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Churchill – Pravidla hry

1. Úvod
Churchill je hra pro jednoho až tři hráče, kteří představují jednoho
z aktérů takzvané Velké trojky: Churchilla (Velká Británie/UK),
Roosevelta (USA) nebo Stalina (SSSR). Cílem hry je dovést druhou světovou válku k takovému konci, který bude nejvýhodnější
pro vaši zemi. Tato hra ovšem není čistě kompetitivní. Churchill
je hra „koopetitivní“; se svými protivníky současně spolupracujete
i soupeříte. Není to válečná hra jako taková, ale politický zápas
mezi spojenci tvořícími poválečný svět. Pokud budete příliš
agresivní, můžete alianci rozbít a vytvořit ještě nebezpečnější
poválečné uspořádání. Vítězem hry bude ten hráč, který nejlépe
uvede do praxe svou vizi míru.

21 karet amerického štábu (na rubu s Rooseveltem)
21 karet sovětského štábu (na rubu se Stalinem)
21 karet britského štábu (na rubu s Churchillem)
1 arch samolepek (pro nalepení na kvádry vůdců a kvádry front;
postup viz str. 35)
(* kvádry jsou v příkladech zobrazeny s nalepenými samolepkami)

3. Základní přehled
3.1 Shrnutí

2. Herní komponenty

Hra Churchill se hraje jako série konferencí. Každý ze tří scénářů
(trénink, turnaj a kampaň) se skládá z určitého počtu konferencí
(tří, pěti a deseti), přičemž všechny scénáře končí buď po desáté
konferenci, nebo po kapitulaci Osy. Během konference představujete jednoho aktéra Velké trojky (Churchilla, Roosevelta nebo
Stalina) a váš štáb (každý z vůdců má k dispozici sedm karet štábu
na každou konferenci). Budete na ní navrhovat, řešit a diskutovat
různá témata. Po odehrání poslední karty štábu hráči určí, kdo vyhrál konferenci, a vyhodnotí každé téma, čímž se změní politická
a vojenská situace na mapě. Konference je zakončena pokusem
spojeneckých armád o postup po frontové stupnici směrem
k Německu a Japonsku. Jakmile Japonsko i Německo kapitulují,
válka skončí, hráči provedou konečný součet vítězných bodů
(VB) a určí vítěze hry.

1 pravidla hry (tento sešit)

3.2 Herní plán

Průběh hry a základní pravidla jsou uvedeny v kapitolách Základní
přehled (3.) a Průběh konference (4.). Podrobný popis jednotlivých postupů je uveden v dalších kapitolách. Základní pravidla
by měla být srozumitelná po přečtení části Základní přehled
a Průběh konference. Zmíněné kapitoly si tedy přečtěte obzvláště
pečlivě, než přistoupíte ke zbytku pravidel. Příprava hry je popsána
v kapitole 9. Scénáře.
Pokud se chcete pravidla naučit sledováním průběhu hry namísto
čtením klasicky strukturovaných pravidel, nalistujte rovnou kapitolu Názorný příklad hry na str. 25.

1 rozkládací pevný herní plán (56 × 87 cm)
3 přehledové karty hráčů
1 arch žetonů
90 průsvitných plastových žetonů (30 zelených, modrých a červených; představují tajné sítě)
3 velké dřevěné kvádry* (zelený, modrý a červený; představují vůdce)
5 figurek (3 černé pro globální témata, 1 červená
pro sovětské atomové špiony, 1 modrá pro americkou atomovou bombu)
7 středně velkých dřevěných kvádrů (2 zelené, 3 modré,
2 červené; představují postup jednotlivých vojenských
front)
4 dřevěné osmihrany (2 zelené a 2 modré; pro označení
kontroly nad válčištěm)
14 malých dřevěných kostek (6 černých představuje německé vojenské zálohy, 4 khaki jsou japonské vojenské
zálohy, 3 šedé pak námořní zálohy Osy Berlín–Řím–Tokio, a 1 tmavě hnědá znázorňuje italské vojenské zálohy)
45 dřevěných válců (15 zelených, modrých a červených;
pro označení politické příslušnosti)
6 šestistěnných kostek (2 zelené, 2 modré a 2 červené)
1 desetistěnná kostka („0“ na této kostce je vždy považována za „10“, nikoli za „0“)
30 karet konference
5 karet vůdců

Herní plán je rozdělen na dvě samostatné části: na část konferenční
a část vojenskou.
3.2.1 Na konferenční části plánu, znázorněné kulatým konferenčním
stolem, se odehrává většina herních interakcí. Uprostřed této části
je „střed stolu“ nebo také „pole nula“. Ze středu stolu vycházejí
národní stupnice – každá je přidělena jednomu hráči a spojena
s křeslem jeho vůdce. Stupnice má pole číslovaná od jedné do šesti.
Hráči by si měli sednout kolem herního stolu  poblíž pozice křesla
svého vůdce. Herní pořadí odpovídá směru hodinových ručiček.
Jednotlivé žetony řešených témat začínají ve středu stolu a pohybují se směrem k vašemu křeslu nebo ke křeslům vašich spojenců.
Na konci konference získáte všechna témata nacházející se na
vaší straně stolu nebo na vašem křesle. (Hráč pro sebe téma získá,
i pokud se žeton tématu posune přes celou stupnici až na jeho
křeslo.)
Bodovací stupnice nad konferenčním stolem může být (volitelně)
použita ke sledování průběžného bodového výsledku. Každý hráč
pak k vyznačení svého bodového výsledku použije nevyužitý
žeton tajné sítě.
3.2.2 Vojenská část plánu je rozdělena na evropské a pacifické
válčiště. Uprostřed evropského válčiště je Německo, uprostřed
pacifického Japonsko. Německo i Japonsko jsou společně
nazývány mocnosti Osy. Směrem k polím mocností Osy se
vine několik front – stupnic rozdělených na pole. Posledním
polem každé stupnice (kromě středomořské fronty) je jedna
z mocností Osy.
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Každá stupnice fronty má přidělen jeden specifický spojenecký
(USA, UK, SSSR) kvádr označující aktuální pozici fronty. Během
segmentu války se každá fronta musí pokusit postoupit směrem
k mocnosti Osy. Barva frontového kvádru spojená se stupnicí
nemá vliv na průběh hry; pouze značí, jaká spojenecká mocnost
bude pravděpodobně mít největší zisk z postupu této fronty. Pole,
na které se během aktuální konference pokusí postoupit frontový
kvádr, se nazývá vstupní pole. Pokud se jeden či více frontových
kvádrů dostane na pole mocnosti Osy, tato mocnost kapituluje. Kapitulace obou mocností Osy ukončuje hru, poté je určeno vítězství.
3.2.3 Některé země a kolonie sousedí s frontovými stupnicemi, ale
kvádry vojenských front na ně nikdy nevstupují. Podle konferenčních témat a aktivity tajných služeb každého hráče jsou do zemí
a kolonií umisťovány žetony tajných sítí a válce politické příslušnosti, což značí, která spojenecká mocnost zde má největší vliv.
Tento vliv je převáděn na vítězné body.
Ve hře se nachází pět kolonií: Siam, Nizozemská východní Indie,
Vietnam, Laos/Kambodža a Malajsie. Ostatní pole jsou považována za samostatné státy.
3.2.4 Další částí vojenské mapy je stupnice atomové bomby. Vyvíjení bomby probíhá prostřednictvím tématu Vývoj atomové bomby
a potenciálně vede k jejímu svržení na Japonsko. Stupnice rovněž
nabízí Sovětskému svazu možnosti odcizení technologie pro jeho
vlastní jaderný program.
Poznámka k názvům: V některých případech se zeměpisné
názvy liší od jejich dnešní podoby. Ve hře jsou použity názvy
odpovídající přepisům z konferencí.
3.2.5 Vojenská část plánu znázorňuje též arktickou frontu. Tato
fronta nemá stupnici pro vojenský postup, ale mohou sem být
umístěny žetony námořní podpory. Arktická fronta obsahuje pole
Norska a Finska, kam je možné umístit žetony tajné sítě a válce
politické příslušnosti, pokud jsou splněny příslušné podmínky.
3.2.6 Vojenská část plánu obsahuje dvě kruhová pole, kam jsou
umisťovány dřevěné osmihrany, které označují, zda dané válčiště
ovládá USA, nebo Velká Británie.
3.2.7 Popis žetonů
×2
Útočná
podpora

Útočná
podpora

×3
Námořní
podpora

Druhá
fronta

Námořní
podpora

SSSR
vyhlašuje válku

Japonsku

Produkce
SSSR
Churchill
DOSTUPNÝ

Žetony útočné podpory mají strany ×1
a ×2. Je možné používat obě strany v libovolné kombinaci; je však důležité, aby se
celková hodnota útočné podpory po výměně žetonů nezměnila.
Žetony námořní podpory mají strany ×1
a ×3. Žetony lze podle potřeby směnit; je
však důležité, aby se celková hodnota námořní podpory po výměně žetonů nezměnila.
Žetony témat mají určena pole, na kterých
jsou pro přehlednost umístěny ve fázi
agendy.
Prod. USA
strategický
materiál

Každý hráč má svou sadu produkčních a přehledových žetonů. Neexistují žádná zvláštní

pravidla pro jejich použití, ale zjistili jsme, že je užitečné žeton
produkce po jeho přidělení otočit (označení přidělení produkce).
Rovněž jsou k dispozici žetony, které označují dostupný či nedostupný stav vašeho vůdce a které slouží k připomenutí pohybu
vůdce mezi dostupnou a nedostupnou oblastí konferenční části
herního plánu.
Karta vůdce
Hodnota
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Karta člena štábu

Schopnosti/zdraví/
postihy

Hodnota
(viz 5.2.5)

Konference
pořadí název varianta
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Sir Winston Churchill

Ministerský předseda
Spojeného království

Karta konference

Náčelník armádního štábu

Schopnost: Pokud jej zahrajete na Globální
téma, získáte 1 válec politické příslušnosti.
Zdraví: Po každém použití této karty hoďte
dvěma šestistěnnými kostkami. Pokud padne
v součtu 2–4, Churchill utrpěl infarkt; pro
příští konferenci není dostupný.
Národní povahový rys: Imperiální štáb, karta
štábu zahraná během fáze agendy má sílu +1.

Schopnost:
Pokud jej zahrajete na téma
Nařízený útok nacházející se na
sovětské či britské stupnici, síla +2.
= kompromis: Když hrajete tuto
kartu, hoďte šestistěnnou kostkou,
výsledek hodu udává sílu této karty.

Káhira – SEXTANT
C
Listopad 1943

Ofenzíva SEAC: Musíte použít 1 produkci
pro umístění útočné podpory na frontě ČBI.
Stalin je rozčilený Čankajškovou přítomností:
Stalin je dostupný, ale během konference
nemůže řešit témata (může však diskutovat).
Operace Galvanic (Tarawa): USA musí
použít 1 produkci pro umístění útočné
podpory na frontě středního Pacifiku.
Rabaul (operace RO): Umístěte 1 japonskou
armádu na frontu JZ Pacifiku.
Čína: Umístěte na konferenční stůl téma
1/2 Pol-mil.

21

12

Číslo karty
(nemá na hru vliv)

viz 3.2.8

3.2.8 Karty
Ve hře Churchill naleznete tři typy karet: vůdce, štáb a konference.
Karty vůdců jsou popsány v kapitole 3.3.1 a karty štábu v kapitole
3.3.3. Karta konference je odhalena na začátku každé konference.
Každá karta konference má barevné pruhy označující, kterého
hráče či herní situaci ovlivňuje.
Zelená: Churchill
Červená: Stalin
Modrá: Roosevelt/Truman/Wallace
Šedá: Vojenská situace
Bílá: Tajné sítě a politická příslušnost
Každý pokyn popisuje, co je nutno udělat. Vzhledem k velkému
objemu informací a omezené ploše karty jsou používány zkratky.
1. Když text karty hovoří o útočném nebo námořním žetonu,
znamená to umístění žetonu útočné nebo námořní podpory.
2. Když text karty hovoří o produkci, znamená to přidělení žetonu
produkce v průběhu fáze produkce.
3. Karty často hovoří o umístění tématu na konferenční stůl. Vezměte
žeton tématu a položte jej do středu konferenčního stolu. Témata
jsou rozlišena názvem, takže když karta požaduje umístění
Nařízeného útoku, myslí tím žeton tématu Nařízený útok.

3.3 Přehled osobností a témat
3.3.1 Vůdci

Ve hře představujete jednoho ze tří spojeneckých
vůdců a jeho národ. Můžete být Churchill
a Velká Británie (UK), Roosevelt (či později
Truman nebo Wallace) a Spojené státy americké (USA), nebo Stalin a Svaz sovětských socialistických republik (SSSR).
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Každý vůdce má své jedinečné schopnosti, postihy za své využití
a reprezentuje národní povahový rys.
Během konference je vůdce buď dostupný (a schopen
jedenkrát konferenci ovlivnit), nebo nedostupný (již
Churchill
byl použit). Následkem použití karty vůdce je vždy
DOSTUPNÝ
odhození libovolné karty štábu, přičemž se její hodnoty vůbec nepoužijí a namísto odhozené karty jsou využity
hodnoty a schopnosti vůdce. Vlivem jeho zdravotního stavu nebo
následkem události z karty konference může být použití vůdce
v rámci konference určitým způsobem omezeno. Jiným způsobem
mohou být karty vůdců použity k rozhodování patových situací
během konference; viz Prolomení patové situace (4.5).
3.3.2 Národní povahové rysy
Každý hráč může využívat výhody své země nazývané „národní
povahový rys“.
Velká Británie (Imperiální štáb): Během fáze agendy je hodnota
předtištěná na každé britské kartě štábu zvýšena o 1.
USA (Arzenál demokracie): V každé patové situaci, kterou
nerozhodne karta vůdce a kde se angažuje USA, vítězí USA.
Pokud se USA neangažuje, pak určí, kdo z ostatních hráčů
v situaci zvítězí.
SSSR (Nět): Každá sovětská karta štábu použitá při diskutování
(pamatujte, že Stalin není karta štábu) má vedle ostatních schopností hodnotu zvýšenu o 1.
Pokud je možné bonus národního povahového rysu použít, nemůže
se hráč jeho použití vyhnout.
3.3.3 Karty štábu

Náčelník armádního štábu

Schopnost:
Pokud jej zahrajete na téma
Nařízený útok nacházející se na
sovětské či britské stupnici, síla +2.
= kompromis: Když hrajete tuto
kartu, hoďte šestistěnnou kostkou,
výsledek hodu udává sílu této karty.

Každý hráč má k dispozici balíček
21 karet štábu. Každá karta štábu představuje historickou osobnost s uvedenou
hodnotou a schopnostmi či postihy, které
jsou vyhodnoceny při zahrání karty během
konference. Karty štábu jsou během fáze
schůze hrány k řešení a diskutování témat
(nebo umožňují zahrát kartu vůdce).

Karta štábu nemůže být během fáze schůze
nikdy hrána s menší než plnou hodnotou, ani není možné ignorovat
či odmítat její schopnosti, včetně všech použitelných zvláštních
schopností nebo postihů.
Každý hráč má svého náčelníka štábu, jehož hodnota je proměnlivá. Místo uvedené hodnoty je na kartě hvězda. Více informací
naleznete v kapitole 5.2.5 Karty náčelníka štábu.
3.3.4 Témata
Témata jsou žetony označující různé herní činnosti,
Vývoj
které mohou být navrhovány v průběhu fáze agendy,
atomové
bomby
řešeny a diskutovány během fáze schůze a vyhodnoceny ve fázi rozhodování. Témata jsou umisťována
na stůl podle pokynu uvedeného na události z karty konference
nebo pokud jsou navržena hráči v průběhu fáze agendy.

4. Průběh konference
Hra Churchill probíhá v sérii konferencí. Každá konference se
řídí stejnou řadou postupů. Konference se skládá ze tří segmentů:
z konference, války a uzavření. Tyto segmenty jsou dále děleny
na jednotlivé fáze, v jejichž rámci jsou definovány možné hráčské
aktivity.

4.1 Podrobný průběh hry
Segment konference
1. Fáze agendy
2. Fáze schůze
3. Fáze rozhodování
a) Umístění nařízených útoků
b) Vyřešení podmíněných témat
c) Produkce
d) Přidělení produkce
e) Velení válčišti
f) Vývoj atomové bomby
g) Globální téma
Segment války
1. Fáze tajných sítí
2. Fáze politické příslušnosti
3. Fáze vojsk
a) Umístění záloh Osy
b) Postup front
Segment uzavření

Popis jednotlivých fází

4.2 Segment konference

Segment konference (5.0) se skládá ze tří fází: agendy, schůze
a rozhodování.
4.2.1 Fáze agendy
4

Káhira – SEXTANT
C
Listopad 1943

Ofenzíva SEAC: Musíte použít 1 produkci
pro umístění útočné podpory na frontě ČBI.
Stalin je rozčilený Čankajškovou přítomností:
Stalin je dostupný, ale během konference
nemůže řešit témata (může však diskutovat).
Operace Galvanic (Tarawa): USA musí
použít 1 produkci pro umístění útočné
podpory na frontě středního Pacifiku.
Rabaul (operace RO): Umístěte 1 japonskou
armádu na frontu JZ Pacifiku.
Čína: Umístěte na konferenční stůl téma
1/2 Pol-mil.

Na začátku agendy otočte horní kartu konference a ihned vyhodnoťte uvedené pokyny
shora dolů. Hráči, kteří jsou instruováni
k pozdějšímu přidělení produkce k určité
aktivitě nebo válčišti, umístí žeton produkce
na určené místo jako připomínku. Některé
konference mohou do středu stolu přinést
jedno či dvě konkrétní témata.

Dále si každý hráč dobere sedm karet štábu.
Hráči pak zahrají lícem dolů jednu kartu štábu a všichni ji současně otočí. Během fáze agendy nejsou využívány žádné zvláštní
schopnosti ani postihy karty. Jediná povolená modifikace hodnoty
karty štábu během této fáze je +1 k hodnotě karty za britský národní povahový rys.
12

Hráč, jenž zahrál kartu s nejvyšší hodnotou, vybere jedno z dostupných témat a umístí jej na svou stupnici konference na pole
odpovídající rozdílu mezi hodnotou jeho vítězné karty a nejnižší
hodnotou karty zahrané ostatními hráči. Poté si každý hráč
v herním pořadí, počínaje hráčem po levici toho, jenž vyhrál
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PŘÍKLAD: Roosevelt vyhraje fázi agendy s kartou hodnoty 4. Nejnižší kartu (o hodnotě 1) zahrál Stalin; Roosevelt zvolí Globální
téma a umístí jej na americkou stupnici na pole 3. Churchill (po
Rooseveltově levici) nyní vybere dvě dostupná témata a položí je do
středu konferenčního stolu (pole nula). Poté si dvě témata vybere
Stalin a nakonec posledními dvěma tématy uzavře tuto fázi Roosevelt.

2. Vyřešení podmíněných témat
3. Produkce
4. Přidělení produkce
5. Velení válčišti
6. Vývoj atomové bomby
7. Globální téma
Každý z těchto bodů se vyhodnocuje v pořadí od hráče po levici
toho, jenž vyhrál konferenci (získal nejvíce témat). Tento hráč
provede všechny své akce související s příslušným bodem a poté
je na tahu další hráč. Jakmile všichni hráči vyhodnotí jeden bod,
hra se přesune k následujícímu a tak dále, dokud nejsou vyhodnoceny všechny.

4.2.2 Fáze schůze

4.2.3.1 Umístění nařízeného útoku

Toto je hlavní fáze konference. Počínaje hráčem po levici toho,
jenž vyhrál fázi agendy, hraje každý vůdce postupně po jedné
kartě štábu a přitom posouvá jedno téma směrem ke svému křeslu
(viz kapitolu 5.2.2 Řešení témat).Všechny aktivity ve fázi schůze
probíhají stejně. Zahrajete kartu štábu a řešíte (posunete) téma
o počet polí rovných hodnotě karty (plus případné bonusy/postihy
uvedené na kartě) směrem ke křeslu svého vůdce. Jakmile se žeton
tématu posune tak, že se dostane za stupnici, ocitne se tzv. mimo
stůl a příslušný hráč toto téma získává pro sebe (viz kapitolu 5.2.3
Zisk tématu).

Každý hráč, který získal téma Nařízeného útoku (viz kapitolu
6.7 Nařízené útoky), jej nyní musí umístit na vstupní pole libovolné fronty na mapě, bez ohledu na to, kdo tuto frontu kontroluje.

fázi agendy, vybere dvě z dostupných témat a umístí je do středu
konferenčního stolu.
POZNÁMKA: Na konferenci se bude vždy projednávat minimálně sedm témat plus další témata umístěná díky pokynu na
kartě konference.

Kdykoli je nějaké téma posunuto na stupnici, může být diskutováno jedním (a pouze jedním) z ostatních hráčů. První možnost
k diskutování má hráč po levici hráče, který řešení tématu zahájil.
Diskutující hráč se řídí stejným postupem: zahraje kartu štábu
a posune téma o počet polí rovných hodnotě karty, včetně jejích
zvláštních schopností/postihů, směrem ke svému křeslu. (Pamatujte na sovětský národní povahový rys, která přidává +1 k hodnotě
jakékoli karty štábu zahrané při diskutování.) Pokud žádný hráč
nechce téma diskutovat, hra pokračuje po směru hodinových
ručiček k dalšímu hráči. Hráči pokračují tímto způsobem, dokud
všichni hráči nepoužijí všech svých sedm karet štábu.
Důležité: Pokud použijete k řešení tématu svého vůdce, téma
může být diskutováno pouze dostupným vůdcem jiného hráče.
Pokud hráč po svém posledním řešení tématu diskutoval téma
jiného hráče, může se, jakmile se dostane na tah, rozhodnout
namísto řešení tématu svůj tah vynechat. Tak je zabráněno předčasnému vyčerpání jeho karet v případě, že hráč často vstupuje do
řešení témat jiných hráčů. Tato možnost vynechání tahu nemůže
být uschována pro pozdější použití a hráč dostane možnost pouze
jednoho vynechání tahu, jakmile se dostane na řadu, ať již před
svým dalším tahem diskutoval jednou, či dvakrát.
4.2.3 Fáze rozhodování
Na závěr fáze schůze si každý hráč spočítá témata, která pro sebe
získal. Hráč téma získá, pokud se žeton nachází buď na jeho křesle
(mimo stůl), nebo kdekoli na jeho národní stupnici. Hráč, který
získal nejvíce témat, vyhrává konferenci a získá žeton vítěze
konference. V případě patové situace je nutné remízu vyřešit (viz
kapitolu 4.5 Prolomení patové situace).
Fáze rozhodování je rozdělena na sedm aktivit, které se odehrávají
v tomto pořadí:
1. Umístění nařízených útoků

4.2.3.2 Vyřešení podmíněných témat
Podmíněnými tématy jsou Druhá fronta
a
SSSR vyhlašuje válku Japonsku. Jsou
vyhlašuje válku
Japonsku
nezbytná pro Den D (tedy pokus o vstup
západní fronty do Normandie) a pro postup
dálněvýchodní fronty do Mandžuska a dál. Tato témata jsou úspěšná pouze tehdy, pokud zakončí konferenci ve středu stolu. Jejich
zisk nemá žádný efekt s výjimkou toho, že se počítají jako získaná
témata pro hráče, na jehož křesle či stupnici se nacházejí.
Druhá
fronta

SSSR

HERNÍ POZNÁMKA: Zisk podmíněného tématu vlastně znamená námitku proti otevření druhé fronty nebo proti sovětské
účasti na válce v Asii. Historicky Churchill zpožďoval Den D,
aby dal prostor své strategii ve Středomoří. Stalin zase souhlasil
s vyhlášením války Japonsku až po kapitulaci Německa. Pokud
se hráči budou těchto historických faktů držet, mohou tím získat
výhodu ve hře.
4.2.3.3 Produkce
Každý hráč obdrží určitý počet žetonů produkce (USA
Produkce
šest, UK čtyři a SSSR tři) plus případné bonusy poSSSR
skytnuté kartou konference, ziskem produkčních témat, situací na arktické frontě a tématem Strategický materiál. Za každé získané produkční téma patřící jinému
hráči si vítěz vezme jeden žeton produkce od tohoto hráče.
PŘÍKLAD: Stalin vyhraje dvě témata Produkce USA a vezme si
od amerického hráče dva žetony produkce. Americký hráč vyhraje
jednu Produkci UK a vezme si jeden žeton od hráče za Churchilla.
4.2.3.4 Přidělení produkce
Všichni hráči postupně přidělí své produkční žetony; jako první
musejí vyřešit povinnou produkci (tj. plynoucí z karty události).
Pokud jsou uspokojena povinná přidělení a hráči stále zbývají
nějaké žetony produkce, může je přidělit na politickovojenské
záležitosti (Pol-mil), vývoj atomové bomby nebo je spotřebovat
nejběžnějším způsobem, kterým je získání útočné nebo námořní
podpory pro zajištění vyšší šance na úspěšný postup front.

6

Churchill – Pravidla hry

Hráč se nikdy nemůže vzdát použití žetonů produkce nebo bonusu
plynoucího z velení a musí všechny tyto žetony přidělit. Hráč
ukončí tento bod, až když přidělí všechny své žetony produkce.
(Podrobnosti viz v kapitole 6.4 Přidělení produkce.)
4.2.3.5 Velení válčišti
Držitel každého z žetonů velení válčišti (UK nebo USA) získá
jednu útočnou/námořní podporu. Pokud bylo na této konferenci
projednáváno některé z témat Velení válčišti (Evropa a/nebo
Pacifik), hráč, který téma získal, dostane dva žetony útočné/námořní podpory a určí, zda bude válčišti, jehož téma získal, velet
UK nebo USA (více podrobností viz v kapitole 6.9 Velení válčišti).
4.2.3.6 Vývoj atomové bomby
Pokud bylo na této konferenci projednáváno téma Vývoj atomové
bomby, hráč, který toto téma získal, hodí šestistěnnou kostkou. Výsledek hodu mohou hráči upravit přidělením produkce. Výsledek
hodu určí, zda se figurka amerického výzkumu atomové bomby
posune o jedno pole směrem k poli Trinity. Pokud toto téma získá
Stalin (SSSR), posune figurku sovětské atomové bomby (bez hodu
kostkou) o jedno pole směrem k poli Trinity (podrobností viz
kapitolu 6.10 Vývoj atomové bomby).
4.2.3.7 Globální téma
Pokud bylo na této konferenci projednáváno Glo-

Globální

bální téma, hráč, který toto téma získal, posune jeden

ze dvou figurek globálních témat směrem ke svému
křeslu, je-li to možné. Pokud hráč Globální téma
získal, nemůže se posunutí figury nijak vyhnout. Pokud jsou již
obě figurky na pozici směrem k tomuto hráči, nestane se nic
(podrobnosti viz v kapitole 6.11 Globální téma).

4.3 Segment války

Segment války se skládá ze tří fází – tajných sítí, politické příslušnosti a vojsk.
4.3.1 Fáze tajných sítí
Hráči jeden po druhém umisťují najednou všechny
své žetony tajných sítí. Jako první je na řadě hráč
s nejvyšším počtem těchto žetonů, následuje hráč s druhým nejvyšším počtem atd.
Každý hráč získá automaticky jeden žeton tajné sítě za aktivity
svých zpravodajských služeb. Další žetony je možné získat efektem karet konference, vůdce nebo štábu nebo přidělením produkce
k získaným Pol-mil tématům.
Nové buňky tajné sítě mohou být umístěny do zemí bez přítomnosti sítě jiného hráče nebo je lze utratit v poměru jeden za jeden
k odstranění sítí jiného hráče v zemi či kolonii. V každé zemi či
kolonii může mít svou tajnou síť pouze jeden hráč, a to až do
počtu dvou disků.
4.3.2 Fáze politické příslušnosti
Hráči jeden po druhém umisťují najednou všechny své
válce politické příslušnosti. Stejně jako u tajné sítě platí,
že hráč s nejvyšším počtem válců je na řadě první, následuje hráč s druhým nejvyšším počtem atd. Hráči
získávají válce politické příslušnosti efektem karet konference,

vůdce nebo štábu nebo přidělením produkce k získaným Pol-mil
tématům.
Nové válce politické příslušnosti mohou být umístěny do zemí bez
přítomnosti válce jiného hráče nebo je lze utratit v poměru jeden
za jeden (případně dva za jeden, v závislosti na aktuálním stavu
Globálních témat, viz kapitolu 6.11 Globální témata) k odstranění válce jiného hráče. Aby mohl hráč umístit či odstranit válec
politické příslušnosti, musí mít v dané zemi či kolonii umístěnou
svou tajnou síť. V každé zemi a kolonii se může nacházet pouze
jeden válec politické příslušnosti.
Poznámka: Možnosti umístění válců politické příslušnosti mohou
být omezeny v závislosti na pozici Globálních témat.
Díky umisťování a odstraňování tajných sítí se může v zemi či
kolonii nacházet zároveň žeton tajné sítě jednoho hráče a válec
politické příslušnosti hráče jiného. Tato situace může trvat neomezeně dlouho a na konci hry dostane VB za toto pole hráč, kterému
náleží válec politické příslušnosti.
4.3.3 Fáze vojsk
Tato fáze je rozdělena na rozmístění záloh Osy a na postup front.
1. Při rozmisťování záloh Osy se v závislosti na rozmisťovacích
prioritách posílají jednotky z nepřátelských vojenských záloh na
jednotlivé fronty. Existují dva druhy záloh Osy – námořnictvo
a armády. Každá námořní záloha eliminuje jeden spojenecký
žeton námořní podpory. Každá armádní záloha eliminuje jeden
žeton útočné podpory, a pokud se na frontě žádný nenachází,
armádní záloha automaticky zabrání v postupu fronty.
2. Po rozmístění záloh Osy se každá fronta musí pokusit postoupit,
a to hodem desetistěnnou kostkou. Pro fronty se silou nižší než
10 platí, že fronta postoupí o jedno pole, pokud je hod nižší
nebo rovný síle fronty. Fronty se silou 10 a více mají možnost
postoupit o dvě pole (viz 7.7.4 Průlom). Poté, co se fronty
pokusily postoupit, je konference uzavřena (viz fázi uzavření
v kapitole 8. Uzavření konference nebo vítězství Spojenců).

4.4 Vítězství ve hře

Po skončení desáté konference – případně jakékoli konference,
pokud obě mocnosti Osy kapitulovaly – hra končí a je určen vítěz.
Všichni hráči si spočítají  vítězné body (viz kapitolu 9.4 Rozdělení
vítězných bodů).
Existují tři možné konce hry:
4.4.1 Vítězství Spojenců
Pokud obě mocnosti Osy kapitulovaly a rozdíl v počtu vítězných
bodů hráče s nejvíce body a hráče s nejméně body je roven 20 či
je nižší, vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů.
4.4.2 Rozpadlá koalice
Pokud obě mocnosti Osy kapitulovaly a rozdíl mezi nejvyšším
a nejnižším počtem vítězných bodů je vyšší než 20 VB, porovnejte bodový zisk hráče s nejvíce body a součet bodů ostatních
dvou hráčů.
Pokud je počet vítězných bodů prvního hráče vyšší než součet bodů
obou dalších hráčů (ne však, pokud je stejný), vítězí hráč s nejvíce body. Pokud počet vítězných bodů prvního hráče nepřesáhne
součet bodů ostatních dvou hráčů, vítězí hráč s druhým nejvyšším
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skóre. V případě rovnosti počtu bodů druhého a třetího hráče rozhodne o vítězi (mezi těmito dvěma hráči) pravidlo závěrečného
vyřešení remízy (viz kapitolu 4.4.4 Závěrečné vyřešení remízy).
Pokud nastane shoda v počtu bodů mezi prvním a druhým hráčem, použijte pravidlo závěrečného vyřešení remízy (viz kapitolu
4.4.4). Pamatujte, že toto může vést také k situaci, kdy hru vyhraje
hráč s nejnižším počtem bodů.
4.4.3 Globální nadvláda, podmíněná kapitulace Osy
Pokud alespoň jedna z mocností Osy nekapitulovala, hráč
s nejvyšším počtem vítězných bodů si odečte 5 bodů, druhý hráč
v pořadí si odečte 3 body a hráč s nejméně body si 5 bodů přičte.
(Pokud je shoda na nejvíce bodech, oba hráči si odečtou 5 bodů
a třetí hráč si 5 bodů přičte. Pokud je shoda na nejméně bodech,
oba hráči si přičtou 5 VB a vedoucí hráč si 5 bodů odečte.)

4.5.1 Pokud mají během fáze agendy dvě ze tří karet štábu stejnou
konečnou hodnotu (pamatujte na britský národní bonus +1), rozhodnou se hráči počínaje Stalinem a poté dále ve směru doleva,
zda k prolomení patu použijí svého dostupného vůdce. První
použitý vůdce pat prolomí a žádný další již nedostane možnost
výsledek změnit. V případě, že se hráč rozhodne použít svého
vůdce k prolomení patu, v němž není angažován, rozhodne, kdo
patovou situaci vyhrál.
4.5.2 Pokud během fáze rozhodování získali dva či tři hráči stejný
počet témat, rozhodnou se hráči počínaje Stalinem a poté směrem
doleva, zda k prolomení patu použijí svého dostupného vůdce.
První použitý vůdce pat prolomí a žádný další již nedostane
možnost výsledek změnit. V případě, že se hráč rozhodne použít
svého vůdce k prolomení patu, v němž není angažován, rozhodne,
kdo patovou situaci vyhrál.

Po těchto úpravách vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů. Pokud
tato úprava vedla ke shodě mezi prvním a druhým hráčem v počtu
vítězných bodů, použijte k určení vítěze pravidlo závěrečného
vyřešení remízy (viz kapitolu 4.4.4 Závěrečné vyřešení remízy).

Pamatujte, že po obou situacích bude vůdce, který pat prolomil,
nedostupný až do konce konference.

HERNÍ POZNÁMKA: Hráči musejí vyhrát hru jako součást
aliance. Tyto vítězné podmínky jsou v naprostém kontrastu
k obecně přijímané normě herního průmyslu, v níž vždy vítězí
hráč s nejvíce body. Nemilosrdný tah na vítězství sice může
přinést nejvíce vítězných bodů, ale v nadcházejícím míru může
vehnat vaše spojence do paktu proti vám. Výsledek hry závisí
také na tom, zda Osa kapituluje bezpodmínečně (konference
v Casablance), nebo po vyjednaných dohodách. Pokud Osa
kapituluje a rozdíl bodového zisku je více než 20 VB, zbývající dvě mocnosti utvoří poválečnou koalici proti hráči
s nejvyšším počtem bodů, a pokud mají dohromady více bodů
než on, zvítězí druhý hráč jako vůdce mocnější aliance. Pokud
se hráčům nepodaří docílit bezpodmínečné kapitulace, mocnosti
Osy se sice vzdají tak jako tak, ale tento poválečný svět je ještě
chaotičtější, protože hráč na prvním místě zvítězí, pokud má
náskok větší než 10 VB, jinak získají ostatní mocnosti nepředvídatelný vliv v následujícím alternativním vývoji studené války.

4.5.3 Pokud žádný hráč nepoužil svého vůdce k prolomení patu,
pak platí americký národní povahový rys (Arzenál demokracie):
pokud jsou USA účastníkem patu, pak vyhrají; pokud USA nejsou
účastníkem patu, pak rozhodnou, kdo patovou situaci vyhrál.

4.4.4 Závěrečné vyřešení remízy
V případě shody dvou hráčů v nejvyšším počtu vítězných bodů
po všech úpravách platí následující rozhodovací priority. První
splněná podmínka rozhodne o vítězi; následující podmínky pak
již ignorujte.
1. Pokud o vítězství usilují Spojené státy a mají atomovou bombu
(čili značka na stupnici vývoje atomové bomby je na poli
Trinity), vítězí Roosevelt/Truman/Wallace.
2. Pokud o vítězství usiluje SSSR a žeton východní fronty jako
jediný dorazil až do Německa, vítězí Stalin.
3. Jinak vítězí Churchill, dokonce i když nepatřil mezi původní
dva hráče, kteří mají nejvyšší počet vítězných bodů.

4.5 Prolomení patové situace

Následující pokyny jsou používány k vyřešení všech patových
situací kromě určení celkového vítěze hry.

Dále pamatujte, že jelikož vůdce nebyl použit k řešení nebo diskutování témat, hráč nemusí odhodit kartu štábu.

4.6 Pětkrát Mississippi

Hra se může stát zdlouhavou, pokud nějaký hráč příliš dlouho
přemýšlí nad umístěním každého žetonu. Pokud tato situace
nastane, počítejte nahlas do pěti, a pokud zdržující hráč za tuto
dobu žeton neumístí, provede tak místo něj jeho soused po levici.

4.7 Vyjednávání

Ve hře není žádná formální fáze či pokyn pro vyjednávání. Veškerá konverzace musí probíhat otevřeně a veřejně. Žádné tajné
rozhovory nejsou ve hře dovoleny. Žádné přísliby nejsou závazné.
Platí pouze akce hráčů během hry samotné.
Poznámka: Hrozby nebo prosby ke spojencům jsou povoleny,
ale nejsou závazné.

STOP!

V tuto chvíli znáte (nebo alespoň máte k dispozici) všechna
základní pravidla a koncepty, abyste si mohli hru Churchill
zahrát. Dále následují podrobné vysvětlivky jednotlivých postupů a pravidel. Texty jsou uspořádány tak, aby bylo možné
jednotlivé postupy rychle dohledat v průběhu hry.
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5. Detail segmentu konference
5.1 Fáze agendy

5.1.1 Karta konference
Otočte horní kartu konference z balíčku a v určeném pořadí vyhodnoťte její instrukce. Pokud je po hráči požadováno, aby v pozdější
fázi konference přidělil žeton produkce ke konkrétní aktivitě nebo
frontě, měl by na příslušné místo umístit žeton jako připomínku.

Stupnice vítězných bodů

Je potřeba vyhodnotit i instrukce pro umístění produkce nebo
tématu na válčiště, kde již mocnost Osy kapitulovala, nebo na
arktickou frontu s nedostatečnou námořní podporou.

0

1

2

3

5.1.2 Politicko-vojenská (Pol-mil) tabulka

• Pokud stejná lokalita padne hráči vícekrát, dokončete nejprve
jedno umístění a poté pokračujte dalšími příležitostmi.
Pokud mají být žetony tajné sítě nebo politické příslušnosti dle
Pol-mil tabulky odstraněny, udává výsledek hodu místo, odkud
je odstraněn příslušný žeton, resp. válec, podle instrukcí karty.

KO N

5.1.3 Před konferencí

Pokud není řečeno jinak, každý hráč umístí svůj kvádr vůdce na
křeslo na pole „dostupný“. Pokud právě začala lichá konference
(tj. 1., 3., 5. atd.), každý hráč zamíchá svůj balíček 21 karet štábu
(případně méně, pokud byly některé karty odstraněny ze hry kvůli
úmrtí) a dobere si z něj sedm karet. Pokud právě začala sudá
konference, hráči si vezmou sedm karet ze zbývajícího balíčku
bez jeho zamíchání.

4

5

6

7

Pokud karta konference požaduje umístění nebo odebrání válců
politické příslušnosti nebo žetonů tajné sítě, je nutné několikrát
hodit kostkami podle Pol-mil tabulky (níže) a určit, které země/
kolonie budou zasaženy. Hoďte dvěma šestistěnnými kostkami:
červenou a modrou. První (červená) určuje řádek tabulky, druhá
(modrá) pak její sloupec. Výsledek určuje zasaženou zemi či
kolonii. Výsledky v Pol-mil tabulce nejsou ovlivněny stavem
Globálních témat ani podmínkami na arktické frontě.

Hráči poté vyberou a souběžně lícem dolů zahrají kartu štábu (ne
kartu vůdce). Během fáze agendy ignorujte všechny schopnosti
nebo postihy karty štábu. Hráč, jenž zahrál kartu s nejvyšší hodnotou, vyhrává fázi agendy a může zahájit výběr témat. Pokud je
zahrána karta Náčelník štábu (viz kapitolu 5.2.5 Karty náčelníka
štábu), určete nejprve její hodnotu pomocí šestistěnné kostky.
Shody jsou řešeny pomocí obvyklého postupu prolomení patu
(viz kapitolu 4.5 Prolomení patové situace).

Pokud karta konference požaduje umístění žetonu tajné sítě a/nebo
válce politické příslušnosti po více než jednom hráči, umisťujte
v následujícím pořadí: Churchill, Stalin, Roosevelt.

Britský národní povahový rys Imperiální štáb: Během fáze
agendy má zahraná britská karta štábu hodnotu vyšší o 1.
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Pokud je žeton tajné sítě nebo válec politické příslušnosti umístěn
podle Pol-mil tabulky, platí:
• Pokud již cílové pole obsahuje soupeřovu tajnou síť, odstraňte
existující žeton a odhoďte ten, jenž měl být umístěn.
• Pokud již cílové pole obsahuje nějaké tajné sítě patřící stejnému
hráči, odhoďte ty, které přesahují limit dvou žetonů na jedno
místo (zemi/kolonii).
• Válec politické příslušnosti nemůže být umístěn, pokud již daná
lokalita neobsahuje tajnou síť stejného hráče; neházejte znovu,
jedná se o nevyužitou příležitost.
• Pokud lokalita obsahuje vaši tajnou síť a soupeřův válec politické
příslušnosti a máte umístit válec politické příslušnosti, odstraňte
soupeřův válec a odhoďte ten, jenž měl být umístěn.
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5.1.4 Výběr témat
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Hráč, který vyhrál fázi agendy, si vybere jedno z témat, jež zatím
nejsou umístěna na konferenčním stole. Žeton tématu umístí na
svou stupnici konferenčního stolu na pole v takové vzdálenosti od
středu, jaká se rovná rozdílu hodnoty jím zahrané karty a nejnižší  
hodnoty karty zahrané jiným hráčem. Pokud je rozdíl nula, položte
žeton do středu stolu.
Poté každý hráč, počínaje hráčem po levici hráče, jenž vybral
první téma, a dále ve směru hodinových ručiček, vybere dvojici
témat a položí je do středu stolu. Těchto sedm témat plus případná další témata, umístěná na stůl dříve, například pomocí karty
konference, tvoří agendu konference. Během fáze agendy může
být jakýmkoli hráčem zvoleno libovolné téma, které ještě není na
stole nebo nebylo ze hry odstraněno (například Druhá fronta
po vstupu do Normandie).
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5.2 Fáze schůze
5.2.1 Přehled

Všichni hráči hrají postupně (počínaje hráčem po levici hráče,
jenž vyhrál fázi agendy) a dále po směru hodinových ručiček, po
jedné kartě štábu. Tím posunou téma na stupnici směrem ke svému
křeslu. Ostatní hráči pak mají možnost toto téma diskutovat a vrátit
jej zpět směrem ke středu stolu, případně směrem k sobě. Tento
postup se opakuje, dokud nejsou odehrány všechny karty štábu.
5.2.2 Řešení témat
Ve svém tahu hráč zahraje z ruky jednu kartu štábu. Poté zvolí
jedno libovolné nezabrané téma (viz kapitolu 5.2.3 Zisk tématu)
a posune jeho žeton o počet polí rovný hodnotě karty štábu,
upravené podle jejích schopností. Hráč musí rovněž vyhodnotit
ostatní schopnosti karty.
POZNÁMKA: Nikdy nemůžete během fáze schůze zahrát kartu
štábu za menší než plnou hodnotu, abyste mohli použít bonus za
její schopnosti nebo národní povahový rys, pokud karta štábu
neříká jinak (např. Harry Hopkins).
Pokud se zvolené téma nachází ve středu stolu nebo na stupnici
aktivního hráče, posune se o příslušný počet polí ke křeslu jeho
vůdce. Pokud se toto téma nachází na stupnici jiného hráče, pak
hráč musí žeton posunout nejprve směrem do středu stolu, než
může pokračovat po své stupnici. (Pokud je upravená hodnota
karty štábu dostatečně vysoká, je možné žeton posunout jak po
soupeřově stupnici směrem ke středu stolu, tak po vlastní stupnici
směrem k sobě.)
Pokud jsou řešena či diskutována podmíněná témata (Druhá
fronta a SSSR vyhlašuje válku Japonsku)  a vstoupí do středu
konferenčního stolu, hráč řešící či diskutující toto téma může
volitelně ukončit jeho pohyb ve středu stolu. Tato volba musí být
provedena ihned.
HERNÍ
POZNÁMKA:
Konference,
které
brání
určitému
Krok
schůze
končí po odehrání
všech karet
štábu.
Pokud
některévůdci
v řešení
vůdce na
konferenci
nebyl
mu
hráči
zbývá tématu,
více nežznamenají,
jedna karta,žezahraje
je postupně
všechny.
přítomen nebo neměl dostatečně početný štáb.
PŘÍKLAD 1: Churchill zahraje kartu štábu s hodnotou 3, jejíž
schopnost přidává bonus +1 k produkčním tématům. Churchill
si vybere Pol-mil téma na poli nula a posune jej po své národní
stupnici (směrem ke svému křeslu) na pole 3. Pokud by zvolil
produkční téma, mohl by jej díky bonusu za kartu štábu posunout
až na pole 4.
PŘÍKLAD 2: Britský žeton Produkce je na sovětském poli 2.
Churchill zahraje stejnou kartu štábu s hodnotou 3 a produkčním
bonusem +1 a posune svůj produkční žeton na britské pole 2.
Přesný postup spočívá v posunu žetonu tématu ze sovětského pole
2 na pole 0 s použitím dvou kroků ze čtyř a dále pak o dvě pole
směrem k Churchillovi.
5.2.3 Zisk tématu
Pokud by řešení tématu mělo posunout příslušný žeton až na křeslo vůdce (sedmé pole stupnice), ještě před samotným pohybem
žetonu mají ostatní hráči možnost toto téma diskutovat. Pokud jej
nikdo diskutovat nechce, téma získává aktivní hráč.
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Pokud je téma diskutováno jiným hráčem, porovnejte upravené
hodnoty karty štábu určené k řešení tématu a karty určené k diskutování tématu. Posuňte žeton o počet polí rovný rozdílu hodnot.
Pokud je vyšší karta štábu řešícího hráče, žeton se posune k jeho
křeslu; pokud je vyšší karta diskutujícího hráče, pak se žeton
posune ke středu stolu. Jestliže se téma dostane na křeslo vůdce
či za něj, hráč jej získá.
Získané
téma již vJiný
probíhající
nemůže
být nahlížet,
prosazováno
POZNÁMKA:
způsob,konferenci
jak na posun
témat
je
ani
projednáváno.
představit
si stupnici pokračující i za křeslem – osmým, devátým, desátým atd. polem – a považovat téma za získané až
ve chvíli, kdy zůstane na sedmém či dalším poli stupnice i po
svém diskutování.
PŘÍKLAD: Téma sovětského nařízeného útoku se nachází na americkém poli 5 a americký hráč zahraje kartu štábu hodnoty 4, aby
téma posunul k Rooseveltovu křeslu. Sověti ohlásí, že chtějí téma
diskutovat, a zahrají kartu hodnoty 2 s bonusem +1 za národní
povahový rys. Rozdíl mezi americkou hodnotou 4 a sovětskou
hodnotou 3 je 1 ve prospěch Američanů a téma se posune směrem
k Rooseveltovi na pole 6. Téma tedy dosud není získáno.
5.2.4 Diskutování tématu
Pokud některý hráč začne řešit téma (zahájí posunování jeho
žetonu směrem k sobě), ostatní dva hráči, počínaje hráčem po
levici řešícího, mohou toto téma diskutovat (reagovat na jeho
posun). Provedou to zahráním karty štábu a posunutím tématu
ke své straně stolu. Řešící hráč posune žeton tématu dle hodnoty
své karty a následně diskutující hráč posune téma, jako by jej sám
řešil (viz kapitolu 5.2.2 Řešení témat) a vyhodnotí schopnosti
zahrané karty štábu.
Sovětský národní povahový rys „Nět“: Karty štábu SSSR (kromě Stalina, protože to není karta štábu) použité při diskutování
mají svou hodnotu zvýšenou o 1.
POZNÁMKA: Pokud je aktivní Stalinova paranoia (viz kartu
vůdce Stalin), počítá se zvýšení hodnoty karty až po jejím snížení
v důsledku Stalinovy paranoie, takže karta štábu s hodnotou
1 bude mít při diskutování i při Stalinově paranoie hodnotu 2.
Každé řešení může být diskutováno pouze jedním hráčem a tato
diskuse nemůže být „proti-diskutována“ aktivním hráčem. Pokud
je téma řešeno pomocí karty vůdce, může být diskutováno pouze
jinou kartou vůdce.
Stalinova výjimka: Pokud je karta vůdce Stalina použita
k řešení tématu Vývoj atomové bomby, pak toto téma nemůže být
diskutováno vůbec nikým.
POZNÁMKA: Za určitých okolností může hráč posunout téma
až na své křeslo prostřednictvím diskutování. Takové téma je
pak ihned získáno, jelikož neexistuje možnost „protidiskuse“.
Když se hráč rozhodne diskutovat téma, má možnost vzdát se
svého příštího tahu řešení tématu. Hráč na svůj odhazovací balíček
položí žeton možnosti vzdát se řešení jako připomínku. Jakmile je
tento hráč znovu na tahu a rozhodne se možnost nevyužít, o tuto
možnost přijde, nelze si ji uschovat pro příští tahy.
I když hráč ve svém tahu diskutoval dvě témata (proti řešení obou
soupeřů), získá pouze jednu možnost své řešení tématu vynechat.
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HERNÍ POZNÁMKA: Diskutování témat představuje zásadní
neshody, které vyvstávaly během konferencí při debatě o klíčových záležitostech, jako je poválečné stanovení hranic (politická
příslušnost), podpora partyzánů (tajné sítě) nebo načasování
Dne D (Druhá fronta). Snižováním míry posunu tématu směrem ke spojenci hráč obrazně předkládá silnější protiargumenty,
nebo alespoň ubírá na váze předloženým argumentům.
POZNÁMKA: Je zřejmé, že pokud americký či britský hráč
sedí přímo po levici řešícího hráče, mohl by jednoduše počkat
na svůj tah a posunout téma k sobě zahráním své karty. Hlavní
významy diskutování jsou tedy tři. Zaprvé zamezit přímému
zisku tématu; zadruhé mají Sověti při diskutování o 1 větší
sílu a nakonec diskutování dává hráči příležitost ke dvojitému
pohybu za cenu výrazného snížení počtu karet.
5.2.5 Karty náčelníka štábu
Každá ze stran má kartu náčelníka štábu (Brooke, Marshall,
Žukov) s proměnlivou hodnotou. Kdykoli je zahrána karta náčelníka štábu, je její hodnota určena hodem šestistěnnou kostkou.
Tato hodnota je poté zvýšena či snížena dalšími použitelnými
modifikátory.
Hráč musí oznámit zahrání karty náčelníka štábu ještě před určením její hodnoty, ale nemusí vybírat téma, dokud hodnotu neurčí.
HERNÍ POZNÁMKA: Náčelníci štábu měli vysoké postavení,
ale byli často omezováni svými nadřízenými (vůdci), kteří s nimi
ne vždy souhlasili. Navíc museli být politicky prozíraví, aby
se vyhnuli přílišnému tlaku v nějaké záležitosti a nepoškodili
tak budoucí spolupráci se svými zahraničními protějšky. Tyto
nuance chování náčelníků štábu a jejich různý vliv na jednotlivých konferencích jednoduše představuje náhodný hod kostkou.
5.2.6 Použití vůdce při řešení nebo diskutování tématu
Pokud je vůdce při konferenci dostupný, hráč může pomocí jeho
karty řešit nebo diskutovat témata. To provede odhozením jedné
karty štábu z ruky a použitím schopností a hodnoty karty vůdce.
Schopnosti, bonusy a postihy odhozené karty štábu nejsou použity. Hráč může použít svého vůdce pouze jednou za konferenci.
Jakmile je použit, posuňte jeho kvádr do nedostupné pozice.
POZNÁMKA: Během některých konferencí je určitému hráči
zakázáno použít kartu vůdce k řešení tématu. Toto pravidlo
nebrání vůdci diskutovat témata nebo prolomit pat, ale vůdce
nemůže zahájit proces řešení tématu.
PŘÍKLAD: Téma Vývoj atomové bomby je na poli nula a Churchill i Stalin jsou nedostupní kvůli dřívějšímu použití. Roosevelt
odhodí kartu štábu a ohlásí, že použije svou kartu vůdce za její
hodnotu 7. Jelikož téma řešené vůdcem nelze diskutovat pomocí
karty štábu, nemusí se hráč za Roosevelta obávat reakce, posune
téma na svou stranu a získá jej. Poté musí provést hod na zdraví
(jak je uvedeno na kartě Roosevelta), který přežije. Pak hráč
posune kvádr vůdce na nedostupnou pozici.

5.2.7 Zakončení fáze schůze
Po zahrání poslední karty štábu je fáze schůze u konce. Každý hráč
nyní získá všechna témata ze své strany stupnice a jejich žetony
umístí na své křeslo. Pokud se ve středu stolu nacházejí témata
Druhá fronta, SSSR vyhlašuje válku Japonsku nebo Strategický materiál, je jejich účinek vyhodnocen podle zvláštních
pravidel v kapitole 6. Fáze rozhodování. Všechna ostatní témata
ve středu stolu nikdo nezíská a jsou bez účinku vrácena zpět do
nabídky témat. (Odkud mohou být během fáze agendy příští
konference opět vybrána.)
Hráč, který získal nejvíce žetonů témat, vyhrává celou
konferenci. Do tohoto součtu se počítají získaná
podmíněná témata (tedy ta, která neleží ve středu
stolu). V případě shody použijte pravidla prolomení
patové situace a určete vítěze (viz kapitolu 4.5 Prolomení patové
situace). Vítěz konference získá žeton vítěz konference.
Vítěz
konference

POZNÁMKA: Jedním z důvodů, proč nezahrát kartu vůdce
během fáze agendy nebo schůze, je možnost ponechat si ji pro
prolomení patové situace na závěr konference.

6. Fáze rozhodování
Fáze rozhodování je rozdělena do sedmi po sobě jdoucích aktivit,
během nichž každý hráč využije témata získaná v průběhu fáze
schůze. U aktivit, ve kterých musí jednat více hráčů, platí, že
začíná hráč po levici vítěze konference a pokračuje se ve směru
hodinových ručiček.
1. Umístění nařízených útoků (6.1)
2. Vyřešení podmíněných témat (6.2)
3. Produkce (6.3)
4. Přidělení produkce (6.4–6.8)
5. Velení válčišti (6.9)
6. Vývoj atomové bomby (6.10)
7. Globální téma (6.11)

6.1 Umístění nařízených útoků

Každý hráč musí umístit všechna získaná témata Nařízený útok
na vstupní pole libovolné fronty. Vybraná fronta nemusí patřit
konkrétnímu hráči. Pořadí umisťování začíná po levici vítěze
konference a pokračuje ve směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: Nařízené útoky později určí, kam budou hráči
umisťovat žetony produkce (viz kapitolu 6.4 Přidělení produkce).

6.2 Podmíněná témata

Ve hře jsou dvě podmíněná témata: Druhá fronta a SSSR vyhlašuje válku Japonsku. Podmíněné téma může být získáno jako
kterékoli jiné téma, ale jeho účinek je vyhodnocen pouze tehdy,
skončí-li konferenci ve středu stolu.
6.2.1 Druhá fronta
Druhá
fronta

Téma Druhá fronta je dostupné pouze do doby, než
vstoupí západní fronta na pole Normandie. Poté je
odstraněno ze hry.
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Západní fronta se nemůže pokusit postoupit na pole Normandie, pokud téma Druhá fronta během probíhající konference
neskončilo ve středu stolu. Pokud není pole Normandie úspěšně
dosaženo během segmentu války probíhající konference, pak musí
být téma Druhá fronta znovu navrženo a znovu musí zůstat na
konci některé z příštích konferencí ve středu stolu pro další pokus
o postup do Normandie.
HERNÍ POZNÁMKA: První případné selhání Dne D považujte za neúspěšné vylodění v Dieppe.
POZNÁMKA: Velká Británie získá VB, pokud středomořská
fronta vstoupí do Itálie před Dnem D, takže může být v jejím zájmu
Den D pozdržet. Proti Sovětům stojí většina německé armády, čili
v jejich zájmu zase bude při rozhovorech tlačit na uspíšení Dne
D a otevření druhé fronty, aby se tak přesměrovaly německé síly
na západní frontu. Kdy Den D nastane, záleží na interakci hráčů,
a i když může nastat během londýnské konference (červen 1944),
okolnosti mohou vynutit jeho uspíšení či pozdržení.
6.2.2 SSSR vyhlašuje válku Japonsku
Téma SSSR vyhlašuje válku Japonsku je dostupné
SSSR
pouze do doby, než vstoupí dálněvýchodní fronta na
vyhlašuje válku
Japonsku
pole Mandžusko. Poté je téma odstraněno ze hry.
Dálněvýchodní fronta se nemůže pokusit postoupit
na pole Mandžusko, pokud téma během probíhající konference
neskončilo ve středu stolu. Pokud není pole Mandžuska úspěšně
dosaženo během segmentu války probíhající konference, pak musí
být téma SSSR vyhlašuje válku Japonsku znovu navrženo
a musí zůstat na konci některé z příštích konferencí ve středu
stolu pro další pokus o postup do Mandžuska.
HERNÍ POZNÁMKA: Úspěšná aktivace tématu SSSR vyhlašuje válku Japonsku, která ovšem nevede k postupu dálněvýchodní fronty do Mandžuska, představuje období nejistoty
mezi Stalinovým souhlasem s vyhlášením války a začátkem
vojenských akcí na Dálném východě.

6.3.1 Základní produkční hodnoty
Hráči při každé konferenci obdrží určitý základní počet žetonů
produkce.
Produkce
UK

Produkce
USA

Produkce
SSSR

×4

×6

×3

6.3.2 Další žetony produkce
Každý hráč nyní může získat další žetony produkce:
Za každé produkční téma jiného hráče, které hráč získá, nyní od
uvedeného hráče obdrží jeden žeton produkce. Pokud hráč získal
své vlastní produkční téma, nic se neděje.
Prod. USA
strategický
materiál

SSSR získá žeton produkce, pokud na poli arktické fronty leží
alespoň tři žetony námořní podpory.
SSSR může získat žeton produkce díky murmanskému konvoji,
jak uvádí příslušná karta konference.
PŘÍKLAD: Jako obranný tah získá Roosevelt téma Produkce
USA, aby si udržel kontrolu nad svou produkcí. Jednak se mu
počítá jako vyhrané téma konference a zároveň tím brání jinému
hráči získat a využít americký žeton produkce.

6.4 Přidělení žetonů produkce

Poté, co všichni hráči obdrželi své žetony
produkce, postupně je rozdělí v pořadí
POUŽITÁ
hráčů tak, že nejprve jeden hráč rozdělí
všechny své žetony a poté pokračuje
v rozdělování další hráč v pořadí.
Produkce
USA

Produkce USA

Hráči musejí rozdělit všechny své žetony produkce včetně získaných žetonů navíc podle následujících priorit:
1. Přidělení požadovaná aktuální kartou konference (viz kapitolu
6.6 Rozdělení produkce kartou konference)
2. Nařízené útoky – každý za dva žetony produkce (viz kapitolu
6.7 Nařízené útoky)
Poté, co hráč splní tyto dvě priority, může libovolně využít zbývající žetony pro umístění žetonů útočné či námořní podpory
(viz kapitolu 6.5 Vojenská podpora), aktivaci Pol-mil témat (viz
kapitolu 6.8 Aktivace Pol-mil témat) nebo pro získání modifikátorů ve výzkumu atomové bomby (viz kapitolu 6.10 Vývoj
atomové bomby).
Navíc k rozdělení žetonů produkce umístí každý hráč ve svém
tahu rovněž žetony útočné a námořní podpory získané díky velení
válčišti (viz kapitolu 6.9 Velení válčišti).

6.5 Vojenská podpora

6.3 Produkce

Prod. UK
strategický
materiál

tegického materiálu. Pokud bylo téma Strategický materiál
získáno konkrétním hráčem, další žeton produkce obdrží pouze
tento hráč.

Prod. SSSR
strategický
materiál

Pokud téma S trategický

materiál skončilo konferen-

ci ve středu stolu, všichni tři
hráči obdrží svůj žeton stra-

Za jeden žeton produkce může hráč pořídit jeden žeton útočné
nebo námořní podpory. Žetony útočné podpory získané tímto způsobem umístěte na vstupní pole jakékoli fronty. Všechny žetony
námořní podpory umístěte na počáteční pole fronty. Hráč může
umístit své žetony na různé fronty.
Na
poli válčiště seFronty
nesmí nepatří
nacházetkonkrétním
více než pěthráčům,
žetonů námořní
POZNÁMKA:
takže
podpory.
Pozemní
vstupní
pole
fronty
nebo
vstupní
libovolný hráč může podporovat jakoukoli frontupole
bezvylodění
ohledu
může
obsahovat
počet žetonů
útočné
podpory.
na barvu
nebo neomezený
zisk VB. Útočnou
podporu
je možné
umístit
i v případě, že fronta nemůže postoupit kvůli podmíněným
tématům.

6.6 Přidělení produkce vlivem karty konference

Mnoho konferencí požaduje, aby bylo jeden či více žetonů produkce utraceno na určité frontě ve vojenské části herní desky. Toto
má nejvyšší prioritu pro přidělení produkce.
POZNÁMKA: Pro připomenutí může hráč položit jeden ze
svých žetonů produkce na uvedené místo ihned po otočení karty
konference.
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6.7 Nařízené útoky

Během segmentu války se každá fronta musí pokusit
postoupit směrem k domovskému území mocnosti
Osy. Žeton Nařízeného útoku může být umístěn na
libovolné vstupní pole fronty, která pak vyžaduje
zajištění  útočné podpory. Nařízené útoky nemohou být umístěny
na arktickou frontu.
Nařízený
útok

UK

USA

SSSR

Každé téma Nařízený útok vyžaduje po majiteli vlajky (výše je
vyobrazen žeton britského nařízeného útoku) rozdělit žetony
produkce tak, aby umístil k žetonu nařízeného útoku dva žetony
útočné nebo námořní podpory.
Požadavek umístění žetonu nařízeného útoku na pozemním vstupním poli může být splněn pouze umístěním žetonů útočné podpory.
Požadavek umístění žetonu nařízeného útoku na vstupním poli vylodění musí být splněn žetony námořní podpory, dokud se na této
frontě nenacházejí tři takové žetony (pět, pokud je vstupním polem
Normandie). Poté mohou být umístěny žetony útočné podpory.
Hráč musí přidělit tolik žetonů produkce, aby splnil požadavky
Nařízeného útoku. Pokud hráč nemá dostatek produkce pro
splnění všech nařízených útoků, může všechny své žetony produkce rozdělit libovolně tak, že některé nařízené útoky splní zcela,
některé částečně a některé vůbec – a to bez jakéhokoli postihu.
HERNÍ POZNÁMKA: Umístění sovětského N ařízeného
útoku před americkou frontu znázorňuje situaci, kdy Američané
přiměli Sověty souhlasit s tím, že se vzdají vojenské pomoci
a umožní tak invazi do Francie. Pamatujte, že pokud nekapituluje jak Německo, tak Japonsko, situace se může poněkud
zkomplikovat a znepřehlednit. Pro poražení Osy je tak někdy
potřebná určitá míra spolupráce či nátlaku mezi spojenci.
PŘÍKLAD: Téma Druhá fronta se nachází ve středu stolu.
Stalin se rozhodne umístit americký Nařízený útok do Francie,
aby do budoucna snížil množství německých záloh posílaných na
východní frontu (tím, že zajistí vylodění Spojenců v Normandii).
Na počátečním poli západní fronty se nacházejí čtyři žetony
námořní podpory. Jelikož Den D vyžaduje pět žetonů námořní
podpory, Američané splní požadavek Nařízeného útoku dvěma
žetony produkce, za které umístí jeden žeton námořní podpory na
počáteční pole západní fronty (čímž naplní minimální požadovaný
počet pěti žetonů námořní podpory pro Den D) a jeden žeton
útočné podpory do Normandie.

6.8 Použití Pol-mil témat

Hráči mohou použít P oliticko - vojenská témata
(Pol-mil) a získat tak žetony tajné sítě nebo válce
1/1
politické příslušnosti, které budou umisťovat během
fáze války (viz kapitoly 7.1 Fáze tajných sítí a 7.3
Politická příslušnost). Neaktivované Pol-mil téma nemá žádný
efekt.
Pol-mil

6.8.1 Každé Pol-mil téma je označeno hodnotami X/Y a může
být aktivováno přidělením jednoho žetonu produkce. Po aktivaci
hráč obdrží X válců politické příslušnosti a Y žetonů tajné sítě.

6.9 Velení válčišti

Existují dvě velitelství válčišť – Evropa a Pacifik. Každému
z nich mohou velet buď USA, nebo Velká Británie, a toto velení
se může během hry několikrát změnit. Použijte americký nebo
britský dřevěný žeton a velení označte v příslušném poli na mapě.
6.9.1 Bonus za velení válčišti
USA nebo Velká Británie obdrží jeden
žeton útočné nebo námořní podpory za
každé válčiště, kterému velí. Tento bonus
nezávisí na tom, kdo získal téma Velení
válčišti. Strana, která získala téma Velení válčišti, může, ale
nemusí být stejná jako strana, která obdrží bonus.
Velení
evropskému
válčišti

Velení
pacifickému
válčišti

Na začátku hry typu kampaň ovládá Velká Británie evropské
válčiště, zatímco USA velí pacifickému válčišti. Pokud není během konference získáno téma Velení válčišti, zůstává rozvržení
velení zachováno.
6.9.2 Zisk tématu Velení válčišti
Hráč, který získá téma Velení válčišti, určí, zda bude danému
válčišti velet Velká Británie, či USA. Hráč, jenž téma získá, rovněž
obdrží dva žetony útočné a/nebo námořní podpory, které použije
na daném válčišti.
Pokud hráč na jedné konferenci získá obě témata Velení válčišti,
obdrží bonus v podobě dalších dvou žetonů útočné a/nebo námořní
podpory, které může použít na kterémkoli válčišti.
SSSR nemůže nikdy velet žádnému z těchto válčišť, ale může
pro sebe získat témata Velení a obdržet za ně bonus dvou žetonů
útočné a/nebo námořní podpory a příležitost rozhodnout, kdo
bude válčišti velet.
POZNÁMKA: Ano, pokud toto téma získá Stalin, určí, zda
kontrolu nad válčištěm získá Velká Británie, nebo USA.
HERNÍ POZNÁMKA: Odměna za velení v podobě žetonů
útočné nebo námořní podpory nepředstavuje zvýšenou produkci, ale schopnost upřednostnit a koncentrovat síly, které jsou
rozesety po válčišti v rámci nižších úrovní velení.
POZNÁMKA: Zisk témat Velení válčišti (Evropa a Pacifik)
je účinným způsobem, jak zajistit vojenskou podporu, a proto
jsou tato témata na konferencích často diskutována.
HERNÍ POZNÁMKA: Témata Velení válčišti představují
intenzivní rozhovory, které nastaly kolem priorit válčiště, jako
například Eisenhowerovy strategie široké fronty proti Montgomeryho úzké frontě. Pokud se diskutuje o obou tématech Velení
válčišti, pak to představuje přehodnocení priority „Evropa
přednostně“. Časté používání těchto témat neznázorňuje personální změny, ačkoli došlo přinejmenším k jedné vážné debatě
kolem vystřídání Eisenhowera a jeho nahrazení Marshallem
nebo Brookem. „Velení“ v tomto kontextu spíše ukazuje, kdo
stojí za rozhodováním ohledně operací na daném válčišti.
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PŘÍKLAD: Roosevelt velí pacifickému válčišti a získá pro sebe
téma Velení pacifickému válčišti. Nemusí se tak vzdát velení
a získá dva žetony útočné nebo námořní podpory za zisk tématu
velení a jeden žeton útočné nebo námořní podpory za ovládání
válčiště. Všechny tři žetony musejí být umístěny do pacifického
válčiště.
Jelikož téma SSSR vyhlašuje válku Japonsku zakončilo konferenci uprostřed stolu, musí se sovětská dálněvýchodní fronta
pokusit postoupit do Mandžuska nebo dále. Roosevelt se rozhodne
splnit jednu z podmínek císařovy kapitulace a umístí všechny tři
žetony útočné podpory na pole Mandžuska, aby Stalinovi pomohl
při porážce Japonska bez ohledu na Stalinovo přání.

6.10 Vývoj atomové bomby

Pokud bylo získáno téma Vývoj atomové bomby,
hoďte šestistěnnou kostkou a započítejte případné
modifikátory (viz kapitolu 6.10.2 Modifikátory výzkumu atomové bomby). V případě výsledku hodu
o hodnotě 4–6 posuňte americkou figurku atomové bomby
o jedno pole směrem k Trinity.
Vývoj
atomové
bomby

Jakmile americká figurka dosáhne posledního pole stupnice,
USA a Velká Británie vyrobí atomovou bombu, což má vliv na
japonskou kapitulaci (viz kapitolu 7.8.2 Japonsko) a vítězné body.
Téma Vývoj atomové bomby může být zařazeno jako téma do
konference i po dosažení pole Trinity.
6.10.1 Sovětští atomoví špioni
Pokud téma Vývoj atomové bomby získá Stalin, je proveden
stejný postup, jaký je popsán výše v této kapitole (hod a případný
postup vývoje), a navíc postoupí bez hodu o jedno pole na stupnici
atomové bomby figurka sovětských atomových špionů v projektu
Manhattan. Sovětská figurka může být na stupnici blíž k poli
Trinity než figurka americká.
POZNÁMKA: Sovětská figurka atomových špionů může být
na stupnici před americkou figurkou atomové bomby, protože
představuje krádež technologie, ne samotného zařízení. Figurka atomové bomby pak představuje vlastní výrobní pokrok při
konstrukci bomby.
6.10.2 Modifikátory výzkumu atomové bomby
Kterýkoli hráč může k hodu na postup figurky vývoje atomové
bomby přidělit žetony produkce a přidat tak bonus +1 k výsledku
hodu za každý takto přidělený žeton.
POZNÁMKA: Přidělení tří žetonů produkce (modifikátor +3)
znamená, že postup ve vývoji bomby je jistý.

6.11 Globální téma
HERNÍ POZNÁMKA: Na všech konferencích se objevovalo množství globálních témat, která se přímo vyjadřovala
k uspořádání poválečného světa a byla probírána od temných
časů expanze Osy až po poslední konferenci. Churchillův
„naughty document“ (někdy též nazývaný „naughty note“) byl
dohodou mezi Churchillem a Stalinem o vytvoření sfér vlivu
v Evropě, která rozzuřila Američany a podkopala poválečný mír.
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Každý hráč má dvě Globální témata, o nichž metaforicky bilaterálně diskutuje s jedním z ostatních hráčů, jak je
na konferenčním stole naznačeno spojením jednotlivých
témat s hráči. Černá figurka pro označení stavu každého
ze tří Globálních témat se nachází buď ve středu (neutrální
pozice), nebo na straně jednoho z hráčů. Pozice figurky ovlivňuje
některá pravidla pro umístění válců politické příslušnosti, ale
nemá vliv na tajné sítě.
DŮLEŽITÉ! Ve všech případech má text karty konference,
požadující umístění nebo odstranění válce politické příslušnosti,
přednost před omezeními danými globálními tématy. Omezení
globálními tématy platí pro všechny ostatní situace.
Hráč, který získá Globální téma, posune jednu ze svých dvou
černých figurek směrem k sobě, buď z výchozí neutrální pozice
na svou stranu, nebo ze strany soupeře k sobě. Jakmile figurka
označení globálního tématu opustí výchozí neutrální pozici, již
se na ni nikdy nevrátí, a nachází se buď na straně jednoho hráče,
či na straně druhého.
POZNÁMKA: Pokud se obě figurky označení globálního
tématu nacházejí na straně jednoho hráče a tento hráč získá
Globální téma, pak se figurky nikam neposunují a pro hráče to
neznamená žádnou další výhodu (s výjimkou toho, že se jedná
o vyhrané téma konference). Hráč v této situaci si jen chrání
pozice výhod plynoucích z aktuální situace na stole.
Globální témata a jejich účinky jsou následující. (Pamatujte,
že Globální témata mají vliv pouze na politickou příslušnost,
nikoli na tajné sítě.)
1. Churchill – Roosevelt: Debata o sebeurčení a kolonialismu
• Neutrální: Do kolonií nemohou být umisťovány válce
politické příslušnosti.
• Sebeurčení: Všichni hráči mohou umisťovat či odstraňovat
válce politické příslušnosti v koloniích bez omezení.
• Kolonialismus: Pouze Velká Británie může umisťovat
či odstraňovat válce politické příslušnosti v koloniích.
Koloniemi jsou Siam, Nizozemská východní Indie, Vietnam,
Laos/Kambodža a Malajsie.
2. Churchill – Stalin: Debata o svobodné Evropě a sférách vlivu
• Neutrální: Do zemí spojených se stupnicemi západní
a východní fronty nemohou být umisťovány žádné válce
politické příslušnosti.
• Svobodná Evropa: Všichni hráči mohou umisťovat či
odstraňovat válce politické příslušnosti ve všech zemích
(ne koloniích) bez omezení.
• Sféry vlivu: Pouze Sovětský svaz může umisťovat či
odstraňovat válce politické příslušnosti v baltských státech,
Polsku, Rumunsku, Bulharsku a Finsku. Pouze Velká
Británie může umisťovat či odstraňovat žetony politické
příslušnosti ve Francii, Belgii a Nizozemí.
3. Roosevelt – Stalin: Debata o Spojených národech
a komunistických kádrech
• Neutrální: Cenou za odstranění soupeřova válce politické
příslušnosti je jeden válec politické příslušnosti.
• OSN: Cenou za odstranění jakéhokoli soupeřova válce
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politické příslušnosti jsou dva válce politické příslušnosti.
• Komunistické kádry: Pro baltské státy, Polsko, Rumunsko,
Bulharsko, Finsko a libovolné kolonie platí, že cenou za
odstranění soupeřova válce politické příslušnosti jsou dva
válce politické příslušnosti. V ostatních situacích je cenou
za odstranění soupeřova válce politické příslušnosti jeden
válec politické příslušnosti.

POZNÁMKA: Tato pravidla mají přednost před texty na
herním plánu, které jsou kvůli nedostatku prostoru zkráceny
a slouží pouze k připomenutí.
POZNÁMKA: Pamatujte, že Globální témata mají vliv pouze
na umístění válců politické příslušnosti; nikdy nemají vliv na
umisťování žetonů tajných sítí.

7. Segment války
Segment války se skládá ze tří fází:
1. Fáze tajných sítí (7.1)
2. Fáze politické příslušnosti (7.3)
3. Fáze vojsk
a) Umístění záloh Osy (7.6)
b) Postup front (7.7)

7.1 Fáze tajných sítí

7.1.2 Odstranění tajné sítě
Pokud se již v zemi či kolonii nacházejí soupeřovy tajné sítě, může
hráč místo umístění disku své tajné sítě jeden svůj nepoužitý žeton
odhodit a odstranit za něj jednu tajnou síť soupeře.
HERNÍ POZNÁMKA: Na odstranění soupeřovy tajné sítě by
nemělo být vždy nahlíženo jako na vojenskou konfrontaci mezi
soupeřícími frakcemi, ačkoli se toto stalo v Jugoslávii a v Řecku.
Někdy odstranění tajné sítě představuje politickou manipulaci
situace, podobnou tomu, co se stalo v Polsku, kdy počáteční
sovětská podpora způsobila, že polská Zemská armáda povstala
proti Němcům ve Varšavě, načež jim byla ponechána napospas
a sovětské síly jen čekaly, až Němci prozápadní opozici zničí.
7.1.3 Vliv postupu fronty na tajné sítě
Místo, kde se nachází kvádr fronty, se nazývá frontová linie.
Všechny země nebo kolonie napojené na toto pole se nacházejí na
„frontové linii“. Když se fronta posune na následující pole směrem k některé z mocností Osy, všechny země či kolonie spojené
s předchozím polem jsou již trvale „za frontou“.
Když postup americké či britské fronty dostane země nebo kolonie
se sovětskými tajnými sítěmi „za frontu“, z každé země/kolonie,  
která se nově nachází „za frontou“, je odstraněn jeden sovětský
žeton tajné sítě. Toto se stane nejvýše jedenkrát na každou zemi/
kolonii.

Každý hráč získá jeden žeton tajné sítě navíc k žetonům tajných sítí
a politické příslušnosti, získaným díky kartě konference, schopnostem karet štábu a aktivaci Pol-mil témat ve fázi rozhodování.

Když postup sovětské fronty dostane země s americkými či
britskými tajnými sítěmi „za frontu“, z každé takovéto nově
klasifikované země/kolonie je odstraněn jeden americký/britský
žeton tajné sítě. Toto se stane nejvýše jedenkrát na každou zemi.

POZNÁMKA: Tímto je znázorněno ústředí tajných operací
každého národa (např. Office of Strategic Services – OSS,
předchůdce CIA).

POZNÁMKA: To je jeden z důvodů, proč má někdy smysl mít
dvě tajné sítě v zemi/kolonii, která se v průběhu hry pravděpodobně ocitne za soupeřovou frontou.

Hráč, který získal nejvíce žetonů tajných sítí
k umístění, je všechny umístí jako první, následován hráčem s druhým nejvyšším počtem, po němž
následuje poslední hráč. V případě shody umožní národní povahový rys americkému hráči rozhodnout, kdo bude kdy na řadě.
Hráč musí umístit tolik žetonů tajných sítí, kolik může. Nepoužité žetony jsou ztraceny.

PŘÍKLAD: Sovětská fronta se posune z Ukrajiny do Pruska.
USA i Velká Británie nyní musejí odstranit jeden svůj žeton tajné
sítě z každé země, pokud se nachází v baltských státech, Polsku,
Rumunsku nebo Bulharsku.

POZNÁMKA: Ačkoli je výhoda hrát jako poslední, můžete do
země či kolonie umístit dva žetony tajných sítí a posílit je tak
vůči tahům protihráčů.
PŘÍKLAD: Stalin má pět tajných sítí, Churchill tři a Roosevelt
jednu. Nejprve umístí všechny své tajné sítě Stalin, po něm Churchill a nakonec Roosevelt.
7.1.1 Umístění tajné sítě
Tajné sítě jsou umisťovány na pole zemí nebo kolonií. V zemi
nebo kolonii nikdy nemohou být více než dva žetony tajné sítě
a tyto žetony musejí patřit jednomu hráči.
Žetony tajných sítí a politické příslušnosti mohou být do země či
kolonie umístěny, i když kvádr fronty zatím nepostoupil na související pole frontové stupnice, a mohou být umisťovány dokonce
i po kapitulaci Německa či Japonska.

HERNÍ POZNÁMKA: Při tajných operacích máte velkou
výhodu, pokud ovládáte území svými jednotkami. Právě taková
situace nastala ve východní Evropě, kdy sovětská fronta vstoupila do země a NKVD byla schopna převzít kontrolu.

7.2 Koexistence tajných sítí a politické
příslušnosti na jednom poli

Pokud se v zemi či kolonii nachází válec politické příslušnosti
a všechny žetony tajné sítě tohoto národa jsou odstraněny a/nebo
nahrazeny sítí jiného hráče, válec politické příslušnosti není odstraněn. Jeho odstranění je možné pouze pomocí válce/ů politické
příslušnosti. Nicméně základy pro změnu režimu jsou již položeny.

7.3 Politická příslušnost

Každý hráč vlastnící válce politické příslušnosti je nyní může
umístit do zemí či kolonií, v nichž se nachází jeho žeton/y tajné sítě.
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Hráči postupně umisťují všechny své válce politické
příslušnosti najednou. Stejně jako u tajných sítí platí,
že začíná hráč s největším množstvím válců politické
příslušnosti, následuje hráč s druhým nejvyšším počtem
a umisťování ukončí poslední hráč. Každý hráč umístí všechny
své válce dříve, než je na tahu další hráč v pořadí. Hráč musí
umístit tolik válců politické příslušnosti, kolik může. Nepoužité
válce jsou ztraceny.
7.3.1 Umístění válců politické příslušnosti
Hráč může umístit válce politické příslušnosti do kterékoli země
či kolonie (s přihlédnutím k podmínkám plynoucím z aktuálních
globálních témat), kde má svou tajnou síť (včetně tajných sítí
umístěných v tomto tahu). Tajné sítě nejsou při umístění politické
příslušnosti odstraňovány. V zemi nebo kolonii se nemůže nacházet více než jeden válec politické příslušnosti.
HERNÍ POZNÁMKA: Válce politické příslušnosti na polích,
která se nenacházejí za frontou, představují exilovou vládu nebo
komunistické kádry, jež mají dostatečný vliv na to, aby vedly
zemi po jejím osvobození.
7.3.2 Odstranění válce politické příslušnosti
Pokud má hráč v zemi či kolonii žeton tajné sítě, může svůj nepoužitý válec politické příslušnosti (nebo více válců – v závislosti
na aktuálním stavu Globálních témat, viz kapitolu 6.11 Globální
témata) namísto umístění zahodit a odstranit v této zemi či kolonii
válec politické příslušnosti patřící jinému hráči.
PŘÍKLAD: V Maďarsku leží sovětský válec politické příslušnosti
a britský žeton tajné sítě. Churchill může odhodit jeden svůj válec
politické příslušnosti a odstranit sovětský válec. Pokud by měl
k dispozici ještě jeden válec politické příslušnosti, mohl by jej do
Maďarska ihned umístit.

7.4 Arktická fronta

Arktická fronta je v kontextu politického soupeření zvláštním
místem. Tato fronta nemá kvádr postupu fronty ani frontovou
stupnici; hráči sem mohou umisťovat pouze žetony námořní
podpory, nikoli žetony útočné podpory.
Do Finska ani Norska nemohou být umisťovány žádné žetony
tajných sítí nebo politické příslušnosti, pokud se na arktické
frontě nacházejí méně než tři žetony námořní podpory. Pokud
zde leží tři a více žetonů námořní podpory, všichni hráči mohou
do Finska či Norska umisťovat žetony tajných sítí nebo politické
příslušnosti. Pokud se na arktické frontě nachází tři a více žetonů
námořní podpory, SSSR obdrží ve fázi rozhodování navíc jeden
žeton produkce.
Pokud se ve Finsku a/nebo Norsku nacházejí nějaké žetony tajných
sítí nebo politické příslušnosti a počet žetonů námořní podpory
klesne pod tři, přítomné žetony tím nejsou nijak ovlivněny, ale
hráči nemohou umisťovat ani odstraňovat žetony, dokud se na
arktické frontě opět nenacházejí tři námořní podpory.

7.5 Fronty

7.5.1 Konkrétní frontu neovládá žádný hráč. Každý
hráč může umisťovat útočnou i námořní podporu na
libovolnou frontovou stupnici bez ohledu na barvu
kvádru označující frontovou linii, pokud to není
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výslovně zakázáno. Dobrým zvykem však je, že hráči provádějí
hody kostkou na postup front odpovídajících jejich barvě.
7.5.2 Fronty se pohybují po stupnicích, které náleží k dané frontě.
Pole frontové stupnice může být spojeno s několika zeměmi či
koloniemi. Jak fronta postupuje, ovládá pole, na kterém se nachází
kvádr postupu fronty, a všechna pole mezi kvádrem a počátečním
polem fronty (za frontou). Konečným polem každé fronty je buď
Německo, nebo Japonsko (s výjimkou středomořské fronty).
7.5.3 Frontový kvádr postupu se nachází buď na stupnici fronty,
nebo na počátečním poli fronty (ve druhém případě se frontový
kvádr během probíhající konference pokusí postoupit na frontovou stupnici). Aby mohl frontový kvádr postoupit na další pole
stupnice, je požadován úspěšný hod na vojenskou operaci. Je-li
to dovoleno, musí každá fronta provést jeden hod na vojenskou
operaci v průběhu každé konference, ale kvádr fronty nemůže
postoupit na vstupní pole vylodění, dokud se na počátečním poli
fronty nenacházejí alespoň tři žetony námořní podpory (pět pro
Normandii).

7.6 Umístění záloh Osy

Kostky záloh Osy jsou umisťovány coby armády nebo loďstva
podle priorit uvedených v kapitolách 7.6.2 Evropa a 7.6.4 Pacifik.
Každá kostka zálohy Osy umístěná na počáteční pole fronty odstraní z tohoto pole jeden žeton námořní podpory. Každá kostka
záloh Osy na poli frontové stupnice neguje na tomto poli jeden
žeton útočné podpory. Pokud se na frontě nachází více kostek
záloh než žetonů útočné podpory, postup fronty je nemožný.
7.6.1 Postup
Německo (Evropa) obdrží až osm kostek záloh: šest
německých armád (černá kostka), jednu italskou armádu
(tmavě hnědá kostka) a jedno námořnictvo (šedá kostka;
představuje ponorkové loďstvo).
Japonsko (Pacifik) obdrží až šest kostek záloh: čtyři
japonské armády (khaki kostka) a dvě námořnictva (šedá
kostka; dále nazývány císařské námořnictvo).
Počínaje Evropou přemístěte zálohy Osy z Německa nebo Japonska podle jejich umisťovacích priorit na frontové stupnice.
Než je možné přistoupit k další prioritě, musí být zcela naplněn
požadavek jedné priority. Jakmile jsou všechny zálohy přiděleny,
zbylé priority se ignorují.
7.6.2 Evropa
1. Pokud se nějaká fronta chystá vstoupit do Německa, dvě
německé armády zůstanou v Německu (podrobnosti viz
kapitolu 7.7.2.4).
2. Umístěte německou armádu před sovětskou východní frontu
(což může být i Německo). Pokud před Německem stojí jak
západní, tak východní fronta, umístěte tuto armádu tak, aby
bylo zjevné, že stojí proti východní frontě (tedy k okraji pole
Německa blíže k východu).
3. Bitva o Atlantik: Pokud americký frontový kvádr zatím
neopustil počáteční pole západní fronty, umístěte na toto pole
německé námořnictvo a odstraňte odsud jeden žeton námořní
podpory.
4. Východní horda: Pokud americký frontový kvádr zatím
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neopustil pole Velká Británie (Bolero), umístěte čtyři německé
armády na vstupní pole východní fronty (což může být
i Německo).
5. Atlantický val: Pokud se západní fronta nachází na poli
Velká Británie (Bolero), umístěte jednu německou armádu do
Normandie.
6. Pokud již fronta dříve vstoupila do Normandie, umístěte dvě
německé armády na vstupní pole té fronty, které je blíže
Německu; pokud jsou obě fronty od Německa stejně daleko,
umístěte po jedné armádě před každou frontu.
POZNÁMKA: Tato priorita se nikdy netýká středomořské
fronty.
7. Umístěte italskou armádu na vstupní pole středomořské fronty.
8. Zbývající armády jsou náhodně rozděleny mezi tři frontové
stupnice. Za každou armádu hoďte šestistěnnou kostkou. Při
výsledku hodu 1–2 západní fronta, 3–4 východní fronta, 5
středomořská fronta, 6 arktická fronta (pouze pokud se zde
nacházejí alespoň tři námořní podpory, pak jeden žeton
odstraňte); jinak výsledek hodu rovný 6 považujte za 5
a umístěte armádu do Středomoří (i když je již fronta v severní
Itálii a nemůže postoupit dále).
POZNÁMKA: V případě, že do Německa může vstoupit
západní i východní fronta zároveň, pamatujte na rozlišení,
která armáda stojí proti které frontě.
7.6.3 Zhroucení německých vojsk
Některé události ve hře vedou k trvalému odstranění německých
a italských vojsk.
• Italská kapitulace: Trvale odstraňte italskou armádu, jakmile
středomořská fronta vstoupí do jižní Itálie.
• Spojenci zvítězí v bitvě o Atlantik: Trvale odstraňte německé
námořnictvo, jakmile západní fronta vstoupí na pole Bolero.
• Trvale odstraňte jednu německou armádu, jakmile západní
fronta vstoupí do západního Německa.
• Trvale odstraňte jednu německou armádu, jakmile východní
fronta vstoupí do východního Německa.
7.6.4 Pacifik
1. Pokud se libovolná fronta pokouší postoupit do Japonska,
všechny japonské armády jsou umístěny do Japonska  
(podrobnosti viz v kapitole 7.7.2 Síla fronty).
2. Pokud sovětská fronta opustila počáteční pole dálněvýchodní
fronty, umístěte dvě japonské armády na vstupní pole
dálněvýchodní fronty (i v případě, že SSSR zatím nevyhlásil
válku).
3. Pokud se jakákoli fronta pokouší vstoupit na pole označené B29,
umístěte nejprve japonskou armádu na všechna taková vstupní
místa. Pokud je těchto polí více, postupujte v pořadí: střední
Pacifik, jihozápadní Pacifik, Čína–Barma–Indie.
4. Hoďte šestistěnnou kostkou. Při výsledku hodu 1–2 umístěte
japonské námořnictvo na počáteční pole takové fronty, která se
pokouší vstoupit na pole vylodění, a odstraňte zde žeton námořní
podpory. Existuje-li možnost volby, postupujte v pořadí střední

Pacifik, jihozápadní Pacifik, Čína–Barma–Indie. Padne-li 3–6,
nic se neděje.
POZNÁMKA: Fronta, která nemá alespoň tři žetony námořní podpory, nemůže vstoupit na pole vylodění, takže na
takovou frontu japonské námořnictvo neumisťujte.
5. Bitva ve Filipínském moři a v Leytském zálivu: Pokud bylo
v bodě 4 umístěno japonské námořnictvo, proveďte po eliminaci
žetonu námořní podpory hod šestistěnnou kostkou. Při výsledku
hodu 1–4 je toto námořnictvo zničeno. V opačném případě jej
umístěte zpět do Japonska.
POZNÁMKA: Ve hře jsou dvě japonské námořní zálohy,
ale nikdy není současně použita více než jedna. Po zničení
obou záloh císařského námořnictva ignorujte kroky 4 a 5.
6. Zbývající armády jsou náhodně rozděleny mezi tři frontové
stupnice. Za každou zálohu proveďte hod šestistěnnou kostkou
a umístěte kostku armády na vstupní pole front: 1–2 střední
Pacifik, 3–4 jihozápadní Pacifik, 5–6 Čína–Barma–Indie.
7.6.5 Zhroucení japonských vojsk
Zničení Kuantungské armády: Jakmile dálněvýchodní fronta postoupí do Mandžuska, trvale odstraňte jednu japonskou armádu.

7.7 Postup fronty

7.7.1 Fronta se při každé konferenci musí pokusit postoupit.
Výjimky jsou uvedeny dále v kapitole 7.7.3 Výjimky v postupu
fronty. Fronta úspěšně postoupí, pokud je výsledek ověřovacího
hodu desetistěnnou kostkou stejný nebo menší, než je modifikovaná síla fronty. (Pokud je modifikovaná síla fronty rovna 10
nebo vyšší, vyhodnoťte postup jako Průlom, viz kapitolu 7.7.4
Průlom.) Pokud fronta v postupu uspěje, posune se její kvádr
směrem k Německu nebo Japonsku (tedy na další pole stupnice,
které se označuje jako vstupní pole). Fronta nepostoupí, pokud je
výsledek ověřovacího hodu kostkou vyšší, než je modifikovaná
síla fronty. Frontový kvádr se vždy pohybuje pouze vpřed, nikdy
vzad. Po hodu kostkou (nebo v situaci, kdy nemá smysl hod
provádět, protože fronta nemůže postoupit) odstraňte všechny
žetony útočné podpory, ať již fronta úspěšně postoupila, či nikoli.
7.7.2 Síla fronty
Každý frontový kvádr má základní sílu dva a tato síla je upravována následujícím způsobem:
1. Pokud se na počátečním poli fronty nachází méně než tři
žetony námořní podpory (pět v Normandii) a fronta se pokusí
postoupit na vstupní pole vylodění, automaticky selže a není
nutné provádět hod.
2. Každý žeton útočné podpory umístěný na vstupním poli fronty
zvyšuje sílu fronty o dva.
3. Každá armáda Osy snižuje sílu fronty o dva.
4. Pokud se do Německa nebo Japonska pokouší vstoupit více
front, rozdělte armády Osy proti frontám rovnoměrně; případné
nadbytečné kostky armád přidělte náhodně.
PŘÍKLAD: Sovětská východní fronta se nachází na poli Ukrajina.
V Prusku jsou tři žetony útočné podpory a dvě kostky německých
armád. Síla východní fronty je 4 (základní síla fronty 2 + 6 za
útočnou podporu – 4 za německé armádní zálohy). Při výsledku
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hodu 4 a méně na desetistěnné kostce východní fronta postoupí,
jinak zůstane na místě.
POZNÁMKA: Každá armáda Osy vlastně odstraní jeden žeton útočné podpory. Je tedy možné žeton podpory při umístění
armády rovnou odstranit a poté spočítat sílu fronty.
7.7.3 Výjimky při postupu fronty
Z obecného pravidla o povinném postupu fronty existuje pět
výjimek:
1. Pokud se fronta pokouší postoupit na pole vylodění a na
počátečním poli fronty nemá alespoň tři žetony námořní podpory
(pět v Normandii), postup automaticky selže.
2. Pokud je modifikovaná síla fronty rovna nule či nižší, postup
automaticky selže.
3. Den D: Západní fronta nemůže postoupit na pole Normandie,
pokud téma Druhá fronta nezakončilo probíhající konferenci
ve středu stolu. (Na počátečním poli fronty se musí současně
nacházet alespoň pět žetonů námořní podpory, aby nenastala
první výjimka zmíněná výše.) Jakmile fronta úspěšně vstoupí
do Normandie, je toto omezení po zbytek hry odstraněno.
4. Sovětský Dálný východ: Dálněvýchodní fronta nemůže
postoupit na pole Mandžusko, pokud téma SSSR vyhlašuje
válku Japonsku nezakončilo probíhající konferenci ve středu
stolu. Jakmile fronta úspěšně vstoupí do Mandžuska, je toto
omezení pro zbytek hry odstraněno.
5. Kapitulace Osy: viz stejnojmennou kapitolu 7.8.
7.7.4 Průlom
Pokud je modifikovaná síla fronty rovna 10 či vyšší, může se
fronta pokusit o průlom, tedy o postup o dvě pole najednou. Pro
tento účel se mění průběh hodu na postup fronty takto: Fronta
automaticky postoupí o jedno pole. Následně je proveden hod
desetistěnnou kostkou, ve kterém je k výsledku přičten bonus
rovný modifikované síle fronty −10. Pokud je konečný (upravený)
výsledek tohoto hodu roven 10 či vyšší, fronta postupuje o další
pole (celkem tedy o dvě), ale pouze za předpokladu, že je druhé
pole souš (nikoli pole vylodění).
Každý bod, o který je modifikovaná síla fronty vyšší než 10,
prakticky přidává bonus +1 k hodu. Opravdu silná fronta tak má
vyšší šanci na průlom.
POZNÁMKA: Jakmile je síla fronty rovna 10 či vyšší, má zaručen automatický postup. Modifikátor pro hod kostkou pouze
zvyšuje potenciální šance na postup o dvě pole.
7.7.5 Kamikadze
Jakmile fronta vstoupí na pole s označením Kamikadze, odstraňte
z počátečního pole této fronty jednu námořní podporu.

7.8 Kapitulace Osy

Po kapitulaci Německa nebo Japonska již na žádné frontě příslušného válčiště nedochází k postupu a hráči už na příslušnou frontu
nemohou volitelně umisťovat žetony útočné podpory. Nicméně
stále platí, že pokud je kartou konference nařízeno na takovou
frontu umístit produkci nebo nařízený útok, musejí to hráči splnit.
Umisťování nebo odstraňování žetonů tajných sítí nebo politické
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příslušnosti není kapitulací nijak ovlivněno. Nejprve ověřujte
kapitulaci Německa, poté Japonska.
7.8.1 Německo
Německo kapituluje, pokud západní a/nebo východní fronta
vstoupí na pole Německa. Když Německo kapituluje, rozdělte
žetony nacistických technologií (jsou si všechny rovny, nezáleží
na tom, kdo dostane jaký).
• Pokud obě fronty vstoupí do Německa během stejné konference,
všichni tři hráči dostanou po jednom žetonu nacistických
technologií.
• Pokud do Německa vstoupí pouze západní fronta, americký
i britský hráč dostanou po jednom žetonu nacistických
technologií.
• Pokud do Německa vstoupí pouze východní fronta, obdrží
sovětský hráč dva žetony nacistické technologie.
Itálie kapituluje, pokud středomořská fronta vstoupí na pole jižní
Itálie. Kapitulace Itálie nemá žádný vliv na konec hry, a zároveň
hra může skončit i bez kapitulace Itálie.
7.8.2 Japonsko
Japonsko kapituluje, pokud jakákoli fronta vstoupí na pole Japonska. Japonsko rovněž kapituluje, pokud Spojenci splní všechny
tři podmínky císařovy kapitulace.
Podmínky císařovy kapitulace:
a) Německo kapitulovalo během této konference nebo některé
z předchozích.
b) Americká figurka vývoje atomové bomby se nachází na poli
Trinity na stupnici vývoje atomové bomby a fronta vstoupila
na pole označené B29.
c) Sovětská dálněvýchodní fronta je v Mandžusku či dále.
Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, Japonsko kapituluje.
Jinak kapituluje až po vstupu fronty do země.

8. Uzavření konference nebo
vítězství Spojenců
Po vyhodnocení všech front odstraňte aktuální kartu konference,
vraťte všechna témata do nabídky témat, odstraňte všechny žetony
útočné podpory a vraťte všechny armády Osy, které zůstaly ve
hře, do odpovídajících zemí.
1. Pokud Německo i Japonsko kapitulovaly, hra končí; viz kapitolu
4.4 Vítězství ve hře.
2. Pokud byl toto závěr desáté konference (Postupim), hra končí
i bez kapitulace Německa či Japonska; viz kapitolu 4.4 Vítězství
ve hře.
3. Pokud toto nebyla desátá konference a buď Německo, nebo
Japonsko stále bojují, zahajte další konferenci.

18

Churchill – Pravidla hry

9. Scénáře
9.1 Scénáře

Hra Churchill obsahuje tři scénáře: trénink (tři konference)
s odhadovanou herní dobou 60–90 minut, turnaj (pět konferencí)
s odhadovanou herní dobou 2–3 hodiny a kampaň (deset konferencí) s odhadovanou herní dobou 4–5 hodin.

9.2 Sestavení balíčku konference

Prvním krokem ve všech scénářích je sestavení balíčku konference. Pro každou z deseti historických konferencí existují tři různé
karty. Podle hraného scénáře a počínaje desátou, závěrečnou
konferencí vezměte tři karty desáté konference, jednu náhodně
vyberte a položte ji lícem dolů jako základ balíčku konferencí.
Ostatní dvě karty odložte stranou, aniž by se na ně kdokoli z hráčů
díval. Žádný hráč nesmí vědět ani to, jaká karta byla vybrána.
Tentýž postup opakujte pro devátou konferenci a vybranou kartu
položte lícem dolů na kartu desáté konference. Dále pokračujte
pro každou konferenci obsaženou ve scénáři a vytvořte tak balíček
hry s jednou kartou pro každou hranou konferenci. Poté pokračujte
v další přípravě scénáře.
PŘÍKLAD: Ve scénáři turnaj skrytě vyberte jednu ze tří karet
závěrečné konference a pokračujte konferencí 9, 8 atd. Skončete
konferencí 6 v Londýně. Těchto pět karet tvoří balíček konference
pro zvolenou hru; ostatní verze těchto karet jsou bez prohlížení
odloženy zpět do krabice hry.

9.3 Vítězství ve scénáři

Po uzavření 10. konference nebo konference, ve které obě mocnosti Osy kapitulovaly, hra končí a je určen vítěz. Po skončení hry
si všichni hráči spočítají své vítězné body (VB). Postup stanovení
konečného skóre naleznete v kapitole 4.4 Vítězství ve hře. Hráči
mohou pro sledování stavu bodů na stupnici použít své nevyužité
žetony tajné sítě či válce politické příslušnosti.

9.4 Rozdělení vítězných bodů

Obecné bodování
a) 3 VB za zemi nebo kolonii s vaším válcem politické příslušnosti
b) 1 VB za zemi nebo kolonii bez válce politické příslušnosti, ale
s vaším žetonem tajné sítě
c) 5 VB za Globální téma na vaší straně stupnice
d) 3 VB pro USA nebo UK za každou jimi vyhranou konferenci
e) 5 VB pro SSSR za každou jím vyhranou konferenci
Kolonie
f) 2 VB pro UK za každou kolonii bez žetonu tajné sítě nebo
politické příslušnosti
Kapitulace Osy
g) 8 VB za zemi Osy s frontovým kvádrem vaší barvy (všechny USA
a UK kvádry přinášejí 8 VB jak USA, tak i UK), ale žádný spojenec
nemůže získat za jednu zemi Osy více než 8 bodů.
Evropa
h) 2 VB pro UK ve Středomoří, pokud se fronta nachází ve střední Itálii
i) 3 VB pro UK ve Středomoří, pokud se fronta nachází v severní Itálii

j) 2 VB pro USA ve Středomoří, pokud se fronta nachází v severní Itálii
k)2 VB pro UK, pokud fronta vstoupila do střední Itálie ještě před
vstupem na pole Normandie (pokud během stejné konference, pak
0 VB)
l) 2 VB pro USA, pokud fronta vstoupila do Normandie ještě před
vstupem do střední Itálie (pokud během stejné konference, pak
0 VB)
m) 5 VB pro SSSR, pokud Německo kapitulovalo a není okupováno
USA/UK frontou (navíc k 8 VB za přítomnost v Německu)
n) 5 VB pro SSSR a USA/UK, pokud se jejich fronta aktuálně nachází
ve východním nebo západním Německu
o) 2 VB pro SSSR a USA/UK, pokud se jejich fronta aktuálně nachází
v Prusku nebo Porýní
p) 1 VB za každý žeton nacistické technologie (získaný při kapitulaci
Německa)
Pacifik
q) 5 VB pro USA, pokud Japonsko kapitulovalo a není okupováno
žádnou frontou
r) 3 VB pro UK a SSSR, pokud během hry jihozápadní pacifická fronta
nevstoupila na Filipíny (tedy pokud se generál MacArthur nevrátil)
s) 5 VB pro UK a SSSR, pokud se liší vzdálenost fronty jihozápadního
a středního Pacifiku od Japonska o více než jedno pole (rivalita
amerických jednotek)
t) 2 VB pro USA, pokud se středopacifická fronta aktuálně nachází
na Iwodžimě
u) 5 VB pro USA, pokud se středopacifická fronta aktuálně nachází
na Okinawě
v) 5 VB pro USA, pokud se jihozápadní pacifická fronta aktuálně
nachází na Kjúšú
w) 5 VB pro UK, pokud se fronta Čína–Barma–Indie aktuálně nachází
na Formose
x) 8 VB pro SSSR, pokud se dálněvýchodní fronta aktuálně nachází
v Koreji
Atomová bomba
y) 3 VB pro SSSR za každé pole na stupnici atomové bomby dosažené
sovětskými atomovými špiony (tedy až 12 VB)
z) 3 VB pro USA a UK, pokud se americká figurka nachází na poli
Trinity na stupnici atomové bomby
ž) 3 VB pro SSSR, pokud USA nemají atomovou bombu (nedosáhly
na stupnici atomové bomby pole Trinity)
DŮLEŽITÉ! Některá pole udělují VB, pokud fronta zakončí hru na
daném místě. Fronta přinese body za pole nejbližší k zemi Osy, kam
postoupila (nebo přímo za zemi Osy, pokud se dostala až do ní). Hráč
nezíská body za pole, kterými fronta prošla, pouze za poslední pole
svého postupu včetně země Osy.
PŘÍKLAD 1: Pokud britská středomořská fronta zakončí hru v severní
Itálii (viz výše bod i), obdrží UK 3 VB a USA obdrží 2 VB. Británie
nezíská body za střední Itálii (bod h).
PŘÍKLAD 2: Sovětská východní fronta vstoupila do Německa a vyvolala jeho kapitulaci. SSSR získá 8 VB (bod g), ale nezíská body za
odrážky n a o; navíc pozice západní fronty určuje bod m.
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9.5 Tréninkový scénář

9.5.1 Tento scénář začíná 8. konferencí: Tolstoy a končí 10. konferencí: Závěr nebo kapitulací Osy.
9.5.2 Seřaďte karty konference v jejich historickém pořadí (8, 9,
10). Každý hráč začíná se svou kartou vůdce (Churchill, Roosevelt,
Stalin) a svými 21 kartami štábu. Všechny figurky Globálních témat
postavte do neutrální (středové) pozice. K dispozici jsou všechna
konferenční témata kromě Druhé fronty.
9.5.3 Vítězné body: Den D a vstup středomořské fronty do střední
Itálie nastaly souběžně, uděleno 0 VB.
9.5.4 Příprava
Položte frontové kvádry na uvedená pole a umístěte uvedený počet
žetonů námořní podpory na počáteční pole front:
1. Západní fronta (USA): Porýní,  5× námořní podpora
2. Středomořská fronta (UK): střední Itálie, 3× námořní podpora
3. Pole arktické fronty: 1× námořní podpora
4. Východní fronta (SSSR): Prusko, 0× námořní podpora
5. Fronta ČBI (UK): počáteční pole fronty ČBI, 1× námořní
podpora
6. Dálněvýchodní fronta (SSSR): řeka Chalchyn, 0× námořní
podpora
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BOJ VELKÉ TRO
B O J V EJLKKYÉ ZTA M Í R
ROJKY ZA M
ÍR

Říjen 1944

Churchillův „naughty document“ (navrhuje
sféry vlivu): Umístěte na konferenční stůl
Globální téma.
Severní křídlo: Pokud jsou v Arktidě < 3 námořní
podpory, ponorky: hoďte kostkou, 1–3 konvoje do
Murmanska, +1 produkce SSSR, 4–6 žádný konvoj;
NEBO, pokud jsou zde 3+ námořní podpory,
konvoje do Murmanska, +1 produkce SSSR.
Roosevelt zůstává ve Washingtonu: Roosevelt
je dostupný, ale během konference nemůže
řešit témata (může všakKART
diskutovat).
Y KONF
ERENCE
KART
Obrana Budapešti: Umístěte 1 německou Y KONFERENCE
armádu na východní frontu.
Potíže exilových vlád: Hoďte kostkou, při 1–3
proveďte stejný počet hodů (tj. 1–3) podle
Pol-mil tabulky a odstraňte válce politické
příslušnosti z dotčených lokací, 4–6 bez efektu. 23

Žetony tajné sítě (taj.) a politické příslušnosti (pol.) umístěte následovně:
1. USA: Francie 1 taj., 1 pol.; Česko 1 taj., 1 pol.; Siam 1 taj., 1 pol.;
Nizozemská východní Indie 1 taj.; Vietnam 1 taj.; Laos/ Kambodža
1 taj., 1 pol.
2. UK: Nizozemsko 1 taj., 1 pol.; Belgie 1 taj., 1 pol.; Polsko 1 taj.;
Řecko 1 taj.; Střední východ 1 taj., 1 pol.; Persie 1 taj., 1 pol.
3. SSSR: Baltské státy 1 taj., 1 pol.; Jugoslávie 1 taj., 1 pol.; Maďarsko 1 taj.;  Rumunsko 1 taj., 1 pol.; Bulharsko 1 taj., 1 pol.;
Rakousko  1  taj.
Ostatní žetony umístěte následovně:
1. Americký žeton na pole velení evropskému válčišti.
2. Americký žeton na pole velení pacifickému válčišti.
3. Americkou figurku atomové bomby na pole Hanford.

7. Fronta středního Pacifiku (USA): Mariany, 3× námořní podpora

4. Sovětskou figurku atomových špionů na pole Dopis Rooseveltovi.

8. Fronta jehozápadního Pacifiku (USA): Papua Nová Guinea,
3× námořní podpora

5. Italská vojenská záloha a německé námořnictvo již nejsou ve hře.
Jsou dostupná všechna témata kromě Druhé fronty.

20

Churchill – Pravidla hry
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9.6 Turnajový scénář

9.6.1 Tento scénář začíná 6. konferencí: Londýn a končí 10.
konferencí: Závěr nebo kapitulací Osy.
9.6.2 Seřaďte karty konference v jejich historickém pořadí (6–10).
Každý hráč začíná se svou kartou vůdce (Churchill, Roosevelt,
Stalin) a svými 21 kartami štábu. Všechny figurky Globálních
témat dejte do neutrální pozice. K dispozici jsou všechna konferenční témata.
9.6.3 Vítězné body: Hráči začínají s 0 VB.
9.6.4 Příprava
Položte frontové kvádry na uvedená pole a umístěte uvedený počet
žetonů námořní podpory na počáteční pole front:
1. Západní fronta (USA): Bolero, 5× námořní podpora
2. Středomořská fronta (UK): jižní Itálie, 3× námořní podpora
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Den D: Musíte použít 1 produkci pro
umístění útočné podpory na západní frontě.
Finsko: Musíte použít 1 produkci na arktické
frontě.
Den D: Pokud Normandii neovládají
Spojenci, umístěte na konferenční stůl téma
Druhá fronta.
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2 německé armády na západní frontu.
KOCENFEREN
CE
Spory partyzánů: Hoďte šestistěnnou kostkou,
při 1–3 proveďte stejný počet hodů (tj. 1–3)
podle Pol-mil tabulky a odstraňte všechny
tajné sítě z dotčených lokací, 4–6 bez efektu. 16

Žetony tajné sítě (taj.) a politické příslušnosti (pol.) umístěte
následovně:
1. USA: Francie 1 taj., 1 pol.; Česko 1 taj.; Siam 1 taj.; Nizozemská
východní Indie 1 taj.; Vietnam 1 taj.; Laos/Kambodža 1 taj.
2. UK: Nizozemsko 1 taj., 1 pol.; Belgie 1 taj.; Polsko 1 taj.; Řecko
1 taj.; Střední východ 1 taj.; Persie 1 taj.

3. Pole arktické fronty: 0× námořní podpora

3. SSSR: Baltské státy 1 taj., 1 pol.; Jugoslávie 1 taj., 1 pol.;
Rumunsko 1 taj.; Bulharsko 1 taj.

4. Východní fronta (SSSR): Bělorusko, 0× námořní podpora

Ostatní žetony umístěte následovně:

5. Fronta ČBI (UK): počáteční pole ČBI fronty, 0× námořní
podpora

1. Britský žeton na pole velení evropskému válčišti.

6. Dálněvýchodní fronta (SSSR): řeka Chalchyn, 0× námořní
podpora

3. Americkou figurku atomové bomby na pole Oak Ridge.

7. Fronta středního Pacifiku (USA): Karolíny, 3× námořní
podpora
8. Fronta jihozápadního Pacifiku (USA): Papua Nová Guinea,
3× námořní podpora

2. Americký žeton na pole velení pacifickému válčišti.
4. Sovětskou figurku atomových špionů na pole Dopis Rooseveltovi.
5. Téma Druhá fronta do středu konferenčního stolu.
6. Italská vojenská záloha ani německé námořnictvo již nejsou
ve hře.
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9.7 Scénář kampaň

9.7.1 Tento scénář začíná 1. konferencí: Symbol a končí 10.
konferencí: Závěr nebo kapitulací Osy.
9.7.2 Seřaďte 10 karet konference v jejich historickém pořadí.
Každý hráč začíná se svou kartou vůdce (Churchill, Roosevelt,
Stalin) a svými 21 kartami štábu. Všechny figurky Globálních
témat postavte do neutrální pozice. K dispozici jsou všechna
konferenční témata.
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9.7.3 Vítězné body: Hráči začínají s 0 VB.
9.7.4 Příprava
Položte frontové kvádry na uvedená pole a umístěte uvedený počet
žetonů námořní podpory na počáteční pole front:
1. Západní fronta (USA): počáteční pole západní fronty, 0×
námořní podpora
2. Středomořská fronta (UK): počáteční pole středomořské
fronty, 1× námořní podpora
3. Pole arktické fronty: 0× námořní podpora
4. Východní fronta (SSSR): počáteční pole východní fronty, 0×  
námořní podpora
5. Fronta ČBI (UK): počáteční pole ČBI fronty, 0× námořní
podpora
6. Dálněvýchodní fronta (SSSR): počáteční pole dálněvýchodní
fronty, 0× námořní podpora

7. Fronta jihozápadního Pacifiku (USA): počáteční pole fronty
středního Pacifiku, 1× námořní podpora
8. Fronta jihozápadního Pacifiku (USA): počáteční pole fronty
jihozápadního Pacifiku, 3× námořní podpora
Na mapu nejsou umístěny žádné žetony tajných sítí ani politické
příslušnosti. Ostatní žetony umístěte následovně:
1. Britský žeton na pole velení evropskému válčišti.
2. Americký žeton na pole velení pacifickému válčišti.
3. Americkou figurku atomové bomby na pole Dopis Rooseveltovi.
4. Sovětskou figurku atomových špionů na pole Dopis Rooseveltovi.
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10. Varianta tajné agendy
HERNÍ POZNÁMKA: Existují dvě skupiny hráčů s odlišným
názorem na průběžné bodování, jaké užíváme i u Churchilla.
Někdo potřebuje v každé chvíli znát přesný stav vítězných bodů
a svá rozhodnutí staví na těchto informacích, zatímco jiní mají
rádi trochu nejistoty. Jádro hry používá podrobné bodování,
ale pro ty, kdo mají ve hrách rádi prvek blafování, nabízím
následující oficiální variantu.

10.1 Žetony tajné agendy

Mezi žetony naleznete žetony „tajné agendy“. Na jedné straně mají
nápis tajná agenda a na druhé straně jméno země nebo kolonie.
Všimněte si, že pro některé země/kolonie existuje více než jeden
žeton; to je záměrné a nejedná se o náhradní žetony.

10.2 Postup tajné agendy

Vezměte 36 žetonů tajné agendy; každý hráč si náhodně a skrytě
vybere tři. Neukazujte je soupeřům. Na konci hry, ještě před
určením vítěze, hráči tyto žetony odhalí.

10.3 Bodování tajné agendy

Pokud má hráč na konci hry válec politické příslušnosti v zemi/
kolonii odpovídající jeho žetonu tajné agendy, získá dalších pět
bodů za každý takovýto žeton, což znamená až 15 bodů celkem
(pokud splní podmínku všech tří žetonů). Po přičtení těchto bodů
všem hráčům je provedeno standardní bodování pro určení vítěze.
POZNÁMKA: Je možné a záměrné, že přičtení bonusu za
tajnou agendu bude mít vliv na podmínky určení vítěze, tzn., že
vznikne dvacetibodový rozdíl, jenž může změnit vítěze hry. Tuto
skutečnost hráči musejí zahrnout do své celkové strategie, takže
buďte opatrní, jak moc budete za svou tajnou agendu bojovat.
POZNÁMKA: Získáte 5 VB za každý splněný žeton tajné agendy, takže pokud máte štěstí a vlastníte dva žetony pro stejnou
zemi/kolonii, přinese vám v případě úspěchu rovnou 10 VB.

Na druhou stranu byl Wallace, co se týče Sovětů a Stalina, poněkud
naivní – přesto však byl schopen vzdát se svých iluzí poté, co byl
seznámen s pádnými důkazy. Jeho soupeři ho považovali za excentrického, mystického, někteří dokonce za radikála, který podle
nich mohl být sovětským agentem a rozhodně byl ke komunismu
příliš shovívavý. A republikánům ani demokratům se příliš nelíbila
myšlenka, že by se měl dostat do Bílého domu.
Ve volbách v roce 1944 nahradil Wallace na pozici spolukandidáta Harry Truman, na něhož brzy poté „spadl měsíc, hvězdy
a všechny planety“ (Trumanův výrok poté, co se dozvěděl, že
Roosevelt zemřel – pozn. překl.). Ale co by se stalo, kdyby Roosevelt zemřel dříve?

11.2 Změna pravidel

Navrhujeme  následující herní variantu týkající se karet vůdců
USA:
Pokud Roosevelt zemře během některé z konferencí 1–6, je
namísto Trumanem nahrazen Wallacem. Zapamatujte si číslo
konference, ve které k tomu došlo. Po skončení konference 8
hoďte šestistěnnou kostkou a odečtěte číslo konference, při které
Roosevelt zemřel. Pokud je výsledek roven nule či vyšší, zůstává
Wallace vůdcem USA po zbytek hry, jinak je nahrazen Trumanem.
Pokud Roosevelt zemře při sedmé konferenci, je na osmé konferenci nahrazen Wallacem a na deváté a desáté konferenci
Trumanem.
HISTORICKÁ POZNÁMKA: Truman byl vybrán jako Rooseveltův spolukandidát v červenci 1944. Pokud by Roosevelt
zemřel to léto nebo podzim před volbami, demokratická strana
by jako náhradního kandidáta téměř s jistotou zvolila Trumana.
Pokud Roosevelt zemře při osmé konferenci nebo později, je
klasicky nahrazen Trumanem.
Tato varianta byla spolu s bonusovou kartou publikována
v časopise C3i Magazine, © RBM Studio LLC, 2020.

11. Varianta Rooseveltova
viceprezidenta
Zapojení Henryho Wallace do hry
Autoři: Jon Zeigler a Bernard Rössler

11.1 Úvod

Henry Wallace byl velmi talentovaným mužem, jemuž těsně
unikla možnost stát se prezidentem Spojených států. Tento světově
proslulý agronom a obchodník byl skalním příznivcem programu
New Deal a populárním spolukandidátem Franklina D. Roosevelta
v prezidentských volbách v roce 1940. Co se týče mezinárodních
vztahů, byl představitelem amerických ideálů, odpůrcem imperialismu a stoupencem vyhýbání se dlouhodobému konfliktu se
Sovětským svazem.

Stalin a Churchill během Jaltské konference.
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12. Pravidla pro hru jednoho hráče
Hru Churchill mohou hrát jeden až tři hráči. Pokud ji hrají méně
než tři lidští hráči, použijte náhradní umělou inteligenci, aby
rozhodovala za hrou řízené strany. Těmto hrou řízeným stranám
budeme říkat „boti“ (z anglické zkratky „bots“ pro „robots“ –
„roboti“).
Hra dvou hráčů: Rozhodněte volbou či náhodně, za kterou stranu
bude bot hrát.
Hra jednoho hráče: Vyberte si, za koho chcete hrát; ostatní
pozice obsadí boti.
Boti ve válce: Někdy může být zábavné nebo herně zajímavé,
když boti hrají proti sobě a hráč pouze přemisťuje komponenty
podle jejich akcí.

12.1 Obecný postup

Každý z botů se řídí vývojovým diagramem obsahujícím seznam
pokynů. Tento diagram je strukturován tak, aby kopíroval pořadí
jednotlivých kroků v průběhu konference. Bot vykonává své
akce v rámci platných pravidel. Pokud shledáte, že tomu tak není,
zajistěte nápravu.
Bot je pro účely rozhodování během tahu považován za lidského
hráče. Když je bot na tahu, najděte příslušnou část vývojového
diagramu, ve které se nachází přehled priorit seřazených od nejvyšší k nejnižší. Dodržujte postup tak přesně, jak je možné, a kde
není zjevná přímá možnost, rozhodněte náhodně.

12.2 Zdravý rozum

Boti jsou navrženi tak, abyste mohli hrát v méně než třech hráčích. Logika botů je zjevná, a jakmile porozumíte tomu, jak se
bot chová, neměl by být pro lidského hráče problém bota ovládat.
Botovo chování bylo vytvářeno tak, aby pomocí jednoduchých
algoritmů generovalo kvalitní tahy. Přesto však mohou být tahy
bota ve specifických situacích suboptimální. Pokud nastane situace, která není zohledněna rozhodovací logikou botů, použijte
vlastní úsudek, vytvořte několik platných možností a náhodně
jednu vyberte.
HERNÍ POZNÁMKA: Na základě svých nedávných zkušeností jsem nabyl dojmu, že většina otázek ohledně pravidel se
týká toho „co by měl bot udělat v určitých situacích“. Pokud se
ptáte, zda by vás bot mohl být schopen porazit, mohu jen dodat,
že jsem s nimi sám občas prohrál, protože lidský soupeř odvedl
při rozhodování za bota lepší práci.

12.3 Použití bota

Podstatou logiky každého bota je nahlížení do jeho karet
a určování, které kombinace schopností/témat maximalizují
hodnotu celého štábu. To může přemýšlivým hráčům zabrat
nějaký čas. Také můžete se spoluhráčem projít botův balíček
a dohodnout se, jaká témata by bylo v probíhající konferenci pro
bota nejvýhodnější získat. Případné neshody vyřešte náhodným
losem, ale vybraného směru se následně držte po celou konferenci.
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12.4 Fáze agendy

Každý bot začíná své rozhodování v části fáze agendy, která obsahuje řadu priorit pro výběr jeho karty agendy. Začněte prioritou
číslo 1 a pokračujte směrem k nižším. Postupně všechny priority
vyhodnoťte. Některé priority nebudou potřeba kvůli tomu, co již
bylo provedeno, takže je můžete přeskočit. Jakmile se dostanete
k poslednímu bodu sady priorit, budete nasměrováni k výběru
dalších témat konference.

12.5 Fáze schůze

Tato fáze rozhodování se skládá ze tří oblastí: řešení tématu,
diskutování tématu a způsobu použití vůdce (např. Churchilla).
Podle karet v ruce bota postupujte v tahu bota dle jednotlivých
priorit. Nesouhlas mezi hráči ohledně dalšího logického kroku bota
rozhodněte hodem kostkou – vítěz provede volbu, která podle něj
nejlépe naplňuje botovu logiku.

12.6 Fáze rozhodování

Tato fáze určuje, jak bot naloží s tématy, která vyhrál, a s těmi,
na která musí reagovat, například Nařízené útoky. Nenechejte
bota provádět úkony mimo platná pravidla, bez ohledu na to, co
požadují priority. Pokud by mělo dojít k porušení pravidel, přejděte k další prioritě. Jakmile jsou všechna rozhodnutí učiněna,
pokračujte Pol-mil sadou postupů.

12.7 Segment války

Kromě umístění žetonů tajných sítí a politické příslušnosti nečiní
bot v této fázi žádná další rozhodnutí. Proto tabulka uvádí pouze
Pol-mil krok. Postup front je povinný a závisí na situaci na mapě,
proto po botovi nevyžaduje žádná rozhodnutí.

12.8 Fáze Pol-mil

Pokud je bot na tahu, umístěte jeho žetony tajných sítí a válce
politické příslušnosti podle priorit uvedených v diagramu.

12.9 Očekávání

Očekávám, že časem budou zveřejněny varianty botů odrážející různé herní styly. Berte boty tak, jak jsou, tedy jako herní
pomůcky určené pro hru jednoho nebo dvou hráčů. Pokud máte
otázky, nebojte se zeptat, ale během hry máte oprávnění použít
lidskou logiku a rozhodování hody kostkou. Doufáme, že vám
boti dokážou vzdorovat a třeba vás někdy i překvapí.
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Dodatky
Glosář
ČBI: Čína–Barma–Indie
Den D: Vstup na pole Normandie vyžaduje pět žetonů námořní
podpory (namísto obvyklých tří) a zároveň téma Druhá fronta
ve středu stolu na konci fáze schůze.
Evropa: Jakékoli pole evropského válčiště.
Fronta: Frontové kvádry představují bojové linie fronty. Pro
všechny účely bodování jsou americké kvádry považovány jak
za americké, tak za britské a naopak. Sovětská fronta představuje
pouze SSSR. Všechny fronty mají sílu rovnou dvěma; ta může
být dále zvýšena útočnou podporou nebo snížena armádami Osy.
Jakmile fronta vstoupí do nepřátelské země (tedy Německa, jižní
Itálie nebo Japonska), tato země kapituluje.
Frontová stupnice: Frontová stupnice se skládá z polí fronty
vycházející z počátečního pole fronty a pokračuje k zemi Osy
(tedy Německu, Itálii a Japonsku). Některá pole fronty jsou napojena na země nebo kolonie. Když frontový kvádr dosáhne pole
s připojenými zeměmi/koloniemi, tyto země/kolonie se nacházejí
na frontě. Pokud kvádr postoupí na další pole, zmíněné země/
kolonie se budou nacházet za frontou.
Kamikadze: Určitá pole pacifického válčiště nesou označení
„kamikadze“. Když fronta vstoupí na takovéto pole, odstraňte
z počátečního pole příslušné fronty jeden žeton námořní podpory.
Kolonie: Všechny kolonie se nacházejí v Pacifiku a jsou spojeny
se stupnicí fronty Čína–Barma–Indie. Těmito pěti koloniemi jsou
Siam, Nizozemská východní Indie, Vietnam, Laos/Kambodža
a Malajsie. Pro účely umisťování žetonů tajných sítí a válců
politické příslušnosti jsou považovány za samostatné státy.
Žetony tajných sítí a válce politické příslušnosti se mohou nacházet jak v zemích, tak v koloniích.
Konferenční oblast herní desky: Konferenční oblast herní desky
napodobuje kulatý konferenční stůl, u něhož mají mocnosti své
metaforické křeslo. Ve středu stolu je pole nula, kam je během
fáze agendy umístěna většina témat. Z bodu nula vycházejí tři
radiálně uspořádané stupnice (v délce šesti polí), které se napojují
na křeslo představující pole sedm či více.
Konferenční stupnice: Stupnice spojující střed stolu s křeslem
každého hráče je stupnicí tohoto hráče. Sovětská stupnice spojuje
Stalinovo křeslo se středem stolu. Americká a britská stupnice
používají stejný způsob uspořádání a pojmenování.
Nacistické technologie: Ve hře jsou tři žetony nacistických
technologií: Vědci, Rakety a Letadla. Jsou zaměnitelné, ale jejich
rozdílné názvy pomáhají při hře po internetu.
Národní povahový rys: Každá strana disponuje unikátní schopností. Tato schopnost je uvedena na kartě vůdce: Arzenál demokracie (USA), Imperiální štáb (UK) a Nět (SSSR).
Vstup na pole vylodění: Všechna pole se symbolem kotvy jsou
vstupními poli vylodění. Aby se fronta mohla pokusit vstoupit
na taková pole, musí se na příslušném počátečním poli fronty
nacházet nejméně tři (či pět, viz Den D) žetony námořní podpory.

Pacifik: Jakékoli pole pacifického válčiště.
Podmíněná témata: Podmíněnými tématy jsou Druhá fronta
a SSSR vyhlašuje válku Japonsku. Účinek podmíněných témat
se projeví pouze tehdy, pokud se na konci fáze schůze nacházejí
ve středu stolu. Pokud tato témata hráč řeší nebo diskutuje a žeton
tématu vstoupí do středu stolu, může se hráč dobrovolně vzdát
dalšího jeho pohybu a zanechat jej uprostřed.
Pole arktické fronty: Pole arktické fronty není spojeno se
stupnicí fronty a nemá frontový kvádr. Na toto pole mohou být
umisťovány pouze žetony námořní podpory. Žetony tajných sítí
a politické příslušnosti mohou být umístěny do Norska a Finska
pouze tehdy, pokud se na poli arktické fronty nacházejí alespoň tři
námořní podpory. Pokud se na tomto poli nacházejí dva či méně
žetonů námořní podpory, nemůže v Norsku ani Finsku nastat
žádná tajná nebo politická aktivita. Umístěné tajných žetony sítí
a válce politické příslušnosti však při úbytku námořní podpory
zůstávají na místě.
Politická příslušnost: Jakmile má nějaká strana v zemi či kolonii tajnou síť, může umístěním válce politické příslušnosti
(maximálně jeden na pole) označit svůj vliv na politickou elitu
této země či kolonie.
Průlom: Pokud je upravená síla fronty rovna 10 či vyšší a hod
na postup fronty rovněž, postoupí fronta o jedno pole navíc (za
předpokladu, že druhé pole není polem vylodění). Fronta získá
+1 k hodu za každý bod, o který je její upravená síla vyšší než 10.
Roosevelt: Je možné, že Roosevelt zemře před koncem hry
a bude nahrazen viceprezidentem Trumanem nebo Wallacem.
Pro všechny herní účely platí, že odkazy na kartách konference
a štábu týkající se Roosevelta neplatí pro Trumana ani pro Wallace.
Tajné sítě: Tajné sítě představují podporu partyzánů nebo rozsáhlé
zpravodajské operace a jsou měřítkem toho, která strana má větší
vliv v Osou okupované zemi nebo kolonii.
Vstupní pole: Vstupní pole je pole na stupnici fronty, kam se
fronta pokouší postoupit (první prázdné pole mezi frontovým
kvádrem a zemí Osy). Jsou sem umisťovány a odtud odstraňovány
žetony Nařízeného útoku a útočné podpory.
Vyjednávání: Během hry můžete diskutovat, přemlouvat či slibovat, co chcete. Všechna vyjednávání jsou veřejná, žádné soukromé
schůzky. Kromě způsobu hraní karet a přidělování zdrojů nejsou
žádné přísliby závazné.
Základna B29: Několik polí pacifického válčiště je označeno
jako „B29“. Obsazení takového pole je jednou z podmínek kapitulace císaře.
Země: Země jsou spojeny s evropskými a pacifickými stupnicemi
fronty. Žetony tajných sítí a válce politické příslušnosti se mohou
nacházet jak v zemích, tak v koloniích.
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Názorný příklad hry
Komentovaná pravidla a hraní hry Churchill
HERNÍ POZNÁMKA: Churchill je hra snadná na pochopení
a používá jednoduché mechaniky, každý hráč se však učí jiným
způsobem. Někdo dává přednost podrobným vysvětlením, která
bývají suchopárná a delší, než by se zdálo potřebné, nicméně
snad přinášejí odpovědi na všechny herní otázky. Tato pravidla spadají do zmíněné kategorie, ale dal jsem si práci ještě
s jiným způsobem výkladu pravidel – maskuji je jako názorný
příklad průběhu hry. Mým cílem je, aby tento příklad umožnil
pochopit pravidla snadněji a byl snáze čitelný. Takže pokud
jste pro, přečtěte si nejprve tento text a uvidíte, zda vám
herní mechanismy lépe přejdou do krve. Poté můžete hrát
s nabytými znalostmi a přehledem pravidel v ruce. Možná vám
pár drobností unikne, ale zažijete si průběh hry. Pokud vám
tento způsob nebude vyhovovat, můžete se vrátit k tradičnímu
způsobu učení pravidel.

Toto není konec. Není to ani
začátek konce. Ale je to snad
konec začátku...

Poslední schůze na konferenci v německé Postupimi. Na pravé straně
stolu sedí americký prezident Harry S. Truman. Po jeho pravé ruce
sedí ministr zahraničí James Byrnes a dále pak admirál William Leahy.
Sovětský vůdce Stalin je v horní části stolu, po jeho levici pak ministr
zahraničí Vjačeslav Molotov. V levé dolní části stolu sedí britský předseda
vlády Clement Atlee.

Josif Stalin

7

Vjačeslav Molotov

Vítejte!
Jako předsedovi vlády mi připadl příjemný úkol provést vás nástrahami mocenské politiky. Rád bych viděl země Osy na kolenou,
přičemž Herr Hitler a pan Tódžó dostanou spravedlivou odměnu
na konci provazu. Aby se tak stalo, Roosevelt, Stalin a já pracujeme na společném vítězství ve válce. Pravidelně se setkáváme na
konferencích, kde plánujeme průběh války. Projednáváme témata,
která mají dopad na nastavení priorit, podle nichž získají naše
statečné bojující armády logistickou podporu při postupu proti
nepřátelům. Zároveň poskytujeme podporu tajným partyzánským
sítím a jejich exilovým vládám. Mým osobním cílem je porážka
mocností Osy a vytvoření podmínek, které budou přijatelné pro
všechny, ale nejlépe z nich vyjde impérium, které jsem přísahal
chránit.
HERNÍ POZNÁMKA: Na fotografii výše, pořízené v Postupimi, je vidět konferenční stůl, který se stal základem pro
konferenční část herního plánu.
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SSSR 8 VB

A takhle to vše provedeme… Pro první hru doporučuji tréninkový
scénář. Přípravu komponent proveďte tak, jak je znázorněno zde.

Churchill/Mountbatten v Káhiře: Musíte
použít 1 produkci na frontě ČBI.
Severní křídlo: Pokud jsou v Arktidě < 3 námořní
podpory, ponorky: hoďte kostkou, 1–3 konvoje do
Murmanska, +1 produkce SSSR, 4–6 žádný konvoj;
NEBO, pokud jsou zde 3+ námořní podpory,
konvoje do Murmanska, +1 produkce SSSR.
Roosevelt zůstává ve Washingtonu: Roosevelt
je dostupný, ale během konference nemůže
řešit témata (může však diskutovat).
Bitva v zálivu Leyte: Umístěte 1 japonské námořnictvo a 1 japonskou armádu na frontu JZ Pacifiku.
Spory partyzánů: Hoďte šestistěnnou kostkou,
při 1–3 proveďte stejný počet hodů (tj. 1–3) podle
Pol-mil tabulky a odstraňte všechny tajné sítě
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z dotčených lokací, 4–6 bez efektu.
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Evropa

Sféry vlivu
Komunistické kádry

KON F E R E N C E
Stupnice vítězných bodů

Karta konference se skládá z pěti částí,
které ihned vyhodnotíme.
Zelený pruh: „Churchill/Mountbatten
v Káhiře: Musíte použít 1 produkci
k umístění 1 útočné podpory na frontě
ČBI.“
Navzdory svým předsevzetím musím
poslat něco ze své drahocenné produkce
na boj v té prokleté díře. Tato produkce
bude během segmentu války přeměněna

Červený pruh: „Severní křídlo: Pokud jsou v Arktidě < 3 námořní podpory, ponorky: hoďte kostkou, 1–3 konvoje do Murmanska,
+1 produkce SSSR, 4–6 žádný konvoj; NEBO, pokud jsou zde 3+
námořní podpory, konvoje do Murmanska, +1 produkce SSSR.“
Soudruh Stalin bude muset hodit šestistěnnou kostkou, aby zjistil, zda náš konvoj dopluje na místo určení, jelikož jsme nebyli
schopni do Arktidy poslat dostatek námořních sil. Naneštěstí mu
padne 4, takže konvoj je potopen ponorkami. Bod pro Frice.
Modrý pruh: „Roosevelt zůstává ve Washingtonu: Roosevelt
je dostupný, ale během konference nemůže řešit témata (může
však diskutovat).“
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Churchill/Mountbatten v Káhiře: Musíte
použít 1 produkci na frontě ČBI.
Severní křídlo: Pokud jsou v Arktidě < 3 námořní
podpory, ponorky: hoďte kostkou, 1–3 konvoje do
Murmanska, +1 produkce SSSR, 4–6 žádný konvoj;
NEBO, pokud jsou zde 3+ námořní podpory,
konvoje do Murmanska, +1 produkce SSSR.
Roosevelt zůstává ve Washingtonu: Roosevelt
je dostupný, ale během konference nemůže
řešit témata (může však
diskutovat).
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Bitva v zálivu Leyte: Umístěte 1 japonské námořnictvo a 1 japonskou armádu na frontu JZ Pacifiku.
Spory partyzánů: Hoďte šestistěnnou kostkou,
při 1–3 proveďte stejný počet hodů (tj. 1–3) podle
Pol-mil tabulky a odstraňte všechny tajné sítě
24
z dotčených lokací, 4–6 bez efektu.

Franklin je příliš zaneprázdněn na to, aby se ukázal osobně, ale
jeho zástupci znají jeho názory, takže během konference zjistíme,
co se bude dít.
Šedý pruh: „Bitva v zálivu Leyte: Umístěte 1 japonské námořnictvo a 1 japonskou armádu na frontu JZ Pacifiku.“
Obdrželi jsme hlášení zpravodajců, že japonské námořnictvo se
s podporou armády chystá na výpad proti našim operacím na
obsazení Filipín.
Bílý pruh: „Spory partyzánů: Hoďte šestistěnnou kostkou, při
1–3 proveďte stejný počet hodů (tj. 1–3) podle Pol-mil tabulky
a odstraňte všechny tajné sítě z dotčených lokací, 4–6 bez efektu.“
Zapálili jsme v Evropě oheň, ale plameny často spalují bez rozdílu.
Jak se válka blíží k závěru, někteří z našich partyzánských přátel
začínají přemýšlet, kdo z nich bude po válce v čele. Ukáže se ale,
že na kostce padla 6, a nic zajímavého se tak nestane.
Před zahájením každé konference musíme nejdříve vybrat agendu.
Náhodně jsem zvolil sedm z 21 členů svého štábu, aby mi při
konferenci asistovali. Když se dívám na štáb, jenž mě doprovodí
do Moskvy, rozhodnu se, že jmenuji do čela výboru svého dob-

27

Churchill – Pravidla hry
rého přítele lorda Beaverbrooka. Pokud
se mu podaří předčit jeho americké
a sovětské protějšky, získáme výhodu.
Je naším národním povahovým rysem  
být v tomto  lepší než naši drazí spojenci
(Imperiální štáb).

Nyní vybere každý z nás, počínaje Stalinem po mé levici, další
dvě témata, čímž doplníme plán na celkem sedm témat, o kterých
budeme dále jednat. Stalin chce projednávat další materiální
podporu od Američanů na zajištění svého postupu na Německo
a navíc další politicko-vojenské téma (Produkce USA a Pol-mil
1/3). Témata umístí do středu stolu.

Když už jsem u toho, Američané silou
svého materiálního podílu (Arzenál
demokracie) převáží ve všech nerozhodnutých situacích a Sověti jsou zase
tvrdí vyjednavači („Nět“), což jim dává
výhodu při diskutování témat u konferenčního stolu.

Roosevelt by na druhou stranu chtěl, aby se Sověti angažovali
v boji proti Japonsku. Vybere Nařízený útok SSSR a SSSR
vyhlašuje válku Japonsku a rovněž je umístí do středu stolu.
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Sir Winston Churchill

Ministerský předseda
Spojeného království

Schopnost: Pokud jej zahrajete na Globální
téma, získáte 1 válec politické příslušnosti.
Zdraví: Po každém použití této karty hoďte
dvěma šestistěnnými kostkami. Pokud padne
v součtu 2–4, Churchill utrpěl infarkt; pro
příští konferenci není dostupný.
Národní povahový rys: Imperiální štáb, karta
štábu zahraná během fáze agendy má sílu +1.
21

Já se rozhodnu pro evropskou vojenskou strategii (V elení
a debatu o struktuře poválečného světa
prostřednictvím Globálního tématu. Jednací plán je stanoven,
je čas vyrazit do Moskvy a pokračovat v naší tvrdé práci pro
dosažení vítězství.
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Churchill – Pravidla hry

Nicméně Merkulov je z NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich
děl; pozn. překl.) a následujícímu sovětskému řečníkovi tak hrozí
cesta zdarma do gulagu.

což mě znervózňuje. Další členové jeho štábu možná nejsou ti
nejlepší, ale to ukáže až čas.
Ilustrace ve vedlejším sloupci ukazuje amerického diplomata Williama
Donovana, jak používá svou vyjednávací sílu při jednání a posunuje
dříve projednávané téma Pol-mil 1/3 o 5 polí ze sovětského pole 3 na
americké pole 2.

Další na řadě je Roosevelt, který otevře téma Japonska. Nechá
generála Stanleyho Embicka  představit americký pohled na potřebu sovětské účasti ve válce proti císaři posunutím Nařízeného
útoku SSSR na pole 3 americké stupnice (hodnota 1 + 2 za téma
Nařízený útok). Má mou podporu, ale Stalin protestuje a posílá
téma diskutovat Semjona Buďonného. Sovětský svaz je tak trochu
záhada a je zjevné, že pod povrchem vřou komplikované vztahy.
Buďonnyj je viditelně znepokojen Stalinovou přítomností, takže
i když v debatě získá ke své obvyklé hodnotě 5 ještě bonus 1
(národní povahový rys  „Nět“), ztrácí 2 za Stalina dosud sedícího
(dostupného) v jeho křesle; jeho hodnota je tedy 4. Tento výsledek
znamená, že generál Embick prohrál při projednávání tématu
Nařízený útok SSSR a toto téma se přesune z amerického pole
3 na sovětské pole 1. I přesto se Merkulov zadívá na Buďonného
a hodí šestistěnnou kostkou na potenciální čistku. Jelikož padne
3 a nikoli 1, Semjon si slyšitelně vydechne úlevou. Je jasné, že
Stalin se rozhodl na domácí půdě vyjednávat tvrdě. Projednávání
mu dává v příštím tahu možnost hrát, nebo se tahu vzdát (což je
Evropa
naznačeno
řešení
FS Ežetonu
V O Jpřemístěním
E N SKKOÁNjeho
I TR UE ANmožnosti
CC EE vynechání
tématu
na
odhazovací
balíček).
ce vítězných bodů
Arktická

KQ=NI¹@Q F=GIEHAROPKQLÄOPĄA@KIKĄOG¹

Scéna je znovu má a odhodlávám se k odvážnému kroku. Požádám
generála Portala, jenž se těší oblibě Američanů, aby pokračoval
v politicko-vojenské diskusi. Posune téma Pol-mil 1/3 o tři pole
do středu stolu (hodnota 1 + 2 za téma na americké stupnici).
Stalin se usmívá a neříká nic, ale poté povstane Frank Walker,
jeden z Rooseveltových starých přátel, a sdělí nám, že má dopis
přímo od prezidenta (odhoďte Walkera a použijte při projednávání
Roosevelta). Možná jsem situaci podcenil, jelikož Roosevelt,
i když není v místnosti přítomen, je silou, se kterou je třeba počítat.
Roosevelt dává Walkerovi pokyn vyjádřit se k tomuto tématu a ubohý Portal si
jen bezmocně sedne. Rooseveltův dopis
ukončí veškerou diskusi ohledně této
záležitosti a posune téma Pol-mil 1/3
Prezident Spojených států amerických
Schopnost: Pokud jej zahrajete na Globální
k
americkému křeslu, čímž
téma umístěné na britské či sovětské stupnici,
V OjejJAmeričané
E N S K Á S
získáte 1 válec politické příslušnosti.
získají.
Walker
mě
po
straně
informuje,
Zdraví: Po každém použití této karty hoďte
dvěma šestistěnnými kostkami. Pokud Zhroucení
padne německých vojsk
že Franklin nemohl přicestovat z důvodu Arktická
v součtu 2 nebo 3, Roosevelt zemře. Nahraďte jej
17
18 Trumanem.
19
fronta
Národní povahový rys: Arzenál demokracie,
nemoci, ale že se již zotavuje (překonal
rozhoduje při remízách.
hod na zdraví).
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Malajsie
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lům  nebo se nacházejí na našich národních stupnicích. Američané
konferenci ovládli (obdrží žeton konference), neboť získali GloLegenda mapy
bální téma, Pol-mil 1/3 a Nařízený útok SSSR. Stalin je zřetelně namíchnutý, poněvadž získal jen zbývající téma Pol-mil 2/2,
a ujišťuje mě, že v budoucnu ocení, že jsem mu nevrazil nůž do
zad, když jsem měl příležitost. Mně se na druhou stranu podařil jen
průměrný výkon získáním tématu Produkce USA, které je navíc
prospěšné i pro Roosevelta, a udržením Velení evropskému válčišti (za to získám další útočnou podporu pro využití v Evropě).
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jsem poslal řešit Pol-mil téma, aleStřední
musím jednat opatrně.
Hanford
východ
Menziesova síla 4 na Pol-mil témata (hodnota 1Persie
+ 3 za Pol-mil)
znamená, že nemám šanci získat téma na americké stupnici,
protože je na poli 5. Téma na sovětském poli 1 by ale mohlo být
moje. Stalin na mě upře výhrůžný pohled, takže prozkoumám
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strany nedočká námitek a v diskusi naplno uplatní své schopnosti
(Churchill je nyní nedostupný, takže Atleeho negativní schopnost
se neprojeví). Přesune Globální téma ze sovětského pole 1 na mé
pole 4. Stalin se rozhodne s Atleem téma diskutovat, aby získal
výhodu; použije svého posledního člověka a tím vyšle signál, že
sovětská účast na konferenci je u konce. Pošle svého posledního
člena štábu, maršála Žukova, aby zvrátil vývoj. Georgij Žukov
povstane, aby promluvil, ale nejprve se podívá na Stalina (při
hodu šestistěnnou kostkou padne 3) a trochu zaváhá. Maršál
Žukov je evidentně zběhlejší   spíše ve vojenských tématech
a v této oblasti se moc jistý necítí. Jeho pevné odhodlání (hodnota 4:  hod 3 + 1 za národní povahový rys) však zcela nestačí na
Atleeho dobře vyargumentovanou diskusi. Podaří se mu tak jen
vrátit téma zpět do středu stolu, což znamená pouze mou ztrátu.
Nicméně Stalin své karty vyčerpal a připravil se tak o další akci.
Američané cítí příležitost a pověřují dalším jednáním svého
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Konference skončila a je čas provést vše, na čem jsme se dohodli
(viz kapitolu 6. Fáze rozhodování). Nejprve Američané vystoupí se svým argumentem, aby Sovětský svaz zahájil ofenzivu
v Mandžusku (umístěním žetonu Nařízený útok SSSR na pole
Mandžusko) a formálně vyhlásil Japoncům válku (podmíněné
téma SSSR vyhlašuje válku Japonsku zůstalo ve středu stolu).
Jelikož jsem získal téma Produkce USA, obdržím ke svému
použití jeden žeton americké produkce.
Protože konferenci vyhrál Roosevelt, o přidělení produkce bude
rozhodovat jako poslední. Je tedy na mně, abych zahájil proces
ustavování vojenských priorit. Jako příklad spojenecké spolupráce
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Rakousko

V tuto chvíli by měl být řešen vývoj atomové bomby. Američané
jsou již blízko provedení testu, a tak téma ani nebylo na programu
jednání. Rázná debata o Globálním tématu vyústila v Rooseveltův příklon k Sebeurčení kolonií. Tímto je konference uzavřena.
Vracím se z Moskvy do Londýna a vyhlížím další vývoj ze svého bunkru. Nejprve se zpravodajci proberu různé tajné operace.
Roosevelt získal tři tajné sítě plus jednu za svou OSS. Stalin má
dvě – jednu za NKVD a jednu získanou při konferenci. Já mám
pouze jednu za MI6. Američané jsou první a umisťují tajné sítě do
Dánska a Malajsie. Poté se rozhodnou využít jednu na odstranění
sovětské sítě v Rakousku a poslední umístí do právě vyprázdněného Rakouska. Stalina rozzuřily Rooseveltovy agresivní tahy
v Rakousku; použije jednu ze svých tajných sítí na odstranění nově
zřízené americké sítě a druhou na vrácení sovětské sítě zpět do Rakouska. Já svou jedinou tajnou síť použiji na narušení amerických
snah v Malajsii a válec politické příslušnosti bohužel vzhledem
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o jeden přišli ve prospěch UK na základě zákona o půjčce
a pronájmu. Franklin přemění čtyři své produkce ve tři útočné
a jednu námořní podporu. Navíc Američané získají další dvě
útočné podpory za velení evropskému i pacifickému válčišti. Mají
tedy celkem pět útočných podpor a jednu námořní. Roosevelt použije svůj poslední žeton produkce na Pol-mil žeton a získá za to
jeden válec politické příslušnosti a tři tajné sítě. Roosevelt nyní na
svůj závazek vůči Stalinovi nahlíží v odlišném světle, a zatímco
se Stalinovi hluboce omlouvá, umisťuje na podporu východní
fronty pouze jeden žeton útočné podpory (nikoli dva), dva další
na západní frontu, jeden do středního Pacifiku a jednu útočnou
a jednu námořní podporu na útok fronty JZ Pacifiku proti Filipínám. Jak se válka blíží ke konci, spojenecká spolupráce se rozpadá.
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Stalin dříve neuspěl při svém hodu na2 murmanský konvoj, k němuž
ho instruovala karta konference, tudíž
1 nedostane bonusovou produkci. Musí se tedy spokojit se svým základem: třemi produkcemi.
Stalin si stěžuje spojencům, že poškozují jeho válečné snahy,
poněvadž musí přidělit dvě produkce na ofenzivu v Mandžusku.
Roosevelt mu přislíbí dvě útočné podpory, pokud se vzdá využití
svého Pol-mil tématu. Jelikož se Stalin musí rozhodnout před
Rooseveltem (vyjednávání a sliby nejsou závazné), vsadí na tuto
kartu. Přemění tři své produkce na útočnou podporu: dvě použije
na Dálném východě a jednu na východní frontě a vzdá se tak svého
těžce nabytého Pol-mil tématu.
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Velení evropskému válčišti. Mám jich tedy celkem sedm. Díky
kartě konference musím jednu ze svých pěti produkcí umístit na
frontu ČBI, takže jeden ze sedmi žetonů útočné podpory půjde
do Barmy. Nyní jsem splnil
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Vojska po rozmístění rezerv Osy, před pokusem o postup front.

k rozložení globálních témat nemám kam umístit. Roosevelt poté
umístí svůj válec politické příslušnosti do Nizozemské východní
Indie.
S vývojem války hlásí zpravodajci přesuny silných německých
záloh (50 %)  na východní frontu, zatímco zbývající pohyby byly
zaznamenány na západní frontě (33 %) a v Itálii (16 %). V Pacifiku se císařské námořnictvo vydalo zabránit invazi na Filipíny
a japonská armáda poslala silné útvary (50 %) proti Sovětům, do
středního Pacifiku (25 %) a do JZ Pacifiku (25 %).
Z rozličných bojišť přicházejí nová hlášení a zprávy nejsou vždy
dobré. Dobře zásobená západní fronta sice postoupila do západního Německa, ale nezdařil se jí průlom. Útoky v severní Itálii
a ve východním Německu byly zastaveny. V jihozápadním Pacifiku se nepodařilo dokončit obsazení Filipín, ale bylo zničeno
císařské námořnictvo, které se objevilo v zálivu Leyte poté, co
způsobilo ztrátu jedné spojenecké námořní podpory. Stalin byl ve
svých zprávách rozhořčen a poukazoval na skutečnost, že jeho
silám na východní frontě se nezdařil postup z důvodu nedostatku
slíbené podpory a on tak ztrácí důvěru ve své spojence. Světlými
body hlášení se stala válčiště Čína–Barma–Indie a střední Pacifik,
kdy se zásobeným frontám zdařil vstup do Barmy a na Iwodžimu.

Churchill – Pravidla hry
Sedím tedy nyní ve svém bunkru a zvažuji naše další kroky.
Vidím, že další konference bude na Jaltě. Američané na poslední
konferenci nebrali žádný ohled na Stalina ani na mě, musím se
tedy na Jaltě více snažit. Franklin pokračuje ve své silné podpoře
Sebeurčení (Globální téma UK-USA) na úkor podpory evropské
vlády nad bývalými koloniemi. Rovněž se mi zdá, že mezi Rooseveltem a Stalinem narůstají rozepře, čehož bych mohl zkusit
využít. Na druhou stranu, pokud upadneme do hašteření o zdroje
a priority, stále ještě můžeme válku prohrát. Vzhůru do Jalty…  

Londýn, 1944

Historické pozadí témat
HERNÍ POZNÁMKA: Tato hra vypráví komplexní historický
příběh, aniž byste sami museli cokoli vyhledávat. Témata zahrnují širokou paletu podrobných debat před konferencí, během
ní i po ní. Abyste měli přehled o tom, co témata představují,
následuje krátké vysvětlení.
Velení válčišti: Sověti řídili vždy své vlastní síly sami, zatímco  
USA a Velká Británie utvořily integrovaný, i když někdy nepříliš
funkční velitelský tým. Původně byli ve velení Britové, protože
tvořili většinu západních sil zapojených do boje s Německem.
Poté se většinou staly americké síly a do čela týmu byl zvolen
Eisenhower. Za Brity byl často zvažován Brooke a velení spojeneckých sil bylo svého času nabídnuto i Marshallovi.
Sověti měli na tato rozhodnutí poměrně malý vliv, ale pokud
k tomuto tématu obrátí pozornost a získají jej, můžete to chápat
jako úspěch jejich zákulisního vyjednávání. Změna ve velení,
která může nastat poměrně často, by neměla být interpretována
doslova jako personální změna, ale spíše jako získání kontroly nad
strategií jedním či druhým spojencem. Montgomery se svou strategií mířeného úderu často snažil potopit Eisenhowerovu strategii
postupu na široké frontě. Prostřednictvím Churchilla a Brooka
mohl přiklánět politickou moc na svou stranu. Eisenhower musel
Montymu několikrát pohrozit, aby ho opět dostal pod kontrolu.
Žetony útočné podpory získané za toto téma představují ani ne tak
nové vybavení, jako spíše uspořádání jednotek jiným způsobem
a vytvoření ofenzivního potenciálu z dostupných prostředků,
například přeskupením armád mezi armádními skupinami.
Produkce: Produkční témata představují změnu priorit: nová
produkce se přesouvá do některých zbrojních závodů. Zisk žetonu
produkce Sovětským svazem si lze představit jako nové tanky či
letadla z USA nebo jako americké dodávky uvolněné Británií pro
účely východní fronty. Když SSSR používá britskou produkci pro
umístění námořní podpory do Arktidy, přesvědčuje tak Brity, aby
poslali konvoji do Murmanska více materiálu. Britové mohou
příležitostně trvat na další americké podpoře, jak činili v případě
své středomořské strategie. Můžete se rozhodnout, že budete
bojovat o svou vlastní produkci, abyste si zajistili kontrolu nad
jejím umístěním. Dobrým příkladem jsou Američané informující
SSSR o výpadku dodávek pomoci během sicilského tažení, protože materiál byl potřeba ve Středomoří.
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Nařízený útok:  Mnoho konferencí ústilo v kompromisy vedoucí
k útokům na jednotlivých frontách. Například Churchill byl vždy
neochotný posílat zdroje do ČBI, poněvadž se domníval, že je lze
využít lépe. Tuto dynamiku může představovat pokus USA získat
Nařízený útok UK jako silnou taktiku pro více podpory na postup
v ČBI nebo uspíšení Dne D, jak chtěl Marshall. Umístění Nařízeného útoku SSSR na Dálný východ simuluje nátlak USA na
Sovětský svaz, aby zaútočil na Japonsko, spolu s tématem SSSR
vyhlašuje válku Japonsku. Také můžete chtít donutit spojence,
aby dával lepší pozor, protože věnuje příliš mnoho úsilí Pol-mil
operacím a odhlíží od hlavního cíle, jímž je porážka Osy.
Druhá fronta: Tato fronta představuje odlišné názory na načasování invaze do Francie. Sověti chtěli odčerpat německé síly
z východní fronty a snažili se, aby Den D přišel co nejdříve. Generál Marshall chtěl invazi uskutečnit nerealisticky již v roce 1942
a cítil, že Churchillova strategie měkkého podbřišku by mohla
invazi oddálit až na rok 1944. Churchill   směroval Američany
ke Dni D velmi vlažně a podvolil se až tehdy, když si to vynutila
převaha amerického materiálu.
Pol-mil témata: Jedná se o směs operací týkajících se politického směřování jednotlivých zemí a přítomnosti ilegálních zpravodajských sítí na jejich území. Každé Pol-mil téma obsahuje
dvě čísla. První číslo znamená počet válců politické příslušnosti,
druhé počet tajných sítí.
Tajné sítě: Toto téma představuje podporu poskytnutou hnutím
odporu v okupovaných zemích. Pod toto téma spadá vše od
rozhlasových zpráv přes speciální operace a pašování zbraní až
po politickou organizaci. Umístěním disku tajné sítě označuje
hráč zemi, která se na konferenci probírala a kam byly poslány
zdroje. Představte si to jako podporu makistů ve Francii nebo
Tita v Jugoslávii.
Dalším faktorem je odstraňování sítí. Nemělo by být intepretováno
jako otevřená občanská válka mezi frakcemi, ačkoli i k té na určité
úrovni v Řecku a v Jugoslávii skutečně došlo. Odstranění sítě může
představovat také manipulaci silami Osy k dosažení určitého cíle.
Zářným příkladem by byla situace, kdy Rudá armáda povzbuzovala polské hnutí odporu k povstání ve Varšavě, což bylo
svědomitě splněno. Sovětské jednotky se pak zastavily a dovolily
Němcům přemístit síly a povstání krutě rozdrtit, čímž dokončily
odstranění západního vlivu ve prospěch sovětských poválečných
zájmů v Polsku.
Politická příslušnost: Ruku v ruce s tajnými operacemi jdou
spousty exilových vlád, které se prostřednictvím spojeneckého
válečného úsilí snaží osvobodit svou vlast. Příkladem je polská
exilová vláda v Londýně vedená generálem Sikorským. Opačnou
stranu tvoří kádry kominterny, sídlící v Moskvě, jejichž legitimita k vládnutí byla založena na osvobození východní Evropy
sovětskými vojsky. Jedním z hlavních cílů ve hře je, abyste
v osvobozených zemích mohli po válce dosadit k moci vašeho
oblíbeného představitele. Ač se USA i Velká Británie shodly na
svobodně zvolených vládách, nebyly vždy zajedno v tom, koho
přesně podporovat. Příkladem kontroverzní postavy je Charles
de Gaulle, který dokázal manipulovat západními spojenci lépe
než kdokoli jiný z jeho krajanů. Britská politika v Evropě je
v kontrastu s jejich  náhledem na vývoj v Asii po kapitulaci Japonska. Způsob, jakým Britové nakládali se situací ve francouzské
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Indočíně, umožnil návrat Francouzů a následné patálie. Ve hře
získá Británie koloniální výhodu, pokud budou USA a SSSR
ignorovat vývoj míru v Asii.
Strategický materiál:  Koordinace produkce a distribuce kritického strategického materiálu zvyšuje efektivitu. USA a Velká
Británie vytvořily za tímto účelem zvláštní skupinu pod vedením
Harryho Hopkinse. Když hráč získá toto téma, představuje to, že
podal skvělý výkon při koordinaci svých zdrojů, za což obdrží
žeton produkce. Pokud nicméně téma na konci konference zůstane ve středu stolu, je to známka spojenecké spolupráce a žeton
strategického materiálu za tuto konferenci obdrží všichni hráči.
Atomový výzkum: Toto téma představuje časové a materiální
investice do projektu Manhattan. Ačkoli byl tajný, stal se tématem několika konferenčních rozhovorů mezi Američany a Brity.
Vzhledem k tomu, že Roosevelt bombu potřebuje, je toto téma
standardně předmětem diskusí v rané části hry. Zisk tématu
Stalinem znamená soustředění SSSR na průmyslovou špionáž
a vlastní pokusy o konstrukci jaderné zbraně. Britové sice ohledně tohoto tématu hrají jen podpůrnou roli, nicméně jeho získání
jim může přinést výhru v konferenci. Ve většině případů však
o něj nechají soupeřit USA a SSSR, což jim poskytne výhodu
v ostatních tématech.
Globální témata: Makrometafora  pro komplexní pohled na věc.
Když hráč položí toto téma na stůl, nakousne tím otázky související s podobou poválečného světa. Během války se Spojenci často
vyhýbali  řešení těchto témat, protože byla příliš kontroverzní.
Globální témata mají dopad na bilaterální vztahy vždy dvou ze
tří mocností.
SSSR vyhlašuje válku Japonsku: Pravděpodobně největší
americkou chybou bylo trvání na sovětské účasti na válce v Asii.
Stejně jako s Druhou frontou musejí s tímto tématem souhlasit
všechny strany, aby mohla sovětská dálněvýchodní fronta postoupit do Mandžuska a dále.

Poznámky autora
Inspirace pro návrh hry

V srdci jsem stejně tak hráčem deskových her, jako jejich autorem
a hraní her mám rád stejně jako jejich tvorbu. Jedním z mých zájmů
je čtení o politice a strategii během velkých konfliktů, sahajících
od raných dob po současnost. Mnoho mých kartami řízených
her (CDG), například For the People, vzniklo díky mému zájmu
o zkoumání války z osobní perspektivy, zatímco její taktická
stránka je upozaděna. Opakovaně jsem četl Churchillovy mnohasvazkové paměti o druhé světové válce a několik dalších knih
o soudobé diplomacii a chtěl jsem si zahrát hru nahlíženou touto
optikou. Brzy jsem zjistil, že žádná taková hra neexistuje, a tak
se ve mně probudil autor.
Chtěl jsem si zahrát hru, ve které se budu v roli jednoho z Velké
trojky snažit vyhrát válku a zároveň získat páky na své spojence pro nadcházející období míru. Rozhodl jsem se nazvat hru
Churchill, protože mi právě jeho odkaz přinesl nejostřejší vhled  do
mysli světového lídra v čase války. Dalšími hráči tohoto dramatu
byli Roosevelt a Stalin, ale ti nezanechali obdobný písemný odkaz,
takže to byl vždy Churchillův hlas, který jsem slyšel při práci na
této hře.
Zpočátku pro mě bylo snadné spatřovat zjevné body nesouhlasu
mezi západními spojenci a Stalinem. Ale aby byla hra historickou
simulací, potřeboval jsem třístrannou dynamiku, jinak by děj hry
nefungoval. Jak jsem se dostával hlouběji do problematiky, zjišťoval jsem, že situace byla mnohem komplexnější, než tvrdí známé
mýty. Z autorského hlediska mě zajímalo, zda to byla hra dvou,
nebo tří hráčů, či přesněji, jaké by musely být body zásadního
nesouhlasu, aby se mohlo jednat o hru tří hráčů.
Nejlépe se mi na historii nahlíželo jako na tři bilaterální vztahy.
Konkrétně Churchill měl velmi komplikované vztahy se Stalinem:
viděl sice SSSR jako budoucí hrozbu, ale vyváženou sdílenou
vírou, že bezpečnost vyžaduje teritoriální kontrolu.
Churchillův „naughty document“, který Stalin mlčky schválil,
položil základy poválečných sfér vlivu a způsobil velké rozepře se
Spojenými státy. Roosevelt zřejmě bral Stalina jako nutné zlo, ale
není zcela jasné, jak si představoval budoucí vývoj, jelikož zemřel
dva měsíce po Jaltské konferenci. Je očividné, že Churchill a Roosevelt měli silný osobní vztah, ačkoli postupně vyšlo najevo, že
v průběhu války se u mnoha důležitých témat nacházeli na opačných názorových stranách. Churchillův názor na kolonialismus
byl v naprostém rozporu k Rooseveltovu postoji a to ke konci
války zatěžovalo jejich vztahy. Z výzkumu materiálů z Teheránu
a Jalty vyplývá, že Roosevelt a Stalin navrhli určité oblasti americko-sovětské spolupráce, které mohly vytrvat i po válce, pokud
by prezident žil. Byla to sbírka těchto faktů, která mi umožnila
nahlížet na Velkou trojku jako na účastníky trojstranných vztahů,
v nichž se střídala spolupráce a série jednání typu dva na jednoho
a které řídily strategický průběh války.

Velká trojka pózuje fotografům na Jaltské konferenci v únoru 1945.

Zachycení dynamiky Velké trojky

Tvůrčím průlomem, jenž celému konceptu vdechnul život, bylo
použití konference jako centrální herní aktivity. Stejně jako dnes
zpracovávají štáby každodenní agendu, ale čas od času potřebují
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ke stolu dostat „velké chlápky“, aby finalizovali plány a priority.
Konferenční mechanika vznikla jako součást raného pokusu s mechanismem zdvihových karetních her uvnitř rozsáhlejší „wargame“.
To, co máte v ruce, je druhá verze tohoto návrhu. To se mi občas
stává, stejně jako když jsem pracoval na We the People, kde první
verze sice fungovala, ale nenaplňovala příběh, který jsem chtěl
při hře prožívat. V této nové verzi už zůstal pouze mechanismus
konferencí a celá vojenská část se přesunula do vyhodnocovací
fáze, kde se zjistí, jak se situace na frontách vyvíjí v závislosti na
hráčských rozhodnutích „u konferenčního stolu“.
Hlavním průlomem v mechanikách této verze bylo představení
myšlenky konferenčního stolu, kde jsou témata řešena a diskutována podle postoje každé strany. Původní zdvihový („štychový“)
mechanismus se změnil v karty štábu, které přinesly do hry atmosféru osobností, jež tehdy utvářely dějiny.
Na základě rozsáhlého studia jsem došel k závěru, že každá konference měla svého vedoucího a malý počet klíčových poradců
(viz fotografii na začátku komentovaného příkladu hry). Rovněž
jsem zjistil, že každá strana vstupovala do konference s výhodami
získanými předchozí prací štábu, jež se změnily na hmatatelný
vliv při rozhodování na konferenci. To vedlo k vytvoření sekvence konferenčních fází, kdy první zahraná karta představuje
předkonferenční práci štábu ustanovující ducha schůze. Tato
procedura navrhování témat umožňuje hráčům nastavit si jednací
plán podle vyvíjející se strategie založené na aktuálních informacích o odporu Osy.
Ačkoli hra vždy obsahovala balíček karet konferencí, mí nejzarytější testeři (jako např. skupina First Minnesota) mě motivovali
k tomu, aby balíček obsahoval větší podíl náhody. Všimněte si
tedy, že verze karet A odpovídají nejvíce historickému průběhu
války, zatímco verze B a C poskytují prostor alternativním scénářům.

Kdo je kdo

Jednou ze zábavných možností při tvorbě hry byla příležitost zařadit
do hry důležité, ale často přehlížené osobnosti, které se podílely na
vývoji války. Zatímco většina her z 2. světové války se zaměřuje
na velké vojenské vůdce, kdy naposledy jste měli možnost hrát za
amerického ministra financí? Poznámka pro mé anglické přátele
– vím, že členové britského štábu nebyli pasováni na rytíře před
koncem války, ale chtěl jsem, aby si lidé uvědomili, že to byly
významné osobnosti, neboť jim později titul byl udělen. Mnoho
členů štábu zastávalo za války různé pozice, někteří zemřeli, jiní
byli povýšeni, další po válce z úřadu odešli, takže jsem se rozhodl je
zachytit v pozici, kterou zastávali v rozhodujících obdobích války.
Další věcí, kterou dokládá můj výzkum, je, že zkušenosti nepřicházejí jen díky dlouhé a plodné kariéře, ale i s věkem. Řečeno jinak,
státníci nejsou žádná parta mladíků. Do hry jsem chtěl zahrnout
také choroby a neduhy, jimiž někteří z nich trpěli. Klíčoví členové
vašeho týmu tak mohou zemřít buď z přirozených příčin, nebo
před sovětskou popravčí četou.
Největší ztrátou je samozřejmě smrt prezidenta Roosevelta.
Jedním z mých nejcennějších poznatků získaných při tvorbě této
hry je pochopení, jak odvážný a neústupný byl Franklin Delano
Roosevelt, když cestoval na Jaltu s vědomím selhávajícího zdraví.
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Porovnejte si fotografie z Teheránu a z Jalty a uvidíte, jak se jeho
stav v průběhu války zhoršil. Tento typ odvahy není vždy zjevný,
ale Rooseveltova  poslední cesta na Jaltu slouží jako odkaz síly
jeho ducha. Zemřel dva měsíce po konferenci.

Národní asymetrie

Do hry jsem chtěl vnést také asymetrické silné stránky a slabiny
protagonistů. Britský štáb je dobře organizovaný a schopný vést
válku díky velení, produkci a vojenské strategii. Churchill je
hlavní postavou se schopností vidět věci z nadhledu a je zdatný
při práci s globálními tématy. Britský národní povahový rys
poskytuje Britům znatelnou výhodu při sestavování agendy pro
chystanou konferenci.
Američané mají vyvážený tým schopný uchopit jakékoli téma.
Roosevelt je zjevným protějškem Churchilla ve schopnosti širokého pohledu a oba se často vzájemně ruší, pokud dojde na
nesouhlas. Americký národní povahový rys dává Rooseveltovi
možnost rozhodovat patové situace. Tuto schopnost se snažte
využívat, protože patové situace vám umožňují pracovat mnohem
efektivněji. Dalším klíčovým americkým prvkem je, že USA jsou
hlavním tahounem situace v Pacifiku. Brity ani Sověty situace
v Pacifiku příliš nezajímá, takže břímě porážky Japonska leží na
Rooseveltovi. Nedostatečná pozornost věnovaná Japonsku bude
Američany stát hru, takže i když mají větší produkci než ostatní,
často jí budou mít nedostatek, zvláště pokud jim Britové či Sověti
zaberou produkční téma.
Nakonec jsou tu Sověti, ovládaní paranoidním diktátorem. Jejich
štáb je primárně vojenský. Pokud je Stalin efektivní ve vedení
konference, jeho štáb mu přinese další bonusy ve formě útočné
podpory, čímž uvolní produkci na placení Pol-mil témat. Stalinovou velkou výhodou je atomová špionáž, kde s ním nelze diskutovat. Jeho historický úspěch na tomto poli způsobil nechtěné
překvapení po válce. Zejména Američané musejí mít na paměti,
že pokud se téma Výzkum atomové bomby nachází ve středu
stolu, může jej Stalin ukořistit dříve, než ostatní stačí mrknout,
což metaforicky znamená úspěšnou infiltraci projektu Manhattan.

Směrování historie

Jednou z nejobtížnějších věcí bylo, jak donutit hráče hrát za
podmínek, které jsou v rozporu s jejich obvyklým chováním.
V našem světě vyhraje ten, kdo získá nejvíce bodů. Churchill se
pokouší použít odlišný přístup. Toto je hra o spolupráci nezbytné
pro vítězství ve válce, zatímco se vzájemným soupeřením snažíte
získat co největší výhodu pro čas nadcházejícího míru. Když jsem
vedl v posledních dvou letech testování hry, viděl jsem mnoho
druhů chování hráčů, z nichž některé bylo potřeba umírnit.
V různých časech války se ohledně důležitých témat – jako jsou
kolonialismus, kolektivní bezpečnost nebo sféry vlivu – objevily vážné neshody. Alespoň načas byly tyto neshody mírněny
skutečností, že válka stále nebyla vyhrána. Trvání Spojenců
na bezpodmínečné kapitulaci zásadně omezovalo diplomatické
možnosti nacistického Německa a císařského Japonska. Tato
realita znamenala zápas na život a na smrt světových rozměrů
a Spojenci potřebovali jeden druhého, aby společný úkol dokončili. Historicky nikdo z Velké trojky nepracoval otevřeně proti
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zájmům někoho jiného. Pokud by se tak stalo, 2. světová válka
by měla zcela odlišný konec.

testovacích her byla odehrána v tomto scénáři. Hráči obvykle
zvolí tuto variantu. Budu ji používat na turnajích, odtud její název.

Abych udržel hráče v liniích historického rámce, vytvořil jsem
tři odlišné vítězné podmínky. Historickým faktem je, že Spojenci
zvítězili a úroveň spolupráce vedla k úzkému rozpětí počtu vítězných bodů (20 bodů či méně) mezi prvním a třetím místem.
Abyste zvítězili historicky, musíte hrát kooperativně, kontrolovat
tempo hry a vyhrát s malým náskokem. Číslo 20 bylo zvoleno
na základě statistiky testovacích her, kdy většina her skončila
kapitulací Osy s rozdílem ve skóre 20 nebo méně. V některých
testovacích hrách se jeden hráč rozhodl nechat ostatní dva nést
břímě války a hrál o nejvyšší počet bodů. Abych toto vyřešil,
vrátil jsem se k politickému pozadí. V reálném světě se silnému
protivníkovi dá bránit prakticky dvěma způsoby: chováním
stáda, nebo vytvořením rovnováhy. Chováním stáda je myšleno
spojenectví slabších protivníků se silnějším, rovnováhou pak
vytvoření aliance proti němu, ve které se velení ujímá nejsilnější
z partnerů. Můj názor je ten, že pokud si někdo špatně načasuje
vývoj své poválečné strategie a nastoupí příliš brzy jako zásadní
hrozba, ostatní dvě mocnosti jej vyváží jako nová koalice vedená
silnějším z těchto hráčů. Spojila by se Anglie se Sovětským svazem proti Američanům? Nikoli v otevřené vojenské alianci, ale
Churchillova dohoda se Stalinem o rozdělení sfér vlivu („naughty
document“) ukázala, že některé jeho názory na uspořádání světa
byly v naprostém protikladu k Rooseveltovým vizím. Podobně
se Churchill na Jaltě často ocital mimo hru Stalina a Roosevelta, protože bylo čím dál jasnější, že slunce Britského impéria
pomalu zapadá a zásadní vliv na mír budou mít spíš Američané
a Sověti. Hra toto reflektuje tím, že pokud silně převážíte nad
svými protihráči, hru může vyhrát druhá nejsilnější strana jako
vůdce nové koalice. Nicméně se to stávalo jen velice zřídka,
protože varovaní jsou připravení.

Pokud chcete zažít celé spektrum  situací, zvolte kampaňovou hru.
Je to hra na až deset konferencí, ačkoli se často stalo, že válka
skončila už při sedmé či osmé. Důvodem pro kratší válku je, že je
nutné mít zkušenosti se systémem, abyste dokázali ovládat tempo
hry ve svůj prospěch. Pokud jste s body pozadu, zpomalte hru
a využijte co nejvíce času na přiblížení k prvnímu. Jedna zpětná
vazba od hráčů zněla, že si nepřáli znát přesný průběžný počet
vítězných bodů. Já na to nemám jednoznačný názor, ale skrytá
agenda vnáší do hry zajímavou nejistotu ohledně momentálně
vítězící strany.

Nejtěžší situací, se kterou jsem se musel vypořádat, bylo, když
hráč na posledním místě hrál proti zájmu Spojenců. Pokud se některý ze Spojenců cítí být mimo hru, mohl by chtít s Osou uzavřít
separátní mír, aby si vylepšil podmínky pro poválečné uspořádání. V takové chvíli se Osa nepoddá bezpodmínečné kapitulaci
a v následujícím chaosu je ustaven nový světový bezpečnostní
rámec. Vítězem je pak strana s nejvyšším počtem bodů, která má
nejlepší šanci vypořádat se s nadcházejícími nejistými časy. Pokud
by bylo rozpětí vítězných bodů blízko sebe, hráč na posledním
místě by mohl mít výhodu, ale hlavně to brání tomu, aby se poslední hráč choval jako „kingmaker“. Tento výsledek se občas objevil
u nezkušených hráčů, ale častěji, když „boti“ nehráli správně. Co
se mi na této možnosti líbí, jsou otevřené dveře pro překvapení
v podobě Machiavellistického vítězství.

Scénáře

Vytvořil jsem tři různé scénáře. První pokrývá konec války
a zahrnuje poslední tři konference. Ačkoli je označen jako tréninkový, může být velmi kompetitivní a nepřipouští prostor pro
chyby. Zkuste jej, pokud na hru nemáte moc času.
Srdcem hry  je turnajový scénář. Pokrývá válku od konference
šest (Londýn) po konferenci deset (Postupim). Kdykoli jej hraji,
cítím, jako by nebylo dost času na všechno. Je to záležitost na
2–3 hodiny a téměř vždy je to těsná, kompetitivní hra. Většina

Velká trojka pózuje fotografům na konferenci v Teheránu v roce 1943.

Závěrečné zamyšlení

Své úvahy zakončím krátkým popisem „botů“ a mé filozofie
sólového hraní. Mou první hrou pro jednoho hráče byla Peloponnesian War, vydaná v roce 1991. Ačkoli existovala spousta
systémů pro jednoho hráče, mou poslední zkušeností byl návrh
původní verze US „bota“ pro Fire in the Lake, následovaný designem varianty pro druhou edici Empire of the Sun. Tři „boti“
ve hře jsou bratránci „botů“ z COIN  her, takže budou spoustě
lidí známí. Fungovali téměř od prvního okamžiku a po lehkém
vyladění mi posloužili dobře.
Moje filozofie ohledně „botů“ je, že mají vyplnit prázdné místo,
ale vzhledem k tomu, že znáte jak jejich logiku, tak karty v jejich
rukou, byste je měli být schopni porazit. Přesto doufám, že hra
s nimi vám poskytne patřičný zážitek. S ohledem na vše zmíněné
doporučuji hrát Churchilla minimálně s jedním lidským spoluhráčem (nejlépe ale se dvěma).
Nacházím se na konci další autorské cesty. Musím říci, že tato byla
jednou z nejlepších v mé kariéře. Mám v plánu vytvořit sérii her
s konferenční mechanikou; další bude Pnyx: The Peloponnesian
War, v níž se stanete Periklem a dalšími státníky v období, které
je ztělesněním antické tragédie.
Brzy na shledanou!
Mark Herman, New York, únor 2015
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Kvádry vůdců: Ve hře jsou tři velké barevné dřevěné
kvádry (zelený, červený a modrý). Nalepte jednu samolepku
Churchilla na každou stranu zeleného bloku (dodržte shodnou orientaci portrétu na obou stranách bloku). Stalina
nalepte na červený blok a Roosevelta na modrý.

Frontové kvádry: Ve hře se nachází 7 menších barevných
dřevěných kvádrů (2 zelené, 2 červené a 3 modré). Umístěte
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