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Hannibal je hrou pro dva hráče, zasazenou do období druhé punské války (218–202 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 kartaginském obležení Sagunta, které se pro Řím stalo impulsem k vyhlášení války.
Hannibal je se svou početnou armádou připraven k pochodu, zatímco římské síly jsou rozděleny mezi
dvě konzulská vojska operující v Itálii a na Sicílii. Dokáže Hannibal rychle dosáhnout relativního
bezpečí Předalpské Galie, kde místní kmeny povstaly proti Římu? Nebo se Římanům podaří toto
povstání potlačit a zablokují přístup do srdce Apeninského poloostrova?
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Poznámka: Tato pravidla využívají systém číselných odrážek 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

2.

Základní pojmy

		
		
		
		

Ve hře Hannibal jsou použity následující herní komponenty
(v závislosti na zvoleném scénáři):

2.1. Herní plán a politická nadvláda
2.2. Vojevůdci
2.3. Vojenské jednotky
2.4. Karty a kostky

3.

Příprava hry

4.

Vítězné podmínky

5.
		
		
		
		
		

Herní komponenty

Průběh hry
5.1. Fáze posil
5.2. Fáze strategie
5.3. Fáze ztenčení stavu v důsledku zimy
5.4. Fáze politické izolace
5.5. Fáze kontroly vítězných podmínek

1 pravidla hry
Hannibal
)

KRÁTKÝ PŘEHLED HRY
1.Fzeposil(v 1. kole ji vynechte)
Posilyvzvislostinazvolenmscni;vizpodrobnosti.

2.Fzestrategie

Symbol
– umožňuje námořní přesun.
Využití OP: Aktivace vojevdce, umstn eton PN, verbovn vojk (pouze
pomockartyse3OB).
Není-li dostatek karet, zamíchejte zbývající karty s kartami v odhazovacím balíčku.

7.
		
		
		

Konec hry

Všechny BJ na polích s nepřátelskými žetony PN nebo nespřátelenými kmeny postihne ztenčení stavu. Vojevůdce tato fáze nijak neovlivňuje.

4.Fzepolitickizolace
Odstraňte všechny své žetony PN, které jsou v izolaci, s výjimkou opevněných měst
a kmenů (pořadí hráčů urujezvolenscn).
Spojnice nesmí procházet horským průsmykem, přes pole s nepřátelským žetonem PN ani neutrálním kmenem (není-li na jeho poli BJ stejné frakce). Přes pole
s nepřátelskými BJ může procházet jen tehdy, je-li na takovém poli umístěn žeton PN
stejné frakce. Přes prázdná pole procházet smí.

5.Fzekontrolyvtznchpodmnek

Přesun
7.1. Základní principy přesunu
7.2. Pozemní přesun
7.3. Námořní přesun

8.

Reakce

9.

Vyhnutí se bitvě

10.

Napadení přesunu

11.

Pozemní bitva

12.

Obléhání a podrobení

13.

Ostatní pravidla

14.

Volitelná pravidla

15.

Poznámky ke kartám

Přehled Provincií

Poetjednotekapostaven

Oblasti

Počet BJ na poli není nijak omezen. Hannibal má vyšší postavení než všichni ostatní
kartaginští vojevůdci, římští konzulové stojí nad prokonzuly.

Afrika (AFRICA):

Reakce

Poadhrurujezvolenscn.
Strategickkarty– využijte operační body (OB), nebo zahrajte událost, nebo kartu
)
odhoďte lícem nahoru. Vyhodnocení protiakce (se symbolem
není považováno za zahrání strategické karty.

3.Fzeztenenstavuvdsledkuzimy

6.

1 Kniha scénářů hry
Hannibal

Vstoupí-li vojsko na pole s opevněným městem, neaktivní hráč přesune každou svou
zde přítomnou BJ do vnitřní nebo vnější lokality tohoto města.
Neaktivní hráč oznámí všechny své pokusy o vyhnutí se bitvě* a napadení přesunu*.
Vyhnutsebitv*: V případě úspěchu přesuňte vojsko pryč z pole.
Napadenpesunu*: Proveďte je v libovolném pořadí.
Dojde-li po všech reakcích na poli s neobléhaným opevněným městem k zahájení
pozemní bitvy, hráč, který jej ovládá, smí ještě před začátkem bitvy přesunout jakékoli
své vojevůdce či BJ do vnitřní nebo vnější lokality města.

KartytaženíaImperia

Velká Numidie (NUMIDIA MAJOR), Malá
Numidie (NUMIDIA MINOR), Libye (LIBYA)
a Kartágo (CARTHAGO).
Baetika (BAETICA), Keltibérie (CELTIBERIA),
Orospeda (OROSPEDA) a Idubeda (IDUBEDA).

Itálie (ITALIA): Předalpská Galie (GALLIA CISALPINA), Etrurie
(ETRURIA), Samnium (SAMNIUM), Latium (LATIUM),
Kampánie (CAMPANIA), Apulie (APULIA) a Lukánie
(LUCANIA).
Sicílie (SICILIA):
Sicílie (SICILIA) a Syrákúsy (SYRACUSAE).
Korsika a Sardinie (CORSICA & SARDINIA): Korsika (CORSICA)
a Sardinie (SARDINIA).

Zaalpská Galie (GALLIA TRANSALPINA), Ligurie (LIGURIA), Baleáry (BALEARES), Massilie (MASSILIA) a Mauretánie (MAURETANIA) (je-li
součástí hry) nejsou politicky významnými provinciemi a nepatří do žádné z oblastí. V bitvách svedených na jejich území nepřináší
nadvláda v těchto provinciích žádné bitevní karty.

Karta tažení / Imperia umožňuje aktivaci více než jednoho vojevůdce (ne však několikanásobnou aktivaci jednoho vojevůdce). Každý aktivovaný vojevůdce musí ukončit
všechny své přesuny a bitvy dříve, než dojde k aktivaci dalšího.
Jakmile vojsko svede bitvu, obléhá / podrobuje, stáhne se, aby se vyhnulo napadení
přesunu, nebo neuspěje při hodu na pronásledování, žádná BJ ani vojevůdce tohoto
vojska již nesmějí být v průběhu téhož tažení přesunuti jiným vojevůdcem.

Vyhnanvojevdci
Vojevůdce je vyhnán (odstraněn z herního plánu), je-li osamocen a na jeho pole
vstoupí nepřátelské vojsko nebo jsou-li následkem ztrát v bitvě, ztrát při ústupu či
hodu podle tabulky námořního přesunu zničeny všechny jeho BJ (ne v případě ztenčení stavu, strategické karty Rozbouřené moře, ani ztrát v pozemní bitvě, je-li vítězem).
Je-li vyhnán Scipio Africanus, je zabit.
Je-li vyhnán Hannibal, je zabit a kartaginský hráč musí z polí na mapě odstranit
5svchetonPN (odkudkoli na mapě).

Horskprsmykya iny

Oba hráči spočítají jimi ovládané politicky významné provincie; jejich součet je počtem jimi získaných politických bodů (PB).
Má-li jeden z hráčů méně PB, musí odstranit takový počet žetonů PN (s výjimkou
opevněných měst a kmenů), kolik je rovno jejich rozdílu. Nemůže-li odstranit dostatečný počet, hra okamžitě končí.
V posledním kole vítězí hráč s větším počtem PB. Vppadremzypostupujtepodle
pravidelscne.

Překročení horského průsmyku nebo úžiny stojí 2 BP. Po překročení průsmyku proveďte
hod na ztenčení stavu (v případě průsmyku mimo území Alp upravte výsledek o –2).
Přesun přes úžinu mezi Messéné (MESSANA) a Regiem (REGIUM) je možný jen tehdy,
ovládáte-li město, z něhož se přesouváte.
Přes průsmyky a úžiny nelze napadnout přesun, vyhnout se bitvě, stáhnout se, odpoutat se od nepřítele ani ustoupit.

Pesun

Přesunu brání pouze BJ ve vnější lokalitě opevněného města.

Vojevůdci se smí přesouvat s BJ nebo bez nich. Zahrání strategické karty aktivuje
pouze 1 vojevůdce, s výjimkou karty tažení.
Vojevůdce smíte přesunout až o 4 BP (6 s Rychlým pochodem). V průběhu přesunu
můžete BJ připojovat či ponechávat na místě (maximální počet 10 BJ ve vojsku).
Na každém poli, na něž vojsko vstoupí, může dojít k reakcím. Napadne-li neaktivní
hráč úspěšně* přesun vojska, toto vojsko se smí stáhnout o jedno pole zpět a svůj
přesun ukončit.
Přesune-li se vojsko na pole s nepřátelskými BJ, které se nevyhnou bitvě, musí ukončit
svůj přesun a bojovat.
Vojevůdce bez BJ nesmí vstoupit na pole s nepřátelskými BJ ani se zastavit na poli
s nepřátelským vojevůdcem bez BJ (může jím však projít).
Přesunete-li se na pole s pouze 1 nepřátelskou BJ bez vojevůdce a vaše vojsko se
skládá z alespoň 5 BJ, můžete uplatnit drtivou převahu: nepřátelská BJ je automaticky
odstraněna a váš přesun může pokračovat (zbývají-li vám potřebné BP).
Vojsko smí po ukončení přesunu obléhat / podrobovat, nebo svést bitvu.

Ibérie (IBERIA):

Opevnnmsta
Napadenpesunu
K napadení přesunu dochází před uplatněním drtivpevahy.
Vojsko nemůže napadnout pokus o vyhnutí se bitvě, stažení sil, odpoutání se od nepřítele, ústup nebo další napadení přesunu.
Je-li napadení přesunu úspěšné*, vaše napadající jednotky se přesunou na pole napadení. Dojde-li následně k bitvě, napadající hráč obdrží 1bitevní kartu navc. Neuspěje-li napadení přesunu, napadající vojsko se posléze nesmí vyhnout bitvě proti
stejnému aktivovanému vojsku.
Napadení přesunu může ohlásit i několik vojsk najednou, všechny tyto pokusy však
musí být vyhodnoceny dříve, než se nepřítel rozhodne svést bitvu nebo se stáhnout.
Vojska, která úspěšně napadla přesun, se spojí pod velením jediného vrchního vojevůdce.
Z každého pole lze provést pouze jediné napadení přesunu.

Vyhnutsebitv
Je-li pokus úspěšný*, své vojsko smíte přesunout (při dodržení maximálního počtu
10 BJ) na libovolné sousední pole. V opačném případě je svedena bitva, v níž neúspěšně se vyhýbající vojsko obdrží o 1 bitevní kartu mn. Neúspěšně se vyhýbající
osamocený vojevůdce je vyhnán.

*Hodkostkou sp nhod obvykle znamená hodnotu men neborovnou bitevní úrovni vašeho vrchního vojevůdce.

1 krátký
přehled hry

1 přehled provincií a tabulky
z vydání hry z roku 2007

1 herní plán s mapou
(strana určená pro hru Hannibal)
2

Ob c h vat
z p r ava

1
Sicilské obilí

1 žeton
diktátora

Pokud ovládáte provincii
Siclie (SICILIA), počet OB této karty
je roven 3.

L. Caecilius
Metellus

Hoďte ústupovou kostkou.
Poražený ztratí tolik bojových
jednotek, kolik padlo na
kostce symbolů
.

1 žeton
prokonzula

1 žeton
citadely

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

145

91 strategických
karet*

48 karet
pozemních bitev

20 karet vojevůdců**
(14 římských
a 6 kartaginských)

1

1 žeton
Archimédových
strojů

5 žetonů
obléhacích strojů

8 žetonů
obléhání

1 ukazatel
odehraných kol

1 běžná kostka

1 kostka
námořního
přesunu

20 plastových figurek vojevůdců 20 žetonů vojevůdců
(14 římských a 6 kartaginských)
(14 římských
a 6 kartaginských)
ROMA

2

5

3 žetony opevněných
hlavních měst****
(Řím (Roma), Kartágo (Carthago),
Syrákúsy (Syracusae))

2
62 žetonů bojových
jednotek (BJ)***
(35 římských a 27
kartaginských)

2 obléhací kostky
(bílá a červená)

10 žetonů
opevněných
měst

Poznámka:
(*) – Použijte všechny strategické karty se symbolem
(základní karty) v levém dolním rohu a latinskými číslicemi
(volitelné karty). Přidejte rozšiřující strategické karty (pokud
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 „rozměňovat“. 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 (Syracusae) se symbolem
.

11 žetonů
kmenů

1
4 žetony
kartaginských
válečných slonů

2 kostky ústupu
(velká a malá)

112 žetonů
politické nadvlády
(PN)

3

2
Základní pojmy
ny 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 lokalitou 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 daném 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 obléhána (kapitola 12). Opevněná města pomáhají bránit postihu plynoucímu z politické izolace (5.4).
D. Kmen – Kmeny mají podobu oválných
žetonů umisťovaných při přípravě hry na
výslovně určená herní pole. Dělí se na ty,
jež jsou s Kartágem spřátelené, a ty, jež jsou
vůči hráčům neutrální. Kmeny spřátelené s Kartágem považuje kartaginský hráč
za své žetony PN. Na pole s kmenem nesmí umístit svůj žeton PN ani jeden z hráčů. Odstranit žeton kmene je možné
až po podrobení tohoto kmene. Na žetonu kmene je také vyobrazená červená kostka, která připomíná, že vojsko usilující
o podrobení kmene vždy hází červenou kostkou (kapitola 12).
E. Provincie – Provincie je
skupinou herních polí nacházejících se na území vytyčeném hranicemi. Ve hře
je celkem 22 provincií (pokud využijete volitelné pravidlo s hratelnou Mauretánií (Mauretania), bude
jich 23; 14.5). Za politicky významné se považují všechny
s výjimkou následujících: Zaalpská Galie (Gallia Transalpina), Massilie (Massilia), Ligurie (Liguria), Baleáry
(Baleares) a Mauretánie (Mauretania). Hráč ovládá provincii, pokud ovládá více než polovinu jejích herních polí.
Nadvládu nad 18 politicky významnými provinciemi můžete
zaznamenat na ukazateli provincií.

2.1 Herní plán a politická nadvláda

A. Herní pole / přístav – Herním polem se rozumí jasně odlišitelné ohraničené místo na herním plánu (obvykle kruhového tvaru; opevněná města mají podobu čtverce). Pole jsou
navzájem spojena cestami. Herní pole se symbolem lodě je
přístavem.
B. Politická nadvláda – Hráč
ovládá 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 protivník. Pole,
které neovládá ani jeden z hráčů, je považováno za neutrální.
Žetony PN mají dvě strany: modrá označuje ovládání Kartágem, červená Římem.
C. Opevněné město –
Opevněná města jsou
čtvercové žetony před2
2
2
stavující důležitá města. Z větší části se jedná
ROMA
SYRACUSAE
CARTHAGO
o nespecifikovaná města, s výjimkou žeto5
2
5
nu města bez přístupu
k moři pro Capuu (Capua) a tří opevněných hlavních měst
(významných přístavů): Říma (Roma), Kartága (Carthago)
a Syrákús (Syracusae). Modrá strana žetonu označuje ovládání Kartágem, červená strana Římem.
● Číslo určuje kapacitu města, tj. počet vlastních BJ, jež
se v něm mohou nacházet (viz níže). Žeton města může
nést i vyobrazení bílé kostky, které značí, že obléhající
vojsko při obléhání vždy hází obléhací kostkou bílé barvy. Může obsahovat také symbol
rovněž používaný
při vyhodnocení obléhání (kapitola 12).
● 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 umisťují
pod jeho žeton (miniatury lze postavit vedle něj); všech-

Poznámka: Korsika a Sardinie (Corsica & Sardinia) se
považují za jedinou provincii.
F. Oblast – Ve hře je 5 oblastí, z nichž každá zahrnuje určitý
počet provincií:

4

Afrika (Africa) → Velká Numidie (Numidia Major),
Malá Numidie (Numidia Minor), Libye (Libya), Kartágo
(Carthago; 4 provincie).
● Ibérie (Iberia) → Baetika (Baetica), Keltibérie (Celtiberia), Orospeda (Orospeda), Idubeda (Idubeda;
4 provincie).
● Itálie (Italia) → Předalpská Galie (Gallia Cisalpina),
Etrurie (Etruria), Samnium (Samnium), Latium (Latium), Kampánie (Campania), Apulie (Apulia), Lukánie
(Lucania; 7 provincií).
● Sicílie (Sicilia) → Sicílie (Sicilia), Syrákúsy (Syracusae; 2 provincie).
● Korsika a Sardinie (Corsica & Sardinia) → Korsika
(Corsica) a Sardinie (Sardinia; 1 provincie).

Je-li vojevůdce vyhnán, je odstraněn z herního plánu
a vrácen zpět do zásoby.
● Je-li vojevůdce odstraněn nebo zabit, on sám i jeho karta
jsou vyřazeni ze hry.
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; také však v závislosti na daném
scénáři). Odstranění ani zabití vojevůdci 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 způsobem,
DICTATOR
jak římský hráč dokáže zvolit
římského vojevůdce diktátorem, je zahrání volitelné
strategické karty Diktátor (#80). Ve hře smí být pouze jediný diktátor a tento úřad smí římský hráč obsadit pouze
jednou za hru.
● C2. Konzul (neoznačuje se
žetonem) – Římští vojevůdci
vstupují do hry v průběhu fáze
PROCONSUL
posil (5.1.B; výjimka: Scipio
Africanus – viz příslušný scénář) jako konzulové. Řím
může mít současně maximálně dva konzuly. 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 prokonzula (5.1 B). Tímto krokem
je dosavadní prokonzul odstraněn. (Výjimka: součástí
celé řady scénářů je vojevůdce Scipio Africanus, který je
zároveň druhým prokonzulem a nemůže být nahrazen;
viz 13.4, kde naleznete další informace.)

●

●

Všechny ostatní provincie jsou politicky nevýznamné a nepatří do žádné oblasti.
G. Herní kolo – Hra se skládá z herních kol. Každé kolo představuje několik let druhé punské
války. K označení právě probíhajícího kola slouží
ukazatel umístěný na stupnici odehraných kol.

2.2 Vojevůdci

D. Podřízenost a postavení
● D1. Vrchní vojevůdce/podřízený vojevůdce – Nachází-li se v jednom vojsku více vojevůdců (2.3.C2), jen jeden
z nich může být vrchním vojevůdcem. Všichni ostatní
vojevůdci na daném poli se stávají jeho podřízenými
a jsou umístěni na kartu vrchního vojevůdce.
❍ Vrchním vojevůdcem vojska se automaticky stává vojevůdce s nejvyšším postavením (2.2.D2). V případě
rovnosti postavení si hráč může mezi svými nejvýše
postavenými vojevůdci vybrat dle vlastního uvážení.
❍ 
Přesouvá-li se vojsko, podřízení vojevůdci se mohou
přesunout s ním. Podřízení vojevůdci nesmí používat
své zvláštní schopnosti.
❍ 
Vojevůdce smí přesunout své vojsko 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 vojska ve chvíli,
kdy dojde k zahájení pozemní bitvy, vrchní vojevůdce
vojska se může změnit po hodu kostkou (11.2).

Strategická úroveň

Bitevní úroveň

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

A. Vojevůdce – Každá miniatura představuje jednoho vojevůdce. Každému
vojevůdci přísluší karta, která znázorňuje
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.
●

Aktivovaný vojevůdce může velet až 10 jednotkám (BJ).
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●

D2. Postavení
❍ Kartaginský vojevůdce Hannibal má vyšší postavení
než všichni ostatní kartaginští vojevůdci; ti jsou si navzájem postavením rovni.
❍ Diktátor má vyšší postavení než všichni ostatní římští
vojevůdci.
❍ Římští konzulové jsou si postavením rovni a za všech
okolností stojí nad prokonzuly.
❍ Římští prokonzulové jsou si postavením rovni.

●

2.3 Vojenské jednotky
2
Kartaginská BJ

2
Římská BJ

 . Bojové jednotky (BJ) – BoA
jové jednotky jsou kulatými
žetony, z nichž každý představuje určitý počet římských
nebo kartaginských jednotek
(číslo na žetonu). Tyto žetony
nesou různé hodnoty a hráči je
mohou podle potřeby kdykoli
libovolně „rozměňovat“.

C3. Konzulské vojsko – Vojsko vedené konzulem se nazývá konzulským vojskem.
❍ Ř
 ímský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci,
po níž by konzulovi zbylo méně než 5 BJ (tj. konzulové
nemohou při přesunu ponechat na místě BJ, pokud by
se celkový počet BJ v jejich vojsku snížil pod 5. V případě, že se oba nacházejí v témže vojsku, se nesmí rozdělit,
pokud každému z nich nezůstane alespoň 5 BJ.).
❍ Poklesne-li v důsledku ztenčení stavu, pozemních bitev nebo ústupu počet BJ v konzulském vojsku pod
5 BJ, římský hráč nečelí žádnému postihu.
❍ 
Vojsko vedené diktátorem nebo prokonzulem není
konzulským vojskem.
❍ P
 okud prokonzul vede své vojsko přes pole obsazené
konzulem, jehož konzulské vojsko má méně než 5 BJ,
prokonzul musí svůj přesun přerušit nebo na daném poli
ponechat dostatečný počet BJ tak, aby konzul následně
disponoval alespoň 5 BJ. (Diktátor toto provádět nemusí.)

2.4 Karty a kostky

Poznámka: Ilustrace na žetonech bojových jednotek představují ozbrojené síly obou stran v jejich tehdejší podobě
a hodnoty žetonů nekorespondují s žádným konkrétním
druhem ani velikostí jednotky. Jejich smyslem je dodat herní mapě větší pestrost.
Žádný z vojevůdců ani ostatních herních žetonů se nepovažuje za BJ.
● Množství BJ přítomných na herním poli není nijak omezeno.
B. Kartaginské jednotky válečných slonů
(BJ válečných slonů) – Ve hře jsou představovány kulatými žetony s vyobrazením slona
1
a hodnotou „1“, která znamená právě 1 BJ.
Žetony válečných slonů jsou unikátní a nemohou nahradit ostatní žetony BJ. Počet BJ válečných slonů
ve hře je omezen jejich limitem, tj. 4 žetony. Ostatní pravidla
vztahující se k BJ platí i pro BJ válečných slonů.
●

Vzpoura na Korsice
a na Sardinii

Špeh v nepřátelském

Pokud váš protivník ovládá provincii
KorsikaaSardinie (CORSICA
& SARDINIA), odstraňte z ní všechny
jeho žetony PN, které nemá
umístěny spolu se svými BJ.

Tuto kartu zahrajte
na začátku pozemní bitvy.
Smíte si prohlédnout polovinu
bitevních karet vašeho protivníka.
Karty musí být zvoleny náhodně
a po dobu trvání pozemní bitvy
zůstávají otočeny lícem vzhůru.

táboře

1

Dezerce žoldnéřů

Africké posily

U vech svých uskupení jednotek,
která se na mapě nacházejí mimo
pole jeho opevněných měst, musí
kartaginský hráč provést hod na
ztenčení stavu. Každé uskupení jednotek s vojevůdcem nejprve provede
samostatný hod, a pokud je jeho
výsledek ≤ bitevní úrovni vojevůdce,
výše uvedené pro ně neplatí.

Do Kartága (CARTHAGO) umístěte
dv BJ válečných slonů.
Pokud není k dispozici dostatek BJ
válečných slonů, za každou chybějící
jednotku umístěte do Kartága jednu
běžnou BJ.
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C. Uskupení BJ a vojska
● C1. Uskupení BJ – Uskupení BJ je sloupkem žetonů
BJ náležících ke stejné frakci, přítomných na jednom
poli. Složení uskupení BJ je volně dostupnou informací
a hráči si takové uskupení mohou kdykoli prohlédnout.
Uskupení bez vojevůdce se nesmí přesunout, napadnout
přesun nepřítele, vyhnout se bitvě, obdržet bitevní karty
za přítomnost spojenců ani provést v bitvě protiútok.
● C2. Vojsko – Vojsko je uskupením BJ s alespoň jednou
BJ a jedním vojevůdcem. Vojsko má vždy právě jednoho
vrchního vojevůdce (2.2.D1) (jeho součástí však mohou
být i podřízení vojevůdci).

20

12

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
(barevný 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, že kartu lze
využít k provedení námořního přesunu (7.3). 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 (kapitola 15).

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

6

12 karet Čelního útoku
9 karet Obchvatu zleva
● 9 karet Obchvatu zprava
● 8 karet Hledání slabin
● 6 karet Oboustranného obchvatu
● 4 karty Nasazení záloh
C. Kostky – Hra obsahuje šest různých kostek, 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“).

Některé karty událostí mají fialové ohraničení a uprostřed nesou ikonu zkřížených mečů
. Tyto karty se
nazývají protiakcemi (5.2.C1) a jejich události lze zahrát
kdykoli během hry, pokud jsou splněny příslušné podmínky (tj. jak stanovuje jejich text).
● Několik strategických karet nese uprostřed symbol zlomené olivové ratolesti
. Tyto události mohou zrušit
příměří (viz kartu #64; další informace naleznete také
v kapitole 15).
● Některé strategické karty mají uprostřed symbol helmy
. Jejich události souvisejí s posilami (viz karta #68).
B. Bitevní karty (BK) – Bitevní karty se
používají při boji v pozemní bitvě (kapitola
11). Každá z nich má své jméno a postih při
ústupu (s výjimkou Nasazení záloh). BK
Oboustranného obchvatu a Nasazení záloh
navíc uvádějí dodatečné efekty. Balíček BK
má následující složení:
●

●
●

Ob c h vat
z p r ava

Ústupová
kostka (velká)

Hoďte ústupovou kostkou.
Poražený ztratí tolik bojových
jednotek, kolik padlo na
kostce symbolů
.

Ústupová
kostka
(malá)

Červená
obléhací
kostka

Bílá obléhací kostka

Běžná
kostka

Kostka
námořního
přesunu
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Příprava hry
Před přípravou hry Hannibal si hráči musí vybrat libovolný scénář z Knihy scénářů. K dispozici mají 13 různých variant.
● Hlavním scénářem hry Hannibal, používaným už od
dob jejího prvního vydání, je první scénář, nazvaný Druhá punská válka, 218–201 př. n. l.
● Herní plán položte na stůl stranou mapy určenou pro
hru Hannibal nahoru. Dále postupujte podle pokynů

k přípravě, obsažených ve scénáři. Po završení přípravy
začněte fází strategie (5.2). (Fáze posil se v prvním kole
vynechává.)
● Někdy se může stát, že pravidlo obsažené ve scénáři nebude v souladu s textem těchto pravidel. V takovém případě má pravidlo ve scénáři přednost po celou dobu hry.

●

4
Vítězné podmínky
Řím vítězí, pokud ovládá Kartágo (Carthago).
Kartágo vítězí, pokud ovládá Řím (Roma).
● Kartágo vítězí, pokud ve fázi kontroly vítězných podmínek (5.5) ovládá všechny provincie v Itálii (Italia) kromě Latia (Latium).

4.1 Okamžité vítězství

●

Okamžitým vítězem se stává hráč, který splní kteroukoli
z následujících vítězných podmínek:
● Jestliže Řím nebo Kartágo musí z jakýchkoli důvodů odstranit větší počet svých žetonů PN, než kolik jich mají
na mapě (např. díky zahrané události, kvůli politickým
následkům nebo během fáze kontroly vítězných podmínek), jsou povinni žádat o mír a vítězství připadá jejich
protivníkovi.

●

4.2 Vítězství určené scénářem na konci hry
Scénáře mohou mít také další vítězné podmínky a pravidla
konce hry – přečtěte si pravidla právě hraného scénáře, příp.
kapitolu 6.
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Průběh hry
Každé kolo hry Hannibal se skládá z následujících 5 fází:
1) Fáze posil
2) Fáze strategie
3) Fáze ztenčení stavu v důsledku zimy
4) Fáze politické izolace
5) Fáze kontroly vítězných podmínek
V případě, že nenastal konec hry (kapitola 6), posuňte na závěr každého kola ukazatel odehraných kol na další pole na
stupnici a začněte nové kolo.

5.2 Fáze strategie
A. Rozdání karet
Z balíčku strategických karet rozdejte každému hráči tolik
karet, kolik udává stupnice odehraných kol. Jestliže se v balíčku 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 kartaginský hráč. Pokud se však
římský hráč rozhodne přednostně zahrát kartu Hlavní tažení
nebo Vedlejší tažení (ať už na operační body (OB), nebo jako
pro její událost), začíná on.
Po určení začínajícího hráče se hráči střídají v tazích, po jedné odehrávají strategické karty a provádějí své akce. Jestliže
hráči nezbývají v ruce žádné karty, musí pasovat. Fáze strategie končí ve chvíli, kdy oba hráči pasují.
C. Hraní strategických karet
Hráč musí ve svém tahu zahrát 1 strategickou kartu a vykonat 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 strategická karta obsahuje text „ODSTRAŇTE ZE
HRY“, vyřaďte ji po zahrání její události ze hry. Všechny
ostatní zahrané karty odložte na odhazovací balíček.
C1. Aktivace události
Při zahrání strategické karty kvůli její události nahlas přečtěte
příslušný text a vyhodnoťte jej. Událost lze zahrát pouze v případě, 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 nesou symbol zkřížených mečů
. Můžete je zahrát kdykoli
během hry, pokud jsou splněny příslušné podmínky (dokonce i během tahu vašeho protivníka). Poté co takovou kartu
zahrajete, vyhodnoťte její text, odhoďte ji a pokračujte ve hře
od okamžiku, kdy došlo k jejímu zahrání.

5.1 Fáze posil
(Tuto fázi v prvním kole hry vynechte.)
A. Kartaginské posily
● Kartaginský hráč umístí BJ ze zásoby podle pokynů scénáře.
● Kartaginský hráč smí dle svého uvážení umístit vyhnané vojevůdce nacházející se v jeho zásobě vojevůdců na
kterékoli/kterákoli herní pole obsahující jednu nebo více
neobléhaných kartaginských BJ.
B. Římské posily
● Římský hráč umístí BJ ze zásoby podle pokynů scénáře.
● (dobrovolné) Římský hráč smí ze hry odstranit dosavadního prokonzula a jednoho ze svých konzulů (pokud ho
má k dispozici) jmenovat do prokonzulského úřadu. Na
kartu tohoto vojevůdce umístěte žeton prokonzula (Proconsul).
● Odstraňte všechny konzuly (netýká se nově zvoleného
prokonzula). Ze zásoby vojevůdců si poté náhodně vyberte dva vojevůdce, kteří jsou vzápětí zvoleni konzuly.
● Nově zvolené konzuly umístěte na kterékoli/kterákoli
pole obsahující alespoň 5 neobléhaných římských BJ,
nebo do Říma (Roma).
C. Omezení týkající se posil
● Posily nelze umisťovat do obléhaných opevněných měst
(12.5). Je-li příslušné pole obsazené uskupením nepřátelských jednotek, které však město neobléhají, posily do
nich umístit lze. (Výjimka: Do Říma (Roma) mohou být
konzulové umístěni i v případě, že je obléhán, avšak pouze
pod podmínkou, že se na herním plánu nenacházejí žádná jiná pole povolená pravidly.)
● 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).

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

Poznámka: Pokud kartaginský hráč oblehne Řím a všichni
římští vojevůdci jsou přítomni v Římě, římský hráč neobdrží žádné posily.

Několik strategických karet nese uprostřed symbol zlomené
olivové ratolesti
Zahrání události těchto karet ruší pří-
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padné dříve nastolené příměří (viz kartu #64; další informace
naleznete také v kapitole 15).

D

Některé strategické karty mají uprostřed symbol helmy
.
Jedná se o události související s posilami a římský hráč je
nemůže aktivovat jako události, pokud byla dříve v průběhu
stejného kola zahrána volitelná strategická karta Nedostatek
lidské síly (#68).
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.

1

1

B

C

3) Verbování vojáků (pouze kartou se 3 OB)
. Pokud
jste zahráli strategickou kartu se 3 OB, k jednomu ze svých
vojevůdců, který se nachází na vámi ovládaném poli ve vámi
ovládané provincii, můžete umístit 1 BJ. Do obléhaného
opevněného města tuto BJ umístit nesmíte.
C3. Odhození strategické karty
Kartu můžete také odhodit bez jakéhokoli účinku. Váš tah
tím končí.

Příklady:
Strategická karta s 1 OB dokáže přesunout pouze vojevůdce se
strategickou úrovní 1.
Strategická karta se 2 OB dokáže přesunout vojevůdce se strategickou úrovní 1 nebo 2.
Strategická karta se 3 OB dokáže přesunout jakéhokoli vojevůdce.

5.3 Fáze ztenčení stavu v důsledku zimy

2) U
 místění 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 nenacházejí kmeny, opevněná města, nepřátelské BJ ani nepřátelské 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).

Všechna uskupení jednotek nacházející se na poli s nepřátelským žetonem PN nebo nespřáteleným kmenem
postihne ztenčení stavu (13.2). Za každé takové uskupení proveďte hod na ztenčení stavu. V tabulce ztenčení
stavu poté porovnejte velikost uskupení (sloupec) s výsledným hodem (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.
● V případě, že kartaginský hráč hází na ztenčení stavu některého 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: Žetony PN můžete umístit na libovolná prázdná pole na herním plánu (nemusíte je pokládat do sousedství již přítomných vlastních žetonů), mějte však na paměti, že v takovém případě mohou být tyto žetony zranitelné
ve fázi politické izolace (5.4).
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. Kartágo chce ovládnout provincii
Idubeda. K tomu je zapotřebí ovládnout alespoň 4 pole ležící
na jejím území. Bilbilis (Bilbilis) [A] už ovládá, a proto potřebuje jen další 3 pole.

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

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 cestou
s alespoň jednou z vašich BJ, spřáteleným kmenem, vámi
ovládaným přístavem nebo vaším opevněným městem
(ať už obléhaným, nebo ne).
● Uvedená cesta nesmí procházet horským průsmykem ani
přes herní pole s nepřátelským žetonem PN nebo neutrálním 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 žetony PN římský hráč, po něm provede totéž hráč hrající
za Kartágo.

A
1

1

●

1

1

Zahráním karty se 3 OB kartaginský hráč konvertuje oba římské
žetony PN v Dertose (Dertosa) [B] a Tarraku (Tarraco) [C].
Zbývající žeton PN se poté rozhodne umístit do Osky (Osca) [D].
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D

A

Příklad:
Římské žetony PN [A] a [B] se nacházejí v izolaci. Mezi nimi
a [D] totiž neexistuje cesta, která by nevedla přes horský průsmyk, přes herní pole s nepřátelským žetonem PN nebo přes
neutrální kmen. Římský žeton [C] izolován není, protože je
spojen cestou s BJ v [E]. Všechny kartaginské žetony PN spojuje
cesta s přístavy ovládanými Kartágem a s opevněným městem.
Přítomnost římské BJ v [E] nemá na zde přítomný kartaginský
žeton PN žádný vliv.

5

B

5.5 Fáze kontroly vítězných podmínek
●

C
E

5
2

●

Oba hráči spočítají, kolik ovládají politicky významných
provincií – tj. všech s výjimkou Zaalpské Galie (Gallia
Transalpina), Massilie (Massilia), Ligurie (Liguria),
Baleár (Baleares) (a pokud hrají s příslušným volitelným
pravidlem, také Mauretánie (Mauretania); viz 14.5).
Hráč, který jich má méně, musí odstranit takový počet žetonů PN (s výjimkou opevněných měst), kolik činí jejich
rozdíl.
Pokud hráč musí tímto způsobem odstranit žetony PN
a nemá jich na herním plánu dostatečný počet, je povinen žádat o mír a vítězství ve hře připadne jeho protivníkovi (4.1).

6
Konec hry
Hra končí v případě, kdy nastane jedna z následujících situací:
● Některý z hráčů dosáhne okamžitého vítězství.
● Skončí 9. kolo (204–202 př. n. l.), které je posledním kolem hry.
● Některý z hráčů splní podmínku k dosažení vítězství
v rámci zvoleného scénáře

6.2 Poslední kolo hry
Pokud ani jeden z hráčů nedosáhl okamžitého vítězství do
konce 9. kola hry, určete vítěze podle podmínek popsaných
ve zvoleném scénáři.

6.3 Vítězné podmínky obsažené ve scénáři
Některé ze scénářů uvádějí dodatečné podmínky pro dosažení okamžitého vítězství, ať už pro jednu, nebo obě zúčastněné
strany.

6.1 Okamžité vítězství
Splní-li některý z hráčů podmínky popsané v bodě 4.1, hra
okamžitě končí.
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7
Přesun
B. Horské průsmyky a úžiny
● Překročení horského průsmyku nebo úžiny stojí 2 BP.
● 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.
● Pokaždé, když vojsko překračuje horský průsmyk, musí
provést hod na ztenčení stavu (po jeho překročení).
V tabulce ztenčení stavu porovnejte výsledek hodu (řádek) s velikostí vojska (sloupec) a odstraňte uvedený
počet BJ. Toto vojsko pak může pokračovat v přesunu
(zbývají-li mu potřebné BP).

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. Aktivovaný vojevůdce může ve stejné aktivaci kombinovat
pozemní i námořní přesuny, pokud mu k něčemu takovému zbývá dostatečný počet BP.
● BJ se nesmějí přesouvat bez vojevůdce, přesouvající se
vojevůdce však k sobě může v průběhu přesunu připojovat či ponechávat na místě BJ nebo vojevůdce své frakce
se stejným nebo nižším postavením, pokud jeho vojsko
v žádném okamžiku přesunu není větší než 10 BJ.
● Římský hráč nesmí nikdy ze své vlastní vůle provést akci,
po níž by konzulovi zbylo méně než 5 BJ (tj. konzulové
nemohou při přesunu ponechat na místě BJ, pokud by se
celkový počet BJ v jejich vojsku snížil pod 5. V případě, že
se oba nacházejí v témže vojsku, velící konzul nesmí ponechat na místě podřízeného konzula, pokud každému z nich
nezůstane alespoň 5 BJ. Výjimka: Diktátor, viz 15.1, #80).
● Dojde-li při zahrání strategické karty (prostřednictvím
události) k aktivaci více než jednoho vojevůdce:
❍ Ž ádného jednotlivého vojevůdce nelze aktivovat více
než jedenkrát.
❍ Ž ádný jednotlivý vojevůdce ani BJ nesmí při přesunu
spotřebovat více než 4 BP, a není-li uvedeno jinak, vojevůdce nebo jednotka, kteří se zúčastní akcí vojenské
povahy (tj. bitvy, obléhání, podrobení, stažení se po
napadení 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 provést
pouze jedinou akci obléhání nebo podrobení.
●

Poznámka: Při překročení horského průsmyku mimo území Alp upravte výsledek hodu kostkou o -2 (jak uvádí tabulka ztenčení stavu).
C. Zastavení pohybu
● Vojsko musí zastavit svůj pohyb, vstoupí-li na pole s nepřátelskými BJ, na němž nemá drtivou převahu (7.2.F).
(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 (9.3).
D. 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 9). Pokud neuspějí, nebo něco takového nechtějí
udělat, jsou vyhnáni a vojsko může pokračovat ve svém
pohybu (zbývají-li mu potřebné BP).
E. Opevněná města
● Během aktivace svého vojevůdce se vojsko a BJ k němu
připojené či ponechané jím na místě mohou přesunout
dovnitř nebo ven z neobléhaného opevněného města své
frakce.
● V opevněném městě se nesmí nacházet počet BJ přesahující jeho kapacitu (např. opevněné město s kapacitou 2
dokáže pojmout až 2 BJ a libovolný počet vojevůdců).

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. Osamocený 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).
● Pokaždé, když vojevůdce pozemním přesunem vstoupí
na herní pole, umožňuje svým protivníkům provést reakce (kapitola 8). Pokud jej tyto reakce nedonutí se zastavit,
může pokračovat v přesunu (zbývají-li mu potřebné BP).

F. Drtivá převaha
● Pokud se vojsko skládá z přinejmenším 5 BJ a vstoupí na
pole s jedinou nepřátelskou BJ bez vojevůdce, tuto jednotku může okamžitě odstranit z herního plánu. Takové
střetnutí se nepovažuje za bitvu a vojsko může pokračovat ve svém pohybu (zbývají-li mu potřebné BP).
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Poznámka: Tento krok se vyhodnocuje až po reakcích protivníka, a vojsko, které napadne přesun nepřítele, proto
může uplatnění drtivé převahy zabránit (kapitola 10).

❍

Ú
 spěch: Pokus je úspěšný. Přesuňte vojevůdce a BJ do
přístavu vylodění.

Poznámka: Hodnota přístavu je znázorněna na mapě příslušným počtem symbolů (puntíků či kosočtverců) na plachtě lodi u přístavu.

7.3 Námořní přesun
A. Přesun vojevůdce/vojska
● Vojevůdci se mohou přesunout z jednoho pole s přístavem na jakékoli jiné pole s přístavem. Námořní přesun
stojí 3 BP a lze se o něj pokusit pouze v případě, že zahraná strategická karta nese v levém horním rohu symbol
lodě. Symbol s jedinou lodí umožňuje námořní přesun
vojsku s až 5 BJ, symbol se dvěma loďmi umožňuje přesun vojsku s až 10 BJ.

Příklad:
Bylo uzavřeno spojenectví s Makedoňany, spojencem Kartága
jsou i Syrákúsy a v daném roce navíc došlo k vítězství kartaginského loďstva. Magón se s 1 BJ přesouvá z Římany ovládané
Utiky (Utica) do Římany ovládané Alerie (Aleria).
Nejprve sečtěte všechny modré puntíky:
l za hodnotu přístavu nalodění (Utica)
l za vojevůdce přesouvajícího se s 1 BJ
l za přesouvajícího se Magóna
l l l za každou z platných událostí (po 1 puntíku)
= celkem 6 puntíků.
Pak sečtěte kosočtverce:
u za hodnotu přístavu vylodění (Aleria)
u za Římany ovládanou Alerii
u za Římany ovládanou Utiku
= celkem 3 kosočtverce.
Poté proveďte hod kostkou na námořní přesun a jeho výsledek
přičtěte k puntíkům a kosočtvercům.
Poznámka: Na stěnách kostky námořního přesunu se nachází
následující hodnoty:

K nalodění nebo vylodění není nutné příslušné přístavy
Corsica and Sardinia
ovládat. Jestliže však vojevůdce
po reakcích (kapitola 8)
Revolt
sdílí stejné pole s jakýmikoli nepřátelskými BJ a neuplatIf your opponent has control
ní drtivou převahu,of musí
CORSICAse
& Szastavit.
ARDINIA,
remove all his PCs in that province
● Provádí-li námořní přesun římský hráč, je tento přesun
Major
Campaign
which are
not stacked
his CUs.
automaticky úspěšný.with
Provádí-li
námořní přesun hráč
MOVE UP TO THREE GENERALS
kartaginský, ke zjištění
jeho výsledku musí použít kartaEach General can move
ginskou tabulku námořního
přesunu.
up to four spaces with
1
up
to
ten
CUs.
● Po přesunu vojska na pole přístavu vylodění dochází ke
spuštění reakcí (kapitola 8).
●

B. Výsledek kartaginského námořního přesunu
33
● Určete počet modrých
puntíků a červených kosočtverců, které jsou pro
tento přesun relevantní,
proveďte hod kostkou na
námořní přesun a přičtěte k nim jeho výsledek.
● Na trojici polí vztahujících se ke konkrétním
událostem (viz obrázek)
umisťujte žetony PN,
které zde budou sloužit jako ukazatele. Jejich umístění proběhne pouze podle pokynů příslušné strategické karty (její události) nebo
v rámci přípravy zvoleného scénáře. Dokud takový žeton
PN zůstává na místě, generuje modrý puntík.
● Výsledky:
❍ P
 otopení: BJ jsou odstraněny a vojevůdce je vyhnán
(2.2.A).
❍ N
 ávrat: Vojevůdce i BJ zůstávají v přístavu nalodění
a přicházejí o všechny zbývající BP.

Padne-li

výsledkem je 6 puntíků
a 7 kosočtverců, což značí:

Padne-li

výsledkem je 6 puntíků
a 6 kosočtverců, což značí:

Padne-li
kterákoli
z hodnot:
máte větší počet puntíků než
kosočtverců, což znamená:
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8
Reakce
Poté co se váš vojevůdce přesune na herní pole nebo se po
provedení námořního přesunu vylodí na poli přístavu, protivník zareaguje následujícím způsobem (v uvedeném pořadí):
1. P
 ovinný krok: Vstoupí-li aktivované vojsko na pole neobléhaného nepřátelského opevněného města, protivník
musí oznámit, kteří z jeho vojevůdců (pokud jsou zde přítomni) a BJ se nacházejí ve vnitřní a kteří ve vnější lokalitě
města. BJ 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 nepřátelského vojska na
pole města, pokud toto opevněné město v tu chvíli ještě
není obléháno.

2. V
 olitelný krok: Má-li protivník na tomto poli své vojsko,
může se s ním pokusit vyhnout bitvě (kapitola 9).
3. V
 olitelný krok: Protivník se může ze sousedního pole pokusit napadnout přesun vašeho vojska (kapitola 10).
Všechny pokusy o vyhnutí se bitvě nebo napadení přesunu
musí být oznámeny najednou a dříve, než začnete vyhodnocovat kterýkoli z nich.
Dojde-li po všech reakcích na poli s neobléhaným 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.

9
Vyhnutí se bitvě
9.1 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 reakcí pokusit
vyhnout bitvě (a uniknout na jedno ze sousedních herních polí). I v případě, že se jim 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 BJ jsou
ponecháni na místě), zůstane-li každému z vojevůdců
ponechaných na místě alespoň 1 BJ (římským konzulům
musí zůstat alespoň 5 BJ; viz 2.3.C3).
● 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.
● Při vyhýbání se bitvě postupujte následujícím způsobem:
❍ Oznamte, který z vojevůdců (s případným doprovodem
BJ a dalších vojevůdců) se pokusí bitvě vyhnout.
❍ Hoďte kostkou.
❍ Je-li výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni vyhýbajícího se vojevůdce, pokus byl úspěšný. Vyhýbajícího
●

❍

se vojevůdce (i s případným doprovodem BJ a dalších
vojevůdců) ihned přesuňte na jedno ze sousedních polí
(viz níže uvedená omezení; 9.2).
Neúspěšný výsledek znamená, že na daném poli musíte
zůstat a dojde zde k bitvě.

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

9.2 Omezení při vyhýbání se bitvě
Pokus o vyhnutí se bitvě může s vojevůdcem podniknout
maximálně 10 BJ. Jakékoli nadbytečné jednotky musí zůstat na místě. BJ bez vojevůdce se bitvě vyhnout nemohou.
● Pokud se pozemní bitvě vyhýbá římský konzul, musí si
s sebou vzít alespoň 5 BJ (2.3.C3).
● Vojevůdci a BJ, kteří se dříve neúspěšně pokoušeli napadnout přesun aktivovaného vojska, se nyní bitvě vyhnout nemohou.
● Vojsko nebo vojevůdce, kteří se úspěšně vyhnuli bitvě, nesmí
v rámci svého úniku:
❍ překročit horský průsmyk ani úžinu,
❍ vstoupit na pole obsahující nepřátelské BJ nebo žetony PN,
❍ přesunout se na pole, odkud právě přišlo aktivované vojsko,
❍ vstoupit na pole nepřátelského nebo neutrálního kmene.
●
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V případě, že vojsko chce pronásledovat:
Hoďte kostkou.
❍ Je-li výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni aktivovaného vojevůdce, aktivované vojsko může pokračovat
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.

9.3 Pronásledování
●

●

●

Přesun na pole, na němž se nacházejí nepřátelské BJ, donutí vojsko za běžných okolností tento svůj přesun zastavit (neuplatní-li drtivou převahu; 7.2.F). Pokud se však
všem nepřátelským vojevůdcům a BJ podaří úspěšně
vyhnout bitvě a dané pole opustí, aktivované vojsko se
může pokusit o jejich pronásledování.
Aktivované vojsko nesmí pronásledovat, jestliže na dotčeném poli zůstaly jakékoli nepřátelské BJ (s výjimkou případu, kdy jde pouze o 1 BJ a lze uplatnit drtivou převahu; 7.2.F), nebo napadne-li jiné nepřátelské vojsko přesun
aktivního vojska na toto pole. K pronásledování mu navíc
musí zbývat potřebné BP.

❍

Poznámka: Uspěje-li aktivované vojsko při hodu na pronásledování a přesune se na další pole, dojde – stejně jako u jakéhokoli jiného přesunu – ke spuštění nových reakcí (kapitola 8).

10
Napadení přesunu
10.1 Pokusy o napadení přesunu

❍

V rámci reakcí se neaktivní vojska mohou pokoušet přesunout a napadnout přesun aktivovaného vojevůdce.
Takovouto reakci může provést jakékoli neaktivní vojsko
sousedící s herním polem, na něž aktivovaný vojevůdce
právě vstoupil.
● Napadající vojsko lze rozdělit (a napadnout přesun pouze s jeho částí, zatímco někteří z vojevůdců a BJ jsou ponecháni na místě), zůstane-li s vojevůdci ponechanými
na místě alespoň 1 BJ. (Římským konzulům musí zůstat
alespoň 5 BJ; viz 2.3.C3.)
● Tak či onak, pokus o vyhnutí se bitvě 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, 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.
● O napadení přesunu se můžete pokusit i s několika vojsky, 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 9).
● Za každé ohlášené napadení přesunu:
❍ Oznamte, který z vojevůdců (s BJ a případnými dalšími
vojevůdci) se pokusí napadnout přesun protivníka.
❍ Hoďte kostkou.
❍ Pokoušíte-li se napadnout přesun na nepřítelem ovládané herní pole, na němž se nenacházejí vaše BJ, k výslednému hodu přičtěte +1.
●

Je-li výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni napadajícího vojevůdce, pokus byl úspěšný. Napadajícího
vojevůdce (s BJ a případnými dalšími vojevůdci) ihned
přesuňte na pole s s aktivovaným vojevůdcem.

10.2 Omezení při napadení přesunu

O napadení přesunu nepřítele se s vojevůdcem může pokusit maximálně 10 BJ. Jakékoli nadbytečné jednotky musí
zůstat na místě. BJ bez vojevůdce napadat přesun nemohou.
● Pokud napadá přesun římský konzul, musí si s sebou vzít
alespoň 5 BJ (2.3.C3).
● Napadení přesunu lze provést pouze proti přesouvajícímu se vojevůdci aktivního hráče. Za žádných okolností
nelze napadnout přesun vojska nebo vojevůdce, kteří
sami napadají přesun, stahují se nebo ustupují (v uvedených případech nedochází k reakcím).
● Dojde-li k úspěšnému napadení přesunu vojska aktivního hráče a v rámci stejné série reakcí se jiné vojsko
předtím vyhnulo bitvě, vojsko aktivního hráče už nesmí
pronásledovat (9.3).
● Vojsko napadající přesun nesmí:
❍ překročit horský průsmyk ani úžinu,
❍ napadnout přesun z pole, na němž se nachází nepřesouvající se nepřátelská BJ, ani na takové pole vstoupit.
●

10.3 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.
●
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Své vojsko vraťte na pole, odkud právě přišlo. Tam vzápětí ztrácí všechny zbývající BP. Pokud uvedeným způsobem uniknete, k žádné bitvě nedojde.
● Musíte-li se stáhnout přes horský průsmyk, znovu hoďte
na ztenčení stavu (7.2.B).
● V případě, že se vaše vojsko nebo vojevůdce dostali na
současné pole prostřednictvím námořního přesunu, musí
se stáhnout zpět do přístavu, kde se původně nalodili.
Římská vojska provádějí tento krok automaticky, vojska
Kartaginců musí provést hod na námořní přesun (7.3.B).
Výsledek „Návrat“ v tomto případě znamená, že vojsko
zůstává tam, kde je, a bude donuceno svést bitvu.
● Stáhne-li se vojsko na pole s nepřátelským opevněným
městem nebo kmenem, stále může zahájit obléhání nebo
provést podrobení (kapitola 12).
●

E C
Hannibal
Mago

D
H. Gisgo

Příklad:
Je aktivován Scipio Africanus [A]. Vstoupí-li na pole [B], Hannibal [C] i H. Geskón [D] se mohou pokusit napadnout jeho
přesun.
Kdyby pole [B] obsahovalo již dříve umístěnou římskou BJ, napadení přesunu na toto pole by nebylo možné.
Přesune-li se Scipio na pole [D] obsazené H. Geskónem,
Geskón se může pokusit vyhnout bitvě, zatímco Hannibal [C]
s Magónem [E] mohou usilovat o napadení Scipionova přesunu.
V případě, že se H. Geskón [D] úspěšně vyhne bitvě, může se
přesunout na pole [E] obsazené Magónem, pole [C] obsazené
Hannibalem nebo na pole [B] (na pole [A], kde se dříve nacházel Scipio, se přesunout nesmí). Nedojde-li poté k úspěšnému
napadení Scipionova přesunu, římský vojevůdce se smí pokusit
o pronásledování.
Pokud je Scipionův přesun úspěšně napaden, může se Scipio
stáhnout zpět na předchozí pole, nebo zůstat na poli [D] a svést
pozemní bitvu.
Jestliže se H. Geskón bitvě nevyhne (ať už z vlastní volby, nebo
kvůli nepříznivému hodu kostkou), na jím obsazeném poli [D]
proběhne pozemní bitva. Dojde-li zároveň k úspěšnému napadení Scipionova přesunu, římský vojevůdce se nesmí stáhnout,
protože na poli, kde se právě nachází, se ještě před vyhodnocením napadení přesunu schylovalo k pozemní bitvě.

10.4 Napadení přesunu osamoceného vojevůdce
●

B A

Dojde-li k úspěšnému napadení přesunu osamoceného
vojevůdce (tj. bez BJ) nebo vojevůdců aktivního hráče,
takový vojevůdce nebo vojevůdci jsou vyhnáni. Stejně
jako v situaci, kdy přesouvající se vojsko vstoupí na pole
s osamoceným vojevůdcem nebo vojevůdci (7.2.C), se
ani v tomto případě nejedná o bitvu.
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11
Pozemní bitva
Přesune-li se vojsko na herní pole s nepřátelskými BJ (případně se zde ocitne v důsledku vylodění po námořním
přesunu), nedojde-li k uplatnění drtivé převahy (viz 7.2.F)
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.

do bitvy nezapojí žádný římský vojevůdce, útok válečných slonů je úspěšný při jakémkoli výsledku kromě 1.
● Je-li výsledný hod roven 1 (nebo nižší – může nastat
účinkem události karty #42), váleční sloni se splaší a začnou běsnit! Počet bitevních karet v ruce kartaginského
hráče se sníží o 1 (bez ohledu na to, kolik BJ válečných
slonů se bitvy účastní).
Poznámka: Nižší riziko, jemuž je ve smyslu počtu bitevních
karet v ruce vystaven kartaginský hráč, vychází ze skutečnosti,
že Kartagiňané byli s válečnými slony obeznámeni mnohem
lépe, a se vzpurnými zvířaty se proto dokázali snáze vypořádat.

11.1 Přípravy před bitvou
Pokud dojde k zahájení pozemní bitvy, uskutečněte následující kroky:
1. Kartaginský hráč případně provede hod kostkou na
změnu velení v římském vojsku (11.2).
2. 
Útočník může zahrát strategické karty vztahující se
k pozemní bitvě (tj. protiakce týkající se pozemní bitvy).
3. 
Obránce může zahrát strategické karty vztahující se
k pozemní bitvě.
4. Kartaginský hráč může vyhodnotit útok válečných slonů.
5. Rozdejte bitevní karty.
Po provedení těchto kroků hráči vyhodnocují jednotlivá bitevní kola, dokud bitva neskončí.

11.4 Rozdání bitevních karet
A. Počet bitevních karet v ruce
Každý hráč obdrží bitevní karty (BK), jejichž počet nesmí
přesáhnout 20, podle následujícího klíče:
● Oba hráči:
❍ +1 BK za každou BJ v pozemní bitvě,
❍ 
+X BK, kde X = bitevní úrovni vrchního vojevůdce
(pokud se bitvy účastní),
❍ 
+1 BK vojsku, jež napadlo přesun nepřítele, pokud
toto napadení vyvolalo pozemní bitvu, k níž by za jiných okolností nedošlo (viz níže uvedený příklad),
❍ –1 BK vojsku, jemuž se nepodařilo vyhnout bitvě (kapitola 9; viz také níže uvedený příklad),
❍ + další BK v závislosti na spojencích (11.4.B).
● Římský hráč:
❍ –
 X BK, proběhl-li úspěšný útok válečných slonů (X =
počet BJ válečných slonů; 11.3),
❍ 
+2 BK, jestliže se pozemní bitva odehrává v Latiu
(Latium), a to i v případě, že se v Římě (Roma) nenachází žádný vojevůdce,
❍ při pozemních bitvách v Itálii (Italia) je maximální
počet BK získaných díky spojencům roven 2. Latium
spojence při bitvách v Itálii neposkytuje (11.4.B).

11.2 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 provést hod kostkou na změnu jeho velení.
❍ obráncem → kartaginský hráč musí v této chvíli provést hod kostkou na změnu jeho velení.
● Výsledek tohoto hodu ovlivní to, který z konzulů bude
velet římskému vojsku.
● 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 podřízený si okamžitě vymění role (podřízený konzul se
po dobu trvání bitvy stává vrchním vojevůdcem, bývalý velitel je jeho podřízeným).
❍

●

11.3 Útok válečných slonů
V případě, že kartaginský hráč v tomto boji disponuje BJ
válečných slonů, může se pokusit o útok válečných slonů.
● Při útoku válečných slonů hoďte kostkou. Je-li výsledný
hod vyšší než bitevní úroveň vrchního římského vojevůdce, počet bitevních karet v ruce římského hráče se
sníží o tolik, kolik je v bitvě přítomno BJ válečných slonů.
● Pokud je výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni
vrchního římského vojevůdce, nestane se nic. Jestliže se
●

Kartaginský hráč:
❍ –
 1 BK, jestliže se při pokusu o útok válečných slonů
zvířata splašila a začala běsnit (11.3),
❍ +1 BK, odehrává-li se pozemní bitva na poli se spřáteleným kmenem.

Příklad:
Je aktivován Scipio Africanus [A]. Přesune na pole obsazené H. Geskónem [B]. Předpokládejme, že Geskón se nevyhne
bitvě a Hannibal [C] s Magónem [D] úspěšně napadnou Scipionův přesun. Scipio se rozhodne nestáhnout se, a tudíž dojde k pozemní bitvě. Kartaginský hráč neobdrží dodatečnou
BK, protože se Scipio přesunul na pole obsazené Geskónem
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D C

A

Hannibal
Mago

H. Gisgo

Příklad 4:
Pozemní bitva se odehrává na Korsice a Sardinii (Corsica & Sardinia). Hráč ovládající stejnojmennou provincii obdrží 1 BK.

11.5 Bitevní kola
Aktivní hráč začíná jako útočník, neaktivní hráč jako
obránce.
● Na začátku každého bitevního kola se stávající útočník
rozhodne, jestli zaútočí, nebo se odpoutá od nepřítele.
Boj pokračuje, dokud jeden z hráčů danou pozemní bitvu neprohraje, nebo se úspěšně neodpoutá od nepřítele.
●

B

a k pozemní bitvě by došlo i bez napadení přesunu. Pokud by
se Geskón pokusil vyhnout bitvě a neuspěl, kartaginský hráč by
obdržel o jednu BK méně.

11.6 Útok
A. Hraní a vyrovnávání BK
● Útočník zahraje do prostoru před sebou jednu ze svých
bitevních karet lícem nahoru.
● Obránce nyní musí zahrát BK, která kartu útočníka vyrovnává. Vyrovnávající BK je karta se stejným názvem
nebo karta Nasazení záloh. Tuto kartu umístí obránce do
prostoru před sebe lícem nahoru.
● Zahrané BK neodhazujte. Každý z hráčů si před sebou
ponechá balíček jím odehraných BK.
● (volitelný krok) Po vyrovnání útočníkovy BK (a pokud
je v bránícím se vojsku přítomen vojevůdce) se obránce
může pokusit o protiútok. Při protiútoku hoďte kostkou.
Je-li výsledný hod nižší nebo roven bitevní úrovni vrchního obráncova vojevůdce, obránce přebírá iniciativu
a stává se útočníkem. Někdejší útočník je nyní obráncem.
● Není-li obránce schopen nebo ochoten útočníkovu BK
vyrovnat, vítězství v pozemní bitvě připadá útočníkovi.
Nemá-li útočník na začátku bitevního kola k dispozici
žádnou BK, vítězství v pozemní bitvě připadá obránci.
Viz také vyhodnocení pozemní bitvy (11.8).
B. Použití BK Oboustranného obchvatu
V případě, že útočník zahraje Oboustranný obchvat a obránce
ho úspěšně vyrovná, obránce může převzít iniciativu, aniž by
provedl hod kostkou na protiútok. Jedná se o volitelný krok
a jediný způsob, jak dokáže během pozemní bitvy převzít iniciativu uskupení jednotek bez vojevůdce.
C. Použití BK Nasazení záloh
Útočník smí jako svou kartu zahrát Nasazení záloh. Když se
tak stane, oznámí, kterou z ostatních druhů BK tato karta
představuje. Nasazení záloh se nyní považuje za uvedenou
BK (a lze ji vyrovnat buďto kartou oznámeného typu, nebo
jinou kartou Nasazení záloh). Pokud útočník zahraje Nasazení záloh, oznámí, že se jedná o Oboustranný obchvat, a obránce tuto kartu vyrovná, obránce může přebrat iniciativu výše
popsaným způsobem.

B. Spojenci
● Hráči obdrží bitevní karty jako své „spojence“, jestliže se
pozemní bitvy zúčastní jejich vojevůdce a zároveň ovládají provincie v určitých oblastech. Obvyklou odměnou
je 1 karta za každou provincii ovládanou hráčem. Místo
pozemní bitvy určuje, odkud se tito spojenci mohou dostavit.
● Dojde-li k bitvě v Africe (Africa), Ibérii (Iberia), Itálii
(Italia) nebo na Sicílii (Sicilia), hráč obdrží 1 BK za
každou provincii, kterou v dané oblasti ovládá. Výjimky:
❍ V
 elká Numidie (Numidia Maior)
a Malá Numidie (Numidia Minor)
poskytují každá 2 BK.
❍ 
Řím je při bitvách odehrávajících se
v oblasti Itálie omezen na maximálně
dvě spojenecké karty a Latium (Latium) nebere při určení svých spojenců v potaz. +2 BK, které Římané
obdrží při bitvě v Latiu, se nepovažují za karty spojenců.
● Při bitvě na Baleárách (Baleares), v Zaalpské Galii
(Gallia Transalpina), Massilii (Massilia), Ligurii (Liguria), Mauretánii (Mauretania) (pokud je součástí
hry) a na Korsice a Sardinii (Corsica & Sardinia; které
jsou považovány dohromady za 1 provincii) obdrží hráč
ovládající danou provincii +1 BK.
Příklad 1:
Kartágo ovládá tři provincie v Ibérii (Iberia), Řím pouze jednu.
Bez ohledu na to, kde v Ibérii se pozemní bitva odehraje, obdrží
kartaginský hráč za své spojence 3 BK a římský hráč 1 BK.
Příklad 2:
Pozemní bitva se odehrává v Africe (Africa). Kartágo ovládá Kartágo (Carthago) a Libyi (Libya), Řím ovládá Malou
Numidii (Numidia Minor). V tomto případě obdrží každý
z hráčů za své spojence 2 BK.
Příklad 3:
Pozemní bitva se odehrává v Syrákúsách (Syracusae), které
jsou součástí oblasti Sicílie (Sicilia). Hráč ovládající Sicílii obdrží 1 BK a 1 BK dostane i hráč ovládající Syrákúsy.

Příklad pozemní bitvy:
Útočníkem je kartaginský vojevůdce Hannibal (s bitevní úrovní 4), obráncem pak římský vojevůdce G. Claudius Nero (s bitevní úrovní 2).
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Hannibal

Tuto kartu použijte jako
Čelní útok, Hledání slabin,
Obchvat zleva, Obchvat zprava
nebo Oboustranný obchvat.

11.7 Odpoutání se od nepřítele a stažení sil

1. kolo: Hannibal útočí prostřednictvím BK Obchvat zleva.
Nero ji vyrovná zahráním vlastní karty stejného typu a hodí
kostkou na protiútok s výsledkem 3, což znamená neúspěch.
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Hoďte ústupovou kostkou.
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Hoďte ústupovou kostkou.
Poražený ztratí tolik bojových
jednotek, kolik padlo na
kostce symbolů
.

A. Pokus o odpoutání se
● Místo zahrání bitevní karty se stávající útočník může
pokusit ukončit bitvu a stáhnout své síly. Tento krok je
možný pouze v případě, že mu v ruce zbývá alespoň jedna BK.
● Při odpoutání se od nepřítele hoďte kostkou. Je-li výsledek roven bitevní úrovní vašeho vrchního vojevůdce
(nebo nižší), je úspěšný.
● (volitelný krok) Jestliže útočník při zmíněném hodu
uspěje, stávající obránce se může pokusit o jeho okamžité zrušení. Obránce hodí kostkou, a pokud je výsledek
roven bitevní úrovní jeho vrchního vojevůdce (nebo nižší), odpoutání je zrušeno.
● V případě, že útočník se svým hodem neuspěje nebo je
jeho odpoutání zrušeno obráncem, obránce se může rozhodnout, že se okamžitě stane útočníkem. Ať tak či onak,
bitva pokračuje dál.
● Podaří-li se útočníkovi úspěšně odpoutat od nepřítele,
s celým svým vojskem (tzn. nesmí jej rozdělit) se musí
stáhnout na sousední pole. (Výjimka: BJ a vojevůdci, kteří provedli výpad z obléhaného opevněného města, se do
něj opět mohou stáhnout zpět; viz 12.5.B).
● Ztráty z pozemní bitvy jsou vyhodnoceny běžným způsobem (11.9), tato situace se však nepovažuje za ústup
(tj. nedojde k hodu ústupovou kostkou; viz 11.10).
● Jestliže se hráč odpoutá od nepřítele v pozemní bitvě, nedochází k žádným politickým následkům (11.11).

O

2. kolo: Hannibal útočí Oboustranným obchvatem. Nero tuto
kartu nemá, naštěstí ale disponuje kartou Nasazení záloh, kterou použije k vyrovnání Hannibalova Oboustranného obchvatu. Může se také nyní rozhodnout převzít iniciativu, což udělá,
a proto se stává útočníkem. Hannibal je v dalším kole obráncem.
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Hoďte ústupovou kostkou.
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4. kolo: Hannibal zahrává Nasazení záloh a oznamuje, že se jedná o Oboustranný obchvat. Nero žádnou takovou kartu nemá
Pantone 299
a nezbyla mu už ani karta Nasazení záloh. Zahranou kartu proPantone 431
to nemůže vyrovnat, v důsledku čehož římský hráč bitvu proPantone 428
hrává.

Příklad:
G. Claudius Nero (s bitevní úrovní 2) je stávajícím útočníkem,
zbývá mu však jediná BK (Čelní útok). Jeho šance nevypadají
příliš dobře, a římský hráč se proto rozhodne odpoutat od nepřítele. Nero hodí 2, což mu k odpoutání stačí. Vrchní kartaginský
vojevůdce Hannibal (s bitevní úrovní 4) následně hodí kostkou

Pantone 187
Pantone 719
Pantone 728
Black
White
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na zrušení jeho kroku s výsledkem 5. Nero je tím pádem úspěšný
a odpoutává se od nepřítele. Pokud by Hannibal uspěl, Nero by
byl donucen zaútočit.

●

Poznámka: Čím déle pozemní bitva trvá, tím pravděpodobnější je možnost vysokých ztrát. Obránce se proto někdy
může rozhodnout, že útočníkovu BK nevyrovná a bitvu zavčas prohraje. Taková taktika je naprosto legitimní.

B. Omezení při stažení sil v rámci odpoutání se od nepřítele
Vojska se nesmí stáhnout:
● přes horský průsmyk nebo úžinu,
● námořním přesunem,
● na pole s nepřátelským žetonem PN nebo nepřátelskou BJ,
● na pole s nespřáteleným kmenem,
● na pole, z něhož přišlo nepřátelské vojsko (pokud taková
situace nastane).
Stahuje-li se aktivovaný vojevůdce, musí se přesunout na
pole, z něhož se bezprostředně předtím přesouval (dokonce
i v případě, že se na něm nachází nepřátelský žeton PN).

11.10 Ústup
A. Ztráty při ústupu
● Vítěz provede hod na ústup (malou ústupovou kostkou,
pokud poražené uskupení jednotek zahájilo pozemní bitvu se 4 nebo méně BJ; velkou kostkou, jestliže vstoupilo
do bitvy s 5 nebo více BJ).
● Výsledek porovnejte s poslední zahranou bitevní kartou.
Poražené uskupení jednotek ztrácí navíc tolik BJ, kolik
je uvedeno na kartě. Zvítězil-li útočník a jeho poslední
zahranou kartou je Nasazení záloh, informace pro vyhodnocení ústupu naleznete na jakékoli kartě, za niž toto
Nasazení záloh předtím označil.

11.8 Vyhodnocení pozemní bitvy
Obránce prohrává, pokud se mu nepodaří vyrovnat
útočníkovu bitevní kartu.
● Útočník prohrává, nemá-li na začátku bitevního kola
žádné bitevní karty (a to i v případě, že žádnými kartami
nedisponuje ani obránce).
●

Poznámka: Utrpí-li ztráty související s ústupem kartaginský hráč, první BJ, o kterou přijde, musí být váleční sloni (jestliže jsou v daném uskupení přítomni). Následně si
může vybrat z ostatních, běžných BJ.

Poznámka: Výše zmíněná skutečnost je jedním z důvodů,
proč se obránce může rozhodnout, že se o protiútok pokoušet nebude.
●

Poražený hráč musí navíc po vyhodnocení ztrát ustoupit
(11.10) a nést politické následky (11.11).

Příklad 1:
Kartaginský hráč zvítězí v pozemní bitvě s 5 BJ, z nichž 2 jsou
váleční sloni. Hod na ztenčení stavu určí, že každá ze zúčastněných stran přichází v důsledku ztrát o 2 BJ. Výsledek hodu měl
hodnotu 6 a u příslušného řádku tabulky ztenčení stavu se nachází symbol
. Kartaginský hráč proto musí jako svou první
odstraněnou jednotku vybrat BJ válečných slonů. Jako druhou
ale zvolí jednu z běžných BJ. Pokud by pozemní bitvu prohrál
a v důsledku ústupu ztratil alespoň 1 BJ, musel by odstranit
i druhou BJ válečných slonů. Ztráty při ústupu však utrpí pouze poražené vojsko, v tomto případě Římané.

Pokud se útočník stáhne se z bitvy, ztráty se vyhodnotí
jako za běžných okolností. V takové situaci však nedojde
k ústupu a nedojde ani k žádným politickým následkům.

11.9 Ztráty v pozemní bitvě
Obě vojska utrpí v pozemní bitvě ztráty.
● Vítěz provede hod kostkou na ztenčení stavu. V příslušné tabulce pak porovnejte výsledek jeho hodu
(řádek) s nejvyšším počtem zahraných bitevních karet (sloupec), ať už je odehrál kdokoli (v případě, že
bitvu prohrál obránce, do něj zahrňte i útočníkovu
nevyrovnanou kartu). Každá ze stran pak z uskupení
jednotek, která se dané bitvy zúčastnila, ztratí takový
počet BJ, který odpovídá výsledku v tabulce.
●

Poznámka: Nachází-li se u příslušného řádku tabulky
ztenčení stavu symbol slona, první odstraněnou kartaginskou BJ musí být váleční sloni (jestliže jsou v daném uskupení přítomni).

Příklad 2:
Hannibal zvítězil v bitvě a jeho poslední zahranou kartou je Nasazení záloh, které označil za ekvivalent Oboustranného obchvatu. Obě vojska nejprve utrpí ztráty způsobené bitvou (postihne je
ztenčení stavu) a Římané následně vyhodnotí ztráty při ústupu.
Římské vojsko zahájilo boj se 7 BJ, a kartaginský hráč proto hodí
velkou ústupovou kostkou. Porovnání se symboly na kartě určí, že
v rámci ústupu Římané ztrácí dodatečných 5 BJ. Ouvej!

Příklad:
Stávající útočník zahrál 4 BK, ale obránce vyrovnal jen
3 z nich. Zároveň neuspěl v žádném ze svých pokusů o protiútok. Vítěz (útočník) hodí kostkou s výsledkem 5. Poté se
podívá do tabulky a zjistí, že obě strany musí v rámci ztrát
odstranit 1 BJ.
● Jestliže jsou z poraženého vojska v důsledku ztrát odstraněny všechny BJ, jeho vojevůdce je vyhnán. V případě, že
jsou v důsledku ztrát odstraněny všechny BJ z vítězného
vojska, jeho vojevůdce vyhnán není.

B. Ústupový manévr
● Poražený hráč musí poté přesunout své uskupení jednotek na pole, které zároveň ovládá a na němž se nenacházejí nepřátelské BJ, nebo na pole obsahující větší počet vlastních BJ, 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 nejbližším pravidly
povolené pole. (Výjimka: Pokud by delší cesta znamenala
menší postih, ustupující uskupení jednotek si může zvo-

19

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 uskupení je začleněno do ustupujícího uskupení (včetně všech
svých vojevůdců), stává se jeho součástí a ustupuje spolu
s ním.
C. Omezení při ústupu
● Uskupení jednotek nemůže ustupovat přes horský průsmyk ani úžinu.
● Ustupuje-li vojsko aktivního hráče (původního útočníka), jeho ústup musí směřovat nejprve na herní pole,
z něhož vstoupilo do pozemní bitvy.
● Ustupuje-li vojsko neaktivního hráče (původního obránce), nesmí vstoupit na herní pole, z něhož do pozemní
bitvy vstoupilo vojsko aktivního hráče.
D. Postih za ústup
● Ustupující uskupení jednotek ztrácí 1 BJ za každé pole
s nepřátelským žetonem PN nebo žetonem nespřáteleného kmene, na něž při svém ústupu vstoupí.
● Ustupující uskupení jednotek smí na ústupu projít přes
pole s nepřátelskými BJ. Pokud tak ovšem učiní, za každou zde přítomnou nepřátelskou BJ ztrácí 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 (2.2).
● Nemůže-li ustupující uskupení jednotek završit svůj
ústup pravidly povoleným způsobem, tj. do vzdálenosti

4 herních polí, je zničeno a všichni v něm přítomní vojevůdci jsou vyhnáni.
E. Ústup do opevněných měst
● Došlo-li k pozemní bitvě na poli neobléhaného opevněného města ovládaného frakcí, k níž náleží ustupující uskupení jednotek, toto uskupení smí ustoupit do vnitřní lokality
tohoto města.
● Ustupující uskupení jednotek nesmí vstoupit do obléhaného opevněného města, pokud neustupuje po neúspěšném výpadu (12.5.B).
● V obou výše zmíněných situacích mohou BJ a vojevůdci
ustoupit do opevněného města pouze při dodržení 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.

11.11 Politické následky
Poražený v pozemní bitvě musí odstranit z herní mapy
tolik žetonů PN (neplatí pro žetony opevněných měst ani
kmenů), kolik je rovno polovině celkového počtu BJ, jež
v této pozemní bitvě ztratil (mezi ty se započítávají ztráty
utrpěné v pozemní bitvě, ztráty při ústupu i BJ 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).
●

12
Obléhání a podrobení
12.1 Postup při obléhání a podrobení
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 (10.3).

Opevněná města se považují za žetony PN, jejich konverze (obrácení na druhou stranu) je však o něco obtížnější (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 prostřednictvím potřebných bodů podrobení.
● Jakýkoli aktivovaný vojevůdce, který skončí svůj přesun
na poli s nepřátelským opevněným městem nebo kmenem 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.
●

Cílem je nashromáždit:
❍ 3 obléhací body proti opevněným městům
❍ 3 body podrobení proti kmenům
.
● 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, že dojde k odstranění poslední BJ obléhajícího vojska
v rámci umístění třetího obléhacího bodu/bodu podrobení (tj. při stejném hodu kostkou).
●

1

1
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12.2 Útoky při obléhání a podrobení

2) Obléháte opevněné město a hodíte symbol
. Zkřížené meče jsou dostupné pouze Marcellovi, a proto všichni ostatní vojevůdci vyhodnotí symbol kroužku, tj. ztratí
1 BJ. Pokud by byl při obléhání využit Marcellus a hodil
by červenou kostkou (jak uvádí jeho zvláštní schopnost),
zkřížené meče by se posuzovaly jako zvláštní efekt a symbol kroužku by zrušily. Uplatnil by se jejich efekt: Marcellus by umístil 2 obléhací body a neztratil by žádnou
jednotku.

Každý jednotlivý pokus o zteč nebo podrobení (tj. útok)
je vyhodnocen za použití:
❍ obléhací kostky vyobrazené na žetonu, který je předmětem obléhání nebo podrobení;
❍  není-li na žetonu vyobrazena žádná kostka, římský hráč
používá červenou obléhací kostku, kartaginský hráč bílou.
● Pro vyhodnocení pokusu o zteč nebo podrobení:
❍ H
 oďte obléhací kostkou.
❍ 
Porovnejte výsledné symboly s tabulkou obléhání
a podrobení a vyhodnoťte jejich následky.
❍ Pokud získáte obléhací bod/bod podrobení, vedle obléhaného opevněného města nebo kmene umístěte na
herní plán příslušný žeton
.
●

Poznámka: Zvláštní efekty jsou vzácným jevem. Objevují se
pouze při obléhání opevněného města se symbolem citadely,
nebo když obléhá římský vojevůdce Marcellus.

1

12.5 Obléhaná opevněná města

12.3 Úspěšné ukončení obléhání a podrobení

A. Omezení související s obléháním opevněného města
● Opevněné město/metropole se nepovažuje za obléhané,
dokud se vedle něj nenachází alespoň jeden obléhací
bod.
● Obléhané opevněné město nesmí obdržet posily (5.1.C)
a v něm umístěný vojevůdce nesmí verbovat vojáky
(5.2.C2).
● Vojevůdci nesmí opustit obléhané opevněné město prostřednictvím námořního přesunu a vojska, která se na
tomto poli vylodí, nesmí do obléhaného opevněného
města vstoupit.
B. Výpad
● Aktivované vojsko uvnitř obléhaného opevněného města 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 opevněné město zahájilo pozemní bitvu.
❍ Pokud tak učiníte, vaše obléhané BJ a vojevůdce/vojevůdci do ní mohou zasáhnout (prostřednictvím výpadu). Má-li některý z vašich vojevůdců účastnících 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 BJ aktivovaného vojska, tak BJ účastnícími
se výpadu.
❍
Rozhodnete-li se výpad neuskutečnit, nesmíte využít
žádného z vojevůdců uvnitř obléhaného města. Pokud
musíte ze svedené pozemní bitvy ustoupit, zpět za hradby obléhaného města se mohou vrátit pouze ti z vojevůdců a BJ, kteří jej předtím opustili v rámci výpadu.

Podaří-li se hráči nashromáždit pravidly určený počet obléhacích bodů/bodů podrobení:
● Tyto body odeberte z herního plánu a poté:
● Bylo-li dobyto opevněné město:
❍ odstraňte všechny BJ z jeho vnitřní lokality,
❍ vyžeňte z jeho vnitřní lokality všechny vojevůdce,
❍ otočte jeho žeton na svou stranu.
● Byl-li podroben kmen:
❍ odstraňte jej z herního plánu,
❍ na dané pole umístěte jeden ze svých žetonů PN.
Poznámka: Žeton kmene je po jeho podrobení natrvalo odstraněn ze hry.

12.4 Zvláštní efekty
Tabulka obléhání a podrobení uvádí dva zvláštní efekty. Pokud se objeví, vyhodnoťte pouze je a všechny ostatní symboly
ignorujte.
1) Obléháte opevněné město a hodíte symbol
. Tento symbol („citadela“) vyvolává jeden ze zvláštních efektů, a proto
zkontrolujete tabulku obléhání a podrobení:
● Nese-li žeton opevněného města tento symbol, citadela
vám způsobí ztrátu 1 BJ. Jako zvláštní efekt navíc ruší
symbol trojúhelníku.
● Postrádá-li žeton opevněného města takový symbol, citadela nemá žádný efekt. V takovém případě dojde k vyhodnocení symbolu trojúhelníku (tj. přidání obléhacího
bodu).
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13
Ostatní pravidla
13.1 Polovina
●

13.3 Hannibal

Pokaždé, když vás pravidla vyzvou k určení „poloviny“,
zaokrouhlujte dolů.

Poznámka: Hannibal byl velitelem kartaginských vojsk,
který napomáhal soudržnosti mezi vojáky z celé řady nejrůznějších oblastí.

13.2 Ztenčení stavu
K úbytku stavu dochází během fáze ztenčení stavu
v důsledku zimy (5.3), nebo následkem zahrané události. 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 vyhnáni – ani když přijdou o svou poslední BJ.
● Hází-li na ztenčení stavu kartaginský hráč a u příslušné●

Pokud je Hannibal vyhnán, je zabit (2.2.A).
● Po Hannibalově zabití musí kartaginský hráč okamžitě
odstranit z libovolných polí na mapě pět svých žetonů
PN (ne ale opevněná města ani kmeny).
●

13.4 Scipio Africanus
V 6. herním kole (211–210 př. n. l.) přichází na herní
plán dodatečné posily v podobě P. Cornelia Scipiona Africana s 5 BJ.
● Tyto posily nelze rozdělit. Scipionovo vojsko smí být
umístěno na kterékoli pole v Itálii (Italia) nebo do libovolného přístavu v Ibérii (Iberia). Zvolené místo musí
obsahovat římský žeton PN a nesmí se na něm nacházet
žádné nepřátelské BJ. Pokud v 6. herním kole žádné takové pole na herním plánu neexistuje, Scipio Africanus se
svým vojskem do hry vůbec nevstoupí.
● Po příchodu na herní mapu se Scipio Africanus stává permanentním držitelem druhého prokonzulského úřadu
(Řím tedy může mít současně ve hře dva prokonzuly).
●

ho řádku tabulky se nachází symbol
, první odstraněnou BJ musí být BJ válečných slonů (pokud je v daném
uskupení přítomna).
●

Při útoku Nepřátelských kmenů (strategické karty #7
a #8) na velikosti vojska nezáleží. Vždy použijte
sloupec s hodnotami 5–6.
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14
Volitelná pravidla
●

Následující volitelná pravidla jsou určena hráčům, kteří by
své hry chtěli okořenit špetkou realismu, nebo jim jednoduše
dodat trochu pestrosti.

14.1 Dodatečné strategické karty

(scénáře hry Hannibal)
● Přejete-li si obohatit svůj herní zážitek, do balíčku strategických karet přidejte karty #65–#74.
● Chcete-li, aby váš prožitek byl ještě intenzivnější, do balíčku strategických karet přidejte karty #75–#90.
● Doporučení ohledně použití volitelných karet naleznete
v přehledu na konci Knihy scénářů.
● Hráči se také mohou dohodnout, že kterákoli z výše zmíněných karet (tj. s římskými číslicemi) bude po odehrání
její události odstraněna ze hry.

14.5 Mauretánie
Mauretánie (Mauretania) nepatří do žádné oblasti.
Není ani politicky významnou provincií (2.1.E).
● Herkulovy sloupy: Ovládáte-li Gady (Gades), překročení úžiny mezi nimi a Abylou (Abyla) stojí jen 1 bod
přesunu. Jinak stojí 2 BP.
● Přístav Siga: Námořní přesun může z přístavu Siga
(Siga) zahájit nebo jej zde ukončit nejvýše 5 BJ.
●

14.2 Varianta Zajatého posla
●

Poté, co tuto strategickou kartu (#55) zahrajete jako událost a svému protivníkovi vezmete jednu kartu, váš protivník má možnost požadovat, abyste okamžitě zahráli
další kartu.

14.6 Pružné umisťování žetonů PN a jejich
odstraňování
●

14.3 Varianta Vystrašených slonů
●

Moiry: Někteří římští vojevůdci budou na začátku určených kol natrvalo odstraněni. Jsou-li přítomni na herním
plánu, odstraňte je z něj a jejich karty poté vraťte do krabice.
❍ T. Sempronius Gracchus → 5. herní kolo
❍ P. Cornelius Scipio → 6. herní kolo
❍ M. Claudius Marcellus → 7. herní kolo
❍ Q. Fulvius Flaccus → 8. herní kolo
❍ Q. Fabius Maximus → 9. herní kolo.

Tato strategická karta (#42) má dva různé texty: základní
(nahoře) a volitelný (dole). Při této variantě používejte
dolní text. Takto měla karta vypadat v nikdy nevydaném
Hannibalovi II.

Vojsko s alespoň 3 BJ smí při přesunu odstraňovat nepřátelské žetony PN na poli, kde se právě nachází,
a umisťovat své vlastní. Odstranění nepřátelského žetonu
PN stojí 1 bod pohybu, umístění vlastního žetonu PN
stojí rovněž 1 BP.

Příklad: Vojsko nejprve utratí 2 BP, aby konvertovalo nepřátelský žeton PN na vlastní. Následně utratí 1 BP a přesune se
o jedno pole. Svůj poslední BP využije k odstranění nepřátelského žetonu PN z pole, kde svůj přesun skončí.

14.4 Dodatečná pravidla k vojevůdcům
A. Bomilkar
● Ve 4. herním kole se jako posila objeví kartaginský vojevůdce Bomilkar. Bomilkar přichází bez vojáků a na mapě
může být umístěn na jakékoli pole s kartaginskou BJ. Toto
volitelné pravidlo lze použít pouze ve Scénářích č. 1, 2 a 3.
B. Historický nádech

14.7 Varianta umisťování posil
A. Kartaginské posily
● Kartaginský hráč obdrží 1 BJ za každé z těchto opevněných měst, jež ovládá: Kartágo (Carthago), Utica (Utica), Gady (Gades) a Nové Kartágo (Carthago Nova)
(všechna začínají hru ovládaná Kartágem).
● Tyto posily jsou umístěny podle následujícího klíče:
❍ 1 BJ může být umístěna do Kartága nebo k libovolnému vojevůdci v Africe (Africa).
❍ 
2 BJ mohou být umístěny do Nového Kartága nebo
k libovolnému vojevůdci v Ibérii (Iberia).
❍ 1 BJ může být umístěna k libovolnému kartaginskému
vojevůdci.
B. Římské posily
● Římský hráč obdrží 1 BJ za každé z těchto měst, jež ovládá: Rhegium (Rhegium), Tarent (Tarentum), Neapol

Chcete-li hře dodat silnější historický nádech, přidejte následující pravidla (za něž děkuji Andymu Daglishovi):
● Smrt v boji: Všechny římské vojevůdce (vrchní i podřízené), jejichž vojska jsou v bitvě beze zbytku zničena,
místo vyhnání zabijte.
● Volba konzulů: Římský vojevůdce nesmí být konzulem
dvě kola po sobě. Při výběru nových konzulů (5.1.B) si
příslušné karty vytáhněte předtím, než do balíčku přidáte karty stávajících konzulů. (Výjimka: Q. Fabius Maximus je do balíčku zamíchán před výběrem nových konzulů, jako za běžných okolností).
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(Neapolis), Capua (Capua) a Řím (Roma) (všechna
začínají hru ovládaná Římem).
● Tyto posily mohou být umístěny do jakéhokoli neobléhaného, Římany ovládaného opevněného města v Itálii
(Italia) a/nebo k libovolnému římskému vojevůdci/
vojevůdcům v Itálii. Nejvýše 2 BJ mohou být umístěny
k libovolnému římskému vojevůdci mimo území Itálie.

❍

❍

14.8 V
 arianta pravidel obléhání

V
 yplenit padlé město: K uskupení jednotek, které město dobylo, přidejte 2 BJ.
Projevit shovívavost: Okamžitě konvertujte (obraťte na
svou stranu) 2 nejbližší žetony PN na polích, na nichž
se nenacházejí nepřátelské BJ (relevantní vzdálenost
se počítá podle bodů pohybu). Nachází-li se ve stejné vzdálenosti více žetonů PN, vybírá mezi nimi hráč,
který město dobyl.

14.9 Původní Hannibal

(Charlesova alternativa)
● Při obléhání Říma (Roma), Kartága (Carthago), Syrákús (Syracusae), Nového Kartága (Carthago Nova)
a Gad (Gades) potřebujete k úspěchu 3 obléhací body
(12.1). V případě všech ostatních opevněných měst jsou
zapotřebí pouze 2.
● Platí-li některý z následujících případů, při obléhání házejte bílou obléhací kostkou:
❍ na poli sousedícím s obléhaným městem je přítomna 1
nebo více neobléhaných nepřátelských BJ.
❍ uvnitř obléhaného města se nachází 1 nebo více nepřátelských BJ.
● Poté, co je obléhání úspěšně završeno, se může hráč
rozhodnout, zda vedle konvertování (obrácení) žetonu
města na svou stranu provede také právě jeden z následujících kroků:

●

Pokud chcete Hannibala hrát tak, jak vyšel v předchozích dvou edicích, řiďte se následujícími kroky:
❍ Hrajte jen se strategickými kartami #1–#64.
❍  Mauretánii nepovažujte za součást herního plánu (14.5).
❍ Ze hry odstraňte tyto vojevůdce (a jejich karty): Bomilkar, T. Sempronius Gracchus, M. Livius Salinator, Q. Fulvius Flaccus, M. Valerius Laevinus a P. Licinius Crassus.
❍ Použijte Scénář č. 1 z Knihy scénářů.

14.9 Jen s běžnou kostkou
●

Pro hráče, které bavily starší edice, v nichž se používala
jen běžná kostka, jsou na druhé straně přehledové mapy
vydání z r. 2007 sestaveny příslušné tabulky.

15
Poznámky ke kartám
lost zahrána i karta #9B, Filippos V. vyhlásil mír. Z odpovídajícího místa v kartaginské tabulce námořního přesunu odeberte
příslušný žeton PN, z ruky kartaginského hráče namátkou odhoďte jednu strategickou kartu a kartu #9B odstraňte ze hry.
#20 – Špeh v nepřátelském táboře: Svému protivníkovi namátkou vezměte z ruky polovinu bitevních karet, které po
dobu trvání pozemní bitvy zůstávají otočené lícem vzhůru.
Pokud současně zahrajete také Dezerci spojenců (karta #59),
smíte si vybrat jednu z odhalených BK, nebo namátkou vytáhnout jednu z neodhalených karet v ruce protivníka.
#28 – Itálie okouzlena Hannibalem: Hannibal smí odstranit
žeton PN z pole, na němž začíná, pokud za to utratí jeden
bod pohybu. Tuto výhodu lze využít na polích, kde Hannibal
uplatní proti římským BJ drtivou převahu (7.2.F), i tam, kde
se římské vojsko vyhne bitvě.
#30 – Kartaginské obléhací stroje: Obléhací stroje jsou jednotkou, která přichází do hry zahráním této karty jako události.
Nejedná se sice o BJ, ale může se pohybovat stejným způsobem. Nesmí překročit průsmyk na území Alp ani se přemístit
prostřednictvím námořního přesunu. Pokud se nachází sama

15.1 Strategické karty
#5 – Místní průvodce: Tuto událost mohou využít pouze vojevůdci se strategickou úrovní 1 nebo 2. V případě překročení hor ji lze zužitkovat společně s dalšími modifikátory (například při překročení horského průsmyku mimo území Alp
poskytuje úpravu výsledného hodu kostkou o –5; viz 7.2.B).
Její účinek trvá po celou dobu přesunu, a proto může upravit
i několik hodů na ztenčení stavu, provedených v důsledku
překročení horských průsmyků.
#7 & #8 – Nepřátelské kmeny: Tuto kartu lze zahrát jak proti uskupení jednotek ponechanému na příslušném poli, tak
proti uskupení, které na něj z jakéhokoli důvodu vstoupí (tzn.
v důsledku přesunu, vyhnutí se bitvě, ústupu, napadení přesunu nebo stažení se). Nepřátelské provincie mají na mapě
před svým jménem symbol
(jde o Ligurii (Liguria), Zaalpskou Galii (Gallia Transalpina), Mauretánii (Mauretania)).
#9B – Filippos V. Makedonský uzavírá mír s Římem: Tato
karta začíná hru odložena stranou. Po zahrání události karty
#9A ji přidejte do odhazovacího balíčku. Poté, co je jako udá-

24

na poli spolu s nepřátelskými BJ nebo je donucena k ústupu,
je okamžitě odstraněna ze hry. Každé vojsko může v jakoukoli chvíli disponovat maximálně jednou jednotkou obléhacích
strojů. Tato jednotka nezabírá ve vojsku žádné místo, a kartaginské vojsko se proto může přesouvat s obléhacími stroji a 10
BJ (5.2.C2). Je-li událost zahrána ve chvíli, kdy jsou všechny
4 jednotky obléhacích strojů ve hře, příslušný žeton lze přesunout od jednoho vojska k jinému.
#32 – Dezerce numidských spojenců: Ovládá-li váš protivník
jak Velkou Numidii (Numidia Maior), tak Malou Numidii
(Numidia Minor), přichází o všechny čtyři bonusové BK.
#41 – Špatné počasí: Tuto událost lze zahrát i v případě,
že nedojde k žádnému boji. Počet BP vojevůdce, proti němuž je namířena, je snížen na 2 BP (i kdyby měl k dispozici
6 BP, např. díky kartě #63 Rychlý pochod nebo Nerově zvláštní
schopnosti; viz 15.2B). Událost působí retroaktivně a vojevůdce se proto musí ihned vrátit na druhé pole, na něž během svého přesunu vstoupil (se svým vojskem, přesouvá-li
se spolu s ním). (Výjimka: Pokud při svém přesunu utratil
za vstup na první nebo druhé pole 2 BP, musí se vrátit už na
první pole.) Kartu je dovoleno zahrát během přesunu (pozemního či námořního) nebo na jeho konci, musí být však
zahrána ještě před vyhodnocením 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 tažení (nebo jiné události aktivující více než jednoho vojevůdce),
lze ji využít k omezení přesunu pouze jediného vojevůdce
a její účinek musí být oznámen předtím, než se v rámci této
násobné aktivace začne přesouvat další vojevůdce. Událost
Špatné počasí také ovlivňuje přesun vojevůdce, nikoli samotné BJ (jestliže se tedy BJ přesouvají se dvěma různými vojevůdci, stále lze při jejich přesunu využít celkem 4 BP).
#42 – Vystrašení sloni: Tuto kartu lze zahrát, když se římský
hráč ocitne v boji proti BJ válečných slonů, před hodem kostkou na útok válečných slonů. Útok slonů je zrušen a kartaginský hráč odhodí z ruky 2 bitevní karty. Alternativní možnost
využití této karty naleznete ve Volitelných pravidlech (14.3).
#44–#48 – Spojenecké pomocné sbory: Tyto BJ musí být
umístěny k vojevůdci v oblasti Itálie (Italia) a nemohou být
umístěny do Říma (Roma), pokud se v něm nenachází žádný
vojevůdce.
#51 Epidemie & #52 Morová rána: To, které vojsko hodí
kostkou na ztenčení stavu, určuje hráč využívající efekt karty.
#55 – Zajatý posel: Alternativní možnost využití této karty
naleznete ve Volitelných pravidlech (14.2).
#57 – Hannón radí Kartágu: Mimo oblast Afriky (Africa)
lze kartaginské posily umisťovat podle běžných pravidel. Pokud událost stále platí a do Afriky se přesunou kartaginské
BJ, nemohou ji opustit, dokud nedojde k opětnému zamíchání balíčku strategických karet.
#58 – Cato radí Římu: Do oblasti Afriky (Africa) lze římské
posily umisťovat podle běžných pravidel. Pokud událost stále
platí a římské BJ Afriku opustí, nemohou do ní opět vstoupit,

dokud nedojde k opětnému zamíchání balíčku strategických
karet.
#59 – Dezerce spojenců: Tuto kartu lze zahrát kdykoli během pozemní bitvy, dokonce i předtím, než dojde k vyložení
první BK (nebo za účelem krádeže poslední BK stávajícího
útočníka, následkem čehož dotyčný bitvu prohraje).
#60 – Rozbouřené moře: Pokud jsou odstraněny všechny
jeho BJ, vojevůdce se vrací do přístavu nalodění.
#63 – Rychlý pochod: Hráč může Rychlý pochod využít
k přesunu se 6 BP, jehož součástí může být i námořní přesun. Touto kartou lze příslušného vojevůdce přesunout po
moři až dvakrát, přičemž dané vojsko pokaždé spotřebuje
tři z dostupných BP.
#64 – Příměří: V době příměří není povoleno napadat přesun nepřítele ani zahájit obléhání, hráči však mohou ponechat svá vojska před hradbami opevněných 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. Tyto
nepřátelské žetony PN však nelze konvertovat (obrátit je na
druhou stranu) a BJ přítomné na polích s nepřátelskými žetony
PN na konci kola podléhají ztenčení stavu v důsledku zimy.
K porušení příměří dojde pouze v případě, kdy je zahrána událost na kartě se symbolem zlomené olivové ratolesti
(včetně některých karet protiakcí). Dojde-li k zahrání události, ale text karty nemůže být uplatněn (např. je-li zahrána strategická karta Spojeneckých pomocných sborů, avšak
v Itálii (Italia) nejsou žádní vojevůdci, a proto není možno
umístit BJ), příměří není porušeno.
Na konci tahu, v němž dojde k zahrání této karty (ať už jako
události, za účelem zisku OB, nebo jejím odhozením), ji zamíchejte spolu s kartami zbylými v dobíracím a odhazovacím
balíčku strategických karet a vytvořte nový balíček.
#66 & #83 – Karty Impéria: Při aktivaci touto kartou může
jedno vojsko s až 5 BJ provést námořní přesun. Nejedná se
o kartu tažení, takže Nero v tomto případě nemůže využít
svou zvláštní schopnost.
#76 – Triumf: Touto událostí nelze odstranit kartaginské žetony PN.
#78 – Válečná kořist: Konvertovat (obrátit na druhou stranu) lze pouze nepřátelské žetony PN z polí, na nichž se nenacházejí nepřátelské BJ a která nejsou opevněnými městy
ani kmeny.
#79 – Punská věrolomnost: Pokud je zrušena událost, kartu
odhoďte. Jsou-li odhaleny strategické karty, římský hráč je
takto musí ponechat po celý zbytek kola.
#80 – Diktátor: Tuto událost může římský hráč zahrát, ovládá-li kartaginský hráč alespoň o tři politicky významné provincie více než on (2.1.E). Diktátor má vyšší postavení než
všichni ostatní římští vojevůdci. Na konci kola je odstraněn
z mapy a na herním plánu nesmí zůstat ani jako prokonzul
(pokud nebyl zabit, zamíchejte jeho kartu zpět do balíčku
římských vojevůdců). Diktátor není konzulem a jeho vojsko
není omezeno minimálním počtem BJ jako vojsko konzulské. Diktátor může sbírat BJ z konzulských vojsk, i když takový krok sníží stav konzulského vojska pod 5 BJ. Svým po-
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B. Římští vojevůdci
Q. Fabius Maximus – Oblast Itálie (Italia) sice opustit nesmí, může však provádět přesun po moři z jednoho italského
přístavu do druhého. Pokud se ve chvíli, kdy Fabius vstoupí
do hry, v Itálii nenachází uskupení 5 BJ, umístěte ho k jakémukoli jinému uskupení BJ v Itálii (toto umístění dočasně
porušuje pravidlo konzulského vojska; viz 2.3.C3). Nastane-li v průběhu hry situace, že v Itálii žádné BJ nejsou, okamžitě Fabia přesuňte do Říma (Roma) (není-li vyhnán).
G. Flaminius – Jeho zvláštní schopnost platí jen při pronásledování poté, co se protivník úspěšně vyhnul bitvě (9.1). Zamezit soupeřovu odpoutání se od nepřítele v rámci pozemní
bitvy (11.7) jejím prostřednictvím nelze.
T. Sempronius Longus – Pomocí jeho zvláštní schopnosti
nelze zamezit soupeřovu odpoutání se od nepřítele v rámci
pozemní bitvy (11.7).
M. Claudius Marcellus – Jeho zvláštní schopnost neplatí
v případě podrobování kmenů.
G. Claudius Nero – 6 bodů pohybu získá, pokud je aktivován
strategickou kartou tažení (#33, #34, #37, #38, #39 a #40).
Následně smí provést kombinaci pozemních a námořních
přesunů – za předpokladu, že za ně spotřebuje náležitý počet
BP a dodrží veškerá pravidla.
L. Aemilius Paullus – Jeho zvláštní schopností nelze zamezit
soupeřovu odpoutání se od nepřítele v rámci pozemní bitvy
(11.7).
P. Cornelius Scipio Africanus – Jeho zvláštní schopnost neplatí v případě podrobování kmenů.

stavením převyšuje všechny konzuly a v pozemní bitvě bude
vždy velitelem vojska (tj. bez hodu kostkou na změnu velení). Maximální velikost vojska, které diktátor smí přesunout,
zůstává na 10 BJ. Úřad diktátora označte umístěním žetonu
diktátora (Dictator) na kartu příslušného vojevůdce.
#84 – Dobré znamení: Místo hodu kostkou si můžete vybrat
libovolný výsledek hodu.
#86 – Neočekávané nájezdy: Oba odstraněné žetony PN
musí sousedit se stejným polem, na němž se nachází vaše
BJ. Odstranit lze pouze nepřátelské žetony PN z polí, na
nichž se nenacházejí nepřátelské BJ a která nejsou opevněnými městy ani kmeny.
#88 – Léčka: Zvýšení bitevní úrovně vašeho vojevůdce znamená, že obdržíte jednu BK navíc (11.4) a bude pro vás snazší
odpoutat se od nepřítele nebo zrušit podobné pokusy vašeho
protivníka (11.7).
#90 – Flamen Martialis: Odstranění 2 žetonů PN je v daném
kole zapotřebí pouze při první aktivaci takto postiženého vojevůdce.

15.2 Poznámky ke kartám vojevůdců
A. Kartaginští vojevůdci
Hannón – Oblast Afriky (Africa) sice opustit nesmí, může
však provádět námořní přesun z jednoho afrického přístavu
do druhého. Svou schopnost (tj. odstranění žetonu PN) může
využít jen tehdy, skončí-li svůj přesun s alespoň 1 kartaginskou BJ a nezapojí-li se do pozemní bitvy. Uplatnění drtivé
převahy (7.2.F) se nepovažuje za pozemní bitvu.
Magón – Jeho zvláštní schopnost je předtištěna na kartaginské
tabulce námořního přesunu. (Dávejte si pozor, abyste jeho výhodu nezapočítali dvakrát.)

Co je to Phalanx?
Phalanx je společností a splněným snem dvou jedinců.
Hra Hannibal a Hamilkar je naší srdeční záležitostí a bylo nám velikou ctí ji vydat.
Děkujeme vám za vaši nepřetržitou podporu!
Jaro a Waldek

Česká edice hry
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Několik řádků závěrem od autora hry
V roce 1995 jsem začal pracovat pro Avalon Hill, kde mi krátce po mém příchodu představili
svou novou hru nazvanou We the People z dílny Marka Hermana. Byl jsem naprosto ohromený,
protože něco takového jsem nikdy předtím neviděl. Hrála se sice snadno, současně byla ale plná
šťávy a představovala určitou výzvu. Byl jsem toho názoru, že pro Avalon Hill znamená vykročení dobrým směrem, a s Markem Hermanem probíral možnost vytvoření jí podobných. Mark
Herman se domníval, že druhá punská válka by byla dobrým kandidátem, na práci na hře mu
ale nezbýval čas. Proto mi dovolil, abych se jí ujal já, a Hannibal se tak stal vůbec první hrou,
kterou jsem pro Avalon Hill vytvořil.
We the People a Hannibal sdílí celou řadu podobností – vzdálenosti přesunů, způsob aktivace
vojevůdců, umisťování žetonů politické nadvlády atd. Hlavní rozdíl spočívá v obléhání, spojencích, bitevních kartách záloh i v událostech přítomných na každé strategické kartě.
Když jsem na hře začal pracovat, neměl jsem v úmyslu dávat událost na každou kartu. V počátečních verzích balíčku karet událostí ale jejich množství začalo postupně narůstat, až dosáhlo
zhruba jeho poloviny. V té chvíli Don Greenwood navrhl, aby se z každé karty stala karta události. Byl to skvělý nápad a my se ho rozhodli realizovat.
Karty záloh byly do bitev přidány proto, aby se boj stal napínavějším a obránce dostal větší
šanci zvítězit. Bez nich má útočník obrovskou výhodu, protože obránce nemůže zaútočit, dokud
nezíská iniciativu.
Pravidlo spojenců zase vzniklo proto, aby Hannibal dostal v Itálii šanci nabrat síly. Fungovalo
opravdu dobře a manévrování za účelem zisku spojenců se stalo jedním z klíčových prvků hry.
Římanům jsem původně pro potřeby spojenců dovolil využívat všechny jimi ovládané provincie
v Itálii, na poslední chvíli jsem ale jejich počet snížil na maximálně dvě (z důvodu vyváženosti
hry).
Vzpomínám, že na mé první verzi mapy Hannibala se nacházela spousta herních polí – chtěl
jsem využít celý herní plán. Když mi ale došlo, že na všechny bych potřeboval více než jeden arch
žetonů nadvlády, rozhodl jsem se jejich počet drasticky snížit a jsem rád, že jsem to udělal – hru
to jen vylepšilo. Omezení daná výrobou tak někdy pomůžou při rozhodování o podobě hry.
Rešeršemi, prací na hře a jejím testováním obvykle trávím několik let. Hannibal byl nejjednodušší hrou, kterou jsem kdy vytvořil – všechny její součásti do sebe zapadly vcelku rychle. Samozřejmě se tak stalo především díky skvělému základu stvořenému panem Hermanem, který jsem
následně mohl dále rozpracovat.
Mark Simonitch
srpen 2017
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