li svůj přesun v situaci, která 
vyústí v pozemní bitvu, svou schopnost smí využít jen v pří-
padě, že v této bitvě zvítězí.
L. M. Vulso Longus – Svou schopnost smí využít pouze tehdy, 
je-li aktivován v neobléhaném hlavním městě. Pak se může 
přesunout nebo obléhat/podrobovat. Při konverzi jednotek 
si může vybrat použité i vystrojené lodě (např. přeměnit 
1 použitou a 1 vystrojenou válečnou loď na 2 BJ).
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Poznámka autora
Pravidla Hamilkara se v reakci na požadavky komunity 
dočkala celkového přepsání a 2. edice se na základě této 
zpětné vazby změnila natolik, že došlo ke vzniku téměř 
nové hry. Hannibal a Hamilkar mezitím získali oceně-
ní Golden Geek jako nejlepší válečná hra roku 2018, to 
je však zcela jiný příběh.
Co se změnilo a proč?
  „Hry nejsou nikdy hotové, 

jen se prostě někdy vydají.“
    Kevin Zucker
Pustit do světa Hamilkara, který by pouhé tři roky po 
svém vydání potřeboval celkem zásadní změny, jsem 
neměl vůbec v úmyslu. Předělat hru od základu byl 
vlastně nápad Pietera, který chtěl, abych se „podíval“ 
na to, co původně pojal jako variantu Hamilkara. Tr-
valo mi sice dost dlouho, než jsem se k ní vůbec dostal, 
jakmile jsem to ale udělal, Pandořina skříňka byla ote-
vřena a… 
1. Jako jeden z herních prvků se zrodilo Tyrhénské 

moře. To, že se přes něj v průběhu války cesto-
valo, jsem věděl, nezapomínal jsem ale ani na to, 
že jeho přeplutí bylo riskantní záležitostí a že Ří-
mané na něm po cestě z Říma do Panormu přišli 
o celé své loďstvo. Použít ho v původní hře pro mě 
bylo nepřijatelné, představa, že by mohlo umož-
nit přesun se zvýšeným rizikem, jehož odměnou 
je výrazný zisk, však byla velmi lákavá. Dodání 
politického významu navíc umocnilo důležitost 
některých polí přístavů, což jsem považoval za 
velmi historické. Chtěl jsem, aby vypadalo jako 
obrovský vír, který bude znázorněním jeho po-
tenciální nebezpečnosti. S tím, jak ho ztvárnil 
Bartłomiej, jsem navýsost spokojený.

2. Námořní nadvláda už nemá politický význam, což 
eliminuje některé potenciálně pochybné tahy. V pří-
padě, že Řím nedosáhne znamenité úrovně námoř-
nického umění, se navíc na konci herního kola vrací 
zpět do rukou Kartága. Tento mechanismus před-
stavuje rozvinutější punskou námořnickou kulturu 
a tradice i bohatou zásobu dostupných posádek.

3. Římské námořnické umění je také mnohem ná-
chylnější k úpadku v případě, že Řím disponuje 
jen omezeným počtem lodí. Tento jev vytváří 
zajímavý cyklus: menší římské loďstvo → úpadek 
námořnického umění → ztráta námořní nadvlá-
dy. Kromě toho má dopad na dosah římského 
námořního přesunu. Čím lepší posádky a lodě 
Římané mají, tím dále se dostanou, a naopak.

4. Došlo k omezení stavby lodí na straně Římanů, 
která je spojena se schopnostmi jejich admirálů 
a námořními reformami. Tato mechanika nyní 
vypráví svůj vlastní příběh: k vytvoření loďstva 
takřka „od píky“ bylo potřeba mnoha vizionářů 
a spousty pilné práce.

5. Maximální počet válečných lodí byl omezen na 5 
jako snaha o redukci psychologicky motivované 
touhy přesouvat pouze loďstva o velikosti 10 jed-
notek (tj. o maximální velikosti). Ztráty utrpěné 
v námořních bitvách jsou teď mnohem bolesti-
vější, protože potopené/ukořistěné válečné lodě 
nelze znovu postavit až do dalšího kola, což je 
symbolem nejen ztráty lodí a posádek, ale i ná-
mořního potenciálu a tradic.

6. Plavba se dočkala úpravy a každá aktivace umož-
ňuje pouze jedinou plavbu.

7. Napadení přesunu nepřítele je nyní třeba pro-
mýšlet jako protitah, v případě, že výsledná bitva 
skončí vítězstvím, však současně dokáže umožnit 
přeskupení sil.

8. Karty Kruté moře a Dobré znamení prošly výraz-
nou změnou a pozměněno, doplněno nebo opra-
veno bylo i několik dalších strategických i taktic-
kých karet. Byly rovněž přidány 2 nové taktické 
karty. Balíčku karet v Hamilkarovi se dotkla úpra-
va v podobě odebrání karet římských posil a při-
dání karet Diplomacie, Hlavního a Vedlejšího tažení 
a Příměří.

9. Došlo také ke změně přípravy hry, jejímž důsled-
kem je nárůst počtu možných zahajovacích stra-
tegií.

10. Diktátor je nyní základní kartou Římanů, nikoli 
pohřben kdesi v hlubinách dobíracího balíčku.

11. Upraveny byly také vítězné podmínky – Řím teď 
může prohrát, pokud ovládá v Itálii méně než tři 
provincie.

12. Došlo ke zdůraznění příslušnosti Liparských ost-
rovů (Lipara) k Sicílii.

13. Námořní bitvy jsou nyní kratší – trvají maximálně 
3 bitevní kola. Hnacím motorem pozemních bitev 
jsou kostky (pokud se však hráči dohodnou, mohou 
místo nich uplatnit systém použitý v Hannibalovi).

14. Úpravy se dočkala i pravidla pro obléhání a počet 
obléhacích bodů potřebných k dobytí města byl 
snížen na 2. Díky tomu nabyla na důležitosti od-
hodlaná obrana a přítomnost zásobovacích kolon 
ve městech.

Co mělo být původně rychlou úpravou, zabralo celý 
rok, konečně si teď ale můžete zahrát nového Ha-
milkara. Upřímně doufám, že hra obstojí ve zkoušce 
časem, a děkuji vám za to, že si ji chcete vyzkoušet. 
Pokud se vám bude líbit, dejte mi, prosím, vědět.
Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil své nejhlubší 
díky Pieteru van der Knaapovi, s jehož pomocí jsem hru 
přepracoval. Během našich herních seancí také projevo-
val tu nejvyšší míru trpělivosti, ochoty a benevolence.

Jaro
(P)
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Ukazatel provincií

Oblasti
Afrika (Africa): Kartágo (Carthago), Libye (Libya) a Numidie (Numidia); Sicílie (Sicilia): Sicílie (Sicilia) a Syrákúsy (Syra-

cusae); Sardinie & Korsika (Sardinia & Corsica): Sardinie & Korsika (Sardinia & Corsica); Itálie (Italia): Etrurie (Etru-
ria), Samnium (Samnium), Latium (Latium), Kampánie (Campania), Apulie (Apulia) a Lukánie (Lucania).

Další klíčové lokace:
Tyrhénské moře (Mare Tyrrhenum), Lilybaeum (Lilybaeum), Miat („Rada sto čtyř“) (Miat).
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  –  každý zásah značí potopenou nepřátelskou válečnou 
loď (nebo jinou jednotku, nezbývá-li žádná válečná loď).

 ❍  Dobr�n��TK���zisk�n�mo�n��nadvl�dy:
  –  oba hráči → pokud výsledek hodu odpovídá příslušné-

mu řádku tabulky (symbol TK nebo námořní nadvlády).
 ❍  V�le�n��ko�ist:
  –  Řím → výsledek hodu odpovídá řádku tabulky označe-

nému havranem (corvus) a Římané používají havrany 
(corvus).

  – oba hráči → text TK.
 ● Odpoutání se od nepřítele:

 ❍  Hráč s námořní nadvládou ji může přenechat svému pro-
tivníkovi (žeton námořní nadvlády otočte na protivníkovu 
stranu).

 ❍  Hráč může kdykoli zahrát TK Zachraň se, kdo můžeš!.

Vyhodnocení námořní bitvy
 ● Konec�bitvy:

 ❍  Nemá-li jedno z loďstev žádné vystrojené válečné lodě, 
vítězem se stává druhá strana.

 ❍  Odpoutá-li se jeden z hráčů od nepřítele, vítězem se stává 
jeho protivník.

 ❍  Pokud oba hráči odehráli 3 bitevní kola, vítězem se 
stává strana se zbývajícím větším počtem vystrojených 
válečných lodí. V případě remízy vítězí hráč s námořní 
nadvládou.

 ● Vyhodnocen��bitvy:
 ❍  Vítěz:
  – Získá válečnou kořist.
  – Získá námořní nadvládu.
  –  Ukončí námořní přesun nebo pokračuje v námořním 

přesunu až do vyčerpání zbývajících BP.
 ❍  Poražený:
  –  Stáhne své zbývající vojsko do posledního z jím ovláda-

ných přístavů, do něhož cestou do námořní bitvy vstou-
pilo.

  –  Odstraní tolik svých žetonů PN, kolik je rovno polovině 
všech jednotek zničených v bitvě (zaokrouhleno dolů).

��MAN��NA�MO�I
 ● N�mo�nick��um�n��

 ❍  Námořnické umění lze vylepšit námořními reformami  
nebo zahráním událostí.

 ❍  Námořnické umění přímo ovlivňuje dosah římského ná-
mořního přesunu.

 ❍  S nárůstem námořnického umění Římanů se snižuje 
pravděpodobnost, že se Kartagiňanům podaří napad-
nout námořní přesun Římanů, a zvyšuje šance napadení 
námořního přesunu Kartagiňanů.

 ❍  Mají-li Římané na konci herního kola nižší počet vystro-
jených válečných lodí, než je současná úroveň jejich ná-
mořnického umění, tato úroveň se sníží o 1.

 ❍  Nemá-li Řím na konci kola znamenitou úroveň námoř-
nického umění, námořní nadvláda se vrací zpět do rukou 
Kartága.

 ● Havrani��corvus��
 ❍  Válečné lodě Římanů mohou být vybaveny havrany, díky 

nimž lépe bojují, avšak hůře odolávají účinkům události 
Kruté moře (#101).

 ❍  Havrany válečné lodě získávají nebo ztrácejí po zahrání 
události Corvus (#107) nebo provedením námořních re-
forem.

 ● Afrika:
 ❍  Řím smí využít námořní přesun k vylodění v Africe (AFRI-

CA), pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:
  – Námořnické umění Římanů je na znamenité úrovni.
  –  Námořnické umění Římanů je na dobré úrovni a Řím 

ovládá Syrákúsy (SYRACUSAE).
  –  Vrchním vojevůdcem vyloďujícího se vojska je Africa-

nus.

POZEMN��Z�LE�ITOSTI
POZEMN��P�ESUN

 ● �BJ�a�ZK�se�nesm�j��p�esouvat�bez�vojev�dce, přesouvající se 
vojevůdce však může ke svému vojsku připojovat či ponechá-
vat na místě BJ, ZK a vojevůdce své frakce se stejným nebo 
nižším postavením.

 ●  Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci, po níž 
by konzulovi zbyly m�n��ne���BJ.

 ●  Vojevůdce / vojsko se smí přesunout přes ��inu�mezi�Messé-
né (MESSANA) a Regiem (REGIUM) pouze v případě, že hráč,
k jehož frakci náleží, ovládá město, z něhož se přesouvají
(2 BP).

POZEMN��BITVA
 ● Aktivní hráč je útočníkem, neaktivní hráč obráncem. 
 ● Postup při pozemní bitvě:

 ❍  Hod kostkou na změnu velení
 ❍  Hraní strategických karet vztahujících se k pozemní bitvě
 ❍  Určení typu kostek (kroky A–C)
 ❍  Útok válečných slonů (krok D)
 ❍  Vyhodnocení pozemní bitvy
 ❍  Ústup
 ❍ Politické následky

 ● Ur�en��typu�kostek:
 ❍  Velikost vojska → I. úroveň (1–4 BJ) nebo II. úroveň (5 BJ 

a více).
 ❍  Spojenci:
  –  každé vlastní ovládané opevněné město  v oblasti (až 2).
  – větší počet než protivník → vylepšení úrovně kostek o 1.
 ❍  Vrchní vojevůdce: má-li vyšší BÚ → vylepšení úrovně 

kostek o 1 (nebo v případě maximální úrovně snížení 
protivníkovy úrovně o 1).

 ● �tok�v�le�n
ch�slon�:
 ❍  Pouze je-li počet BJ válečných slonů kartaginského hráče 

roven BÚ nepřítele nebo vyšší.
 ❍  Při vyhodnocení hod kostkou → možnost přehození jedné 

bitevní kostky.

 ● Vyhodnocen��pozemn��bitvy:
 ❍  Hod bitevními kostkami:
  – I. úroveň → malá kostka.
  – II. úroveň → velká kostka.
  – III. úroveň → obě kostky.
 ❍  Vyhodnocení výsledku:
  –  a   → 1 zásah protivníkovi.
  –   → ruší jeden  zásah protivníka.
  – zbývající    → 1 zásah protivníkovi.
 ❍  Každý zásah zničí 1 BJ.
 ❍  Strana, která utrpěla nejvíce zásahů, je v bitvě poražena. 

V případě remízy se poraženým stává útočník.

OBL�H�N��A�PODROBEN�
 ●  Kapacita�opevn�n�ho�m�sta – počet vlastních BJ a ZK.
 ● Hod�obl�hac��kostkou�

 ❍  Máte-li námořní nadvládu, používejte červenou obléhací 
kostku. Jinak používejte bílou kostku.

 ❍  Kartágo (CARTHAGO), Řím (ROMA), Syrákúsy (SYRACUSAE) – 
chcete-li obléhat tato hlavní města, musíte mít námořní 
nadvládu a musíte používat bílou obléhací kostku.

 ●  Hod�na�podroben� – vždy musíte používat červenou obléhací 
kostku. 

 ●  Odhodlan��obrana:
 ❍  Odstraníte-li 1 ZK a 1BJ z obléhaného města, zabrání-

te tím obléhajícímu vojsku v umístění obléhacího bodu 
(které by jinak proběhlo právě v tuto chvíli).

 ❍  Během jedné aktivace vojevůdce lze uvedeným způso-
bem zrušit umístění pouze jednoho obléhacího bodu.

 ● C�lem�je�nashrom��dit:
 ❍  3 obléhací body proti hlavním městům Kartágu (CARTHA-

GO), Římu (ROMA) a Syrákúsám (SYRACUSAE).
 ❍  2 obléhací body proti ostatním opevněným městům.
 ❍  3 obléhací body proti kmenům.

 

Uskupení jednotek
≤ 4 BJ

(včetně BJ válečných slonů)

Uskupení jednotek
≤ 5 BJ 

(včetně BJ válečných slonů)
A

B

C

D

> spojenců než protivník

Pokud je počet BJ válečných slonů ≥ bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo 
může provést hod na útok válečných slonů.
Je-li výsledek:
• ≤ 1, Řím může Kartágo přinutit přehodit jednu z bitevních kostek,
•  > bitevní úroveň římského vrchního vojevůdce, Kartágo může Řím přinutit přehodit jednu z jeho 

bitevních kostek.

Bitevní úroveň vrchního
vojevůdce > protivníka

SNIŽTE ÚROVEŇ 
PROTIVNÍKOVÝCH 
KOSTEK O –1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

VYLEPŠETE ÚROVEŇ 
SVÝCH KOSTEK O +1

(minimální úroveň)KROK +(maximální úroveň)

TABULKA�POZEMN��BITVY

III. ÚROVEŇII. ÚROVEŇI. ÚROVEŇ


