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PÁD NEBES - výuková hra
Pokud jste se s podobnou hrou dosud nesetkali, je 
následující část určena právě vám!
Vítejte v naší výukové hře deskové hry Pád nebes. Návod vás provede 
přípravou hry a krok za krokem rozličnými herními situacemi. Projde-
me základní herní mechaniky hry a ukážeme si různé možnosti hraní 
jednotlivých frakcí. Naším cílem je ukázat a vysvětlit celkový koncept 
hry, nikoli ideální strategii – to necháme už na vás.
V rámci vysvětlování se budeme odkazovat na příslušnou část pravidel, 
kdybyste si ji v průběhu výuky chtěli vyhledat a přečíst.
Naše výukové hraní bude hrou čtyř hráčů. Můžeme tedy prozatím 
vynechat pravidla pro hrou ovládané frakce (8.0–8.9).

Část první – příprava hry
Jednotky a ukazatele. Začneme přípravou scénáře. Zvolili jsme „Zno-
vudobytí Galie“ a přeneseme se zpět do roku 53 před Kristem. Na stole 
si rozložte herní desku a poblíž umístěte zbytek komponent. Otevřete si 
pravidla hry na straně 31, kde je blíže popsána příprava herního scénáře.
Abychom připravili jednotky jednotlivých frakcí, najděte nejprve des-
ky jednotlivých frakcí, na něž se dostupné jednotky umisťují. Čtyři 
z nich jsou pro jednotlivé hráče, pátá deska je pro hrou ovládané ger-
mánské kmeny. Kdykoli budete připravovat hru, umístěte desku frakce 
k příslušnému hráči a desku germánských kmenů poblíž herního plánu 
u území Germánie.

Teď se pojďme podívat na jednotlivé jednotky frakcí. Rozdělte je podle 
barev a všechny je umístěte na příslušné desky. Válce vůdců a šesti- 
stěny kamkoli na desku. Disky spojenců na kružnice a kvádry citadel 
na kosočtverce. 
Podívejte se na spodní část zadní strany tohoto průvodce: obsahuje výčet 
všech dřevěných dílků, které najdete v krabici, a jejich pojmenování 
(1.4). Několik z nich vám ještě zbylo stranou: dva nižší válce v barvě kaž- 
dé frakce, kterými se sleduje počet zdrojů a dostupnost frakce (1.8, 2.2), 
a šest bílých a šedých figurek určených k označování cílů akcí (3.1.1).
Nyní se vrátíme k části věnované přípravě hry, již najdete v pravidlech 
na straně 31. Obsahuje stručný úvod, na který navazuje část „Balíček 
karet“ – k té se za chvíli vrátíme. Další částí je „Počáteční pozice žetonů 
a ukazatelů na stupnici“ – to je ta stupnice čísel, která obklopuje horní 
a pravou část mapy. Na ní budeme pomocí zmíněných válců sledovat, 
kolik vlastní která frakce zdrojů (převážně obilí uskladněné v Galii), 
a pomocí čtvercových žetonů vítězných bodů také zaznamenávat aktu-
ální počty vítězných bodů Arvernů, Římanů a Belgů (Haeduové mají 
žeton na své desce dostupných jednotek a Germáni vítězné body nedo-
stávají; 7.0). Pusťte se do toho a umístěte tyto čtyři válce a tři žetony na 

stupnici na hodnoty, jež udávají insturkce ve scénáři. (Pokud jste dosud 
nevyloupali žetony, vyloupejte ty potřebné vždy, když na ně dojde.)
Dále se zaměříme na červené plochy v pravém dolním rohu mapy – 
stupnici legií a Senát. Zde se bude sledovat, jak je Senát nakloněn 
celému tažení do Galie pod vedením Caesara (6.5). Jak je uvedeno 
v části přípravy, umístěte žeton Senátu na pole „Intriky“ (stranou „stálý“ 
dolů).
Nyní vyhledejte 12 legií – červené kostky ze zásoby jednotek Říma, 
které se umisťují na jednotlivá pole na stupnici legií na mapě. Legie 
jsou zvláštními jednotkami. Neobjevují se na desce frakce, ale budou 
se přemisťovat pouze mezi stupnicí legií na mapě (1.4.1) a jednotli-
vými územími (mapou). Umístěte čtyři kostky na nejspodnější pole –  
v úrovni „Pochlebování“. Dalších osm kostek si ponechte někde poblíž, 
umístíme je na mapu.
Žeton vítězných bodů Haeduů „Jiná frakce s nejvíce spojenci“ umístěte 
na desku frakce Haeduů na pole s číslem „7“ – proč? To si řekneme 
později – závisí to na vítězných podmínkách Haeduů.
Jak je zmíněno v přípravě, všechny frakce začínají hru jako dostupné 
(2.3.1). Zbylé čtyři válce se znaky frakcí umístěte do pole „dostupné 
frakce“ v levé spodní části mapy, kde najdete schéma průběhu hry. Ještě 
položte poblíž stupnice Zimy – hned pod polem dostupných frakcí – 
žetony zimy a mrazu.
V rámci přípravy je rovněž zmíněno, že všechny bojové družiny a po-
mocné sbory začínají jako skryté. To znamená, že se všechny jednotky 
umisťují značkou frakce směrem dolů (pokud je symbol nahoru, tedy 
viditelný, jsou jednotky odhalené). Kdykoli budete umisťovat nové 
jednotky na mapu, ať už z jakéhokoli důvodu, vždy se umisťují jako 
skryté (1.4.3).
Pustíme se do umisťování počátečních jednotek na mapu tak, jak je 
vypsáno ve zbytku části přípravy hry. Každé území na mapě má své 
jméno – ať již podle zdejšího významného kmene (pergamenový 
svitek pod názvem kmene je větší a světlejší), nebo pak větší územní 
celky, jako „Britannia“ nebo „Provincia“. Disky spojenců se umisťují 
na konkrétní pojmenovaná místa (1.4.2) a kvádry citadel na města 
orámovaná kosočtverci (v rámci přípravy mají Haeduové citadelu 
v Bibracte). Římané mají speciální, nezničitelné opevnění v Provincii – 
červený kvádr tedy umístěte na vyznačené pole. Další jednotky prostě 
umístěte na příslušných území kamkoli tak, aby se vešly.
Ještě poznamenejme, že na válcích tří vůdců je vyobrazena značka 
frakce, stejně jako je tomu u jednotek. Umisťují se značkou nahoru 
na znamení, že jde o Caesara, Vercingetoriga nebo Ambioriga. Pokud 
mají symbol dolů, jedná se o jejich méně významného nástupce (1.4.3).
V přípravě je uvedeno, kdo příslušné území ovládá (popřípadě, že 
není ovládáno nikým). Frakce území ovládá, pokud zde má více svých 
jednotek než ostatní frakce celkově (tedy v součtu, 1.6). Zmíněné 
žetony ovládání umístěte do polí, jež jsou nadepsaná „Bez nadvlády“. 
Prázdné pole znamená, že území nikdo neovládá. Zadní strana žetonu 
ovládání Germánů má rovněž uvedeno „Bez nadvlády“ a slouží spíše 
pro zdůraznění v exponovaných územích, kde se často mění nadvláda.
Na mapu umístíme ještě jeden druh žetonu – kruhový žeton roze-
hnaní otočený na stranu „Obnovující se“ na pole kmene Venetů. 
Rozehnání je důsledkem římské akce zvané „Konfiskace“ (3.2.3) 
a žeton zabraňuje na místo příslušného kmene umístit disk spojenců, 
dokud není odstraněn (1.4.2).
Paráda, tak takhle vypadala situace v Galii v roce 53 před Kristem. 
Příprava mapy a rozmístění jednotek by měly vypadat jako na obrázku 
na následující straně. Část jednotek zůstala na deskách jednotlivých 
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frakcí; například deska Haeduů by měla vypadat jako na obrázku níže. 
Připravíme ještě herní balíček karet, abychom mohli konečně začít.

(Deska Haeduů během přípravy hry by měla vypadat následovně. 
Disky spojenců se odebírají vždy z nejnižšího čísla, a pokud se uvolní 

nějaké pole po kvádru citadely, posunou se disky spojenců tak, 
aby zaplnily uvolněné místo. Poslední odkryté číslo ukazuje součet 

spojenců a citadel Haeduů na mapě – nyní má hodnotu „3“.)

Dobírací balíček. Podívejte se na obecnou přípravu herního balíčku 
karet, která je popsaná na straně 28 pravidel v části přípravy hry. Pro 
všechny scénáře platí, že se zamíchá všech 72 karet (pět karet zimy se 
ponechá stranou), jež se rozdělí na hromádky po pěti kartách (jasně, 
dvě karty vám zbudou). Poté zamíchejte do každého třetího balíčku 
jednu kartu zimy a všechny balíčky umístěte na sebe. Je tedy zaručeno, 
že jednotlivé karty zimy bude oddělovat vždy zhruba 15 karet událostí.
Pro účely naší výuky sestavíme první rok našeho balíčku ručně, 
abychom všichni procházeli tytéž události. Najděte tedy níže uvedené 
karty a seřaďte je v uvedeném pořadí, aby i tak mohly vstupovat do hry:
Karta 1 (vrchní): Gobannitio

Karta 2: Svébové ve zbrani

Karta 3: ObchOd pO řece

Karta 4: alpSké kmeny

Karta 5: aduatuka

Karta 6: druidové

Karta 7, 8 a 9: Libovolná karta (mimo zimu)
Karta 10: leGioneS Xiiii et Xv
Karta 11 (spodní): zima (jakákoli z karet zimy)

Konfederace Haeduů
dostupné jednotky

Citadely

Jiná frakce s největším počtem spojenců jich má:

Spojenecké kmeny
(spojenci)

družiny

Haeduové

×

Jiná frakce
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Pokud budete chtít pokračovat v hraní i po ukončení naší výuky nebo 
pokud si prostě jen chcete vyzkoušet sestavení herního balíčku, pokra-
čujte podle následujícího postupu (pro naše účely postačuje 11 připra-
vených karet): Utvořte sedm balíčků karet událostí, přičemž v každém 
balíčku bude pět karet. Do čtvrtého a sedmého balíčku zamíchejte kartu 
zimy. Balíčky umístěte na sebe (sedmý dospodu) a umístěte výsledný 
balíček pod našich 11 připravených karet. Zbylé karty událostí a zim 
nebudeme potřebovat. Máme připravený balíček pro kratší verzi scénáře 
od let 53–51 před naším letopočtem.
Vítězství. Ještě než se pustíme do hry, podívejme se v krátkosti, čeho 
se vlastně jednotlivé frakce snaží dosáhnout. Vezměte si k ruce refe-
renční dvojlist frakcí, který obsahuje přehledy rozkazů a zvláštních 
schopností. V pravém dolním rohu každé strany jsou uvedeny podmín-
ky vítěství všech frakcí, takže všichni mohou sledovat i své soupeře. 
Každá frakce má své specifické cíle, kterých se snaží dosáhnout (7.2 
až 7.3).  Podle toho, na čí referenční list se díváte, jsou podmínky ví-
tězství zvýrazněny barevně.

Všimněte si, že pro každou frakci souvisí vítězné podmínky se získá-
váním spojeneckých kmenů. Navíc k tomu:
• Římané vítězí podrobováním kmenů.
• Arvernové vítězí zabíjením legií.
• Haeduové vítězí tím, že mají nejvíce spojenců mezi kmeny.
• Belgové vítězí ovládáním území.

Část druhá – rozkazy, zvláštní schopnosti 
a události.
Ve hře Pád nebes se hraje vždy jedna karta, přičemž se otočí i násle-
dující, aby bylo jasné, jaká událost přijde na řadu v příštím tahu. 
Otočte tedy vrchní kartu balíčku, položte ji vedle dobíracího balíčku 
a zároveň otočte i vrchní kartu na balíčku (tu na něm nechte ležet):

     Hraná karta   Další karta v pořadí
Karta 1: Gobannitio. Při pohledu na horní okraj karty vidíme symboly 
jednotlivých frakcí v pořadí jejich iniciativy. Toto pořadí určuje, která 
z dostupných frakcí bude mít možnost na tuto kartu reagovat jako první 
(dalších značek na symbolech frakcí, jako jsou zkřížené meče a další, 
si teď nevšímejte, týkají se varianty hry, kdy je některá z frakcí řízená 
hrou). Každé herní kolo budou mít příležitost hrát pouze dvě herní 
frakce, zbylé dvě musí počkat na další kartu. Podívejte se na diagram 
průběhu hry u levého spodního okraje herní mapy: je zde vyobrazená 
vzájemná provázanost voleb jednotlivých frakcí (v pravidlech je vysvět-
lena v části 2.3). Jednotlivé závislosti si probereme až v rámci naší hry…
Jako první mají tedy možnost hrát Arvernové (zelení) a nejsou nijak 
omezeni ve své volbě. Arvernové by rádi získali nějaké nové jednotky, 
takže vydají rozkaz Shromáždění sil. Na dvoulistu přehledu frakcí je 
vždy levý sloupec vyhrazen rozkazům a pravý zvláštním schopnostem. 
Podívejte se na část pro Arverny a na jejich rozkaz Shromáždění sil 
úplně nahoře. 
Pokud se frakce rozhodne provést rozkaz, má standardně možnost 
vykonat jej ne jen na jednom, ale na více územích, pokud za každé 
území zaplatí příslušné množství zdrojů (3.1). Arvernové se tedy 
rozhodnou provést Shromáždění sil (3.3.1) všude tam, kde mohou 
získat nové posily: na všech územích, kde se nacházejí jejich disky 
spojenců nebo kvádry citadel, mohou shromáždit nové družiny. 
Nebo mohou spojence ve městech vylepšit na citadelu. Nebo 
na územích, která ovládají – mají tam více herních komponent 
než ostatní frakce dohromady (1.6) –, mohou umístit nové spo-
jence (disk). Arvernové si označí zvolená území bílou figurkou 
(3.1.1), aby si poznamenali, co a kde chtějí dělat:
Území Karnutů poblíž centrální Galie ovládají a umístí tam disk spo-
jenců na kmen Aulerků (ti již tím pádem nejsou podrobení) – posuňte 
ukazatel podrobených kmenů Říma na stupnici z pozice „14“ na „13“ 
(1.3.2, 1.9, 7.2–7.3). Umístěný disk pochází z desky Arvernů - 
z pozice s nejnižším číslem. Jedna z vítězných podmínek Arvernů 
(spojenci + citadely na mapě) je nyní rovna „4“, jak ukazuje hodnota 
odkrytá na desce (1.4.1).
Na sousedním území Mandúbiů shromáždí Arvernové novou bojovou 
družinu (vezmou ji ze své desky) díky spojencům mezi Senony (zde 
umístěný disk). Shromáždění standardně přidává pouze jednu družinu 
za každého spojence, citadelu nebo vůdce, ale Arvernové – svolávající 

Římská republika
ROZKAZY

VERBOVÁNÍ (3.2.1)
Účel: Posílení spojeneckých sil. 
Místo: Území bez žetonu zpustošení. 
Cena: 2 zdroje za každé území (0 pokud leží v zásobovací trase). 
Postup: V každém území, které ovládá Řím nebo se v něm nachází Cae-

sar, umístěte 1 římského spojence (na podrobený kmen); nebo pokud se 
v území nachází římský vůdce/spojenec/opevnění, umístěte sbory
v počtu vůdce + opevnění + spojenci, +1 v Provincii.

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI

Konfederace Haeduů

+ Budování, nebo Průzkum?

PRŮZKUM (4.2.2)
Účel: Pohyb pomocných sborů, odhalení nepřátel.
Může provázet rozkaz: Jakýkoli.
Místo: Jakékoli území s pomocným sborem.
Postup: Přesuňte jakékoli pomocné sbory na vedlejší území (ne z/do 

Británie). Ve vzdálenosti 1 území od Caesara nebo na území s jeho 
nástupcem odhalte libovolný počet skrytých pomocných sborů a za 
každý takto odhalený sbor umístěte žeton prozkoumání až na 2 
družiny na stejném území.

OBLÉHÁNÍ (4.2.3)
Účel: V Bitvě usnadňuje zničení spojenců a citadely.
Může provázet rozkaz: Bitva.
Místo: Bitvy s legiemi, které útočí na nepřátelské spojenecké kmeny 

nebo citadely (není potřeba vůdce).
Postup: Před způsobením ztrát může útočník odstranit 1 citadelu 

nebo spojence obránce (citadela stále půlí veškeré ztráty).

VÍTĚZSTVÍ (7.0)
Římané: Součet podrobených, rozehnaných a římských spojeneckých 

kmenů je větší než 15.
Arvernové: Počet legií mimo mapu překročí 6 a počet spojenců

a citadel Arvernů překročí 8.
Haeduové: Množství spojenců a citadel Haeduů je vyšší než tento 

počet u všech ostatních frakcí (Galové, Římané, Germáni).
Belgové: Hodnota území ovládaných Belgy (bez rozehnaných kmenů 

a Svébů) a počet spojenců a citadel Belgů překročí 15.
Po poslední zimě: Vítězí ten, kdo je nejblíže podmínkám vítězství (7.3).

VÍTĚZSTVÍ (7.0)
Římané: Součet podrobených, rozehnaných a římských spojeneckých 

kmenů je větší než 15.
Arvernové: Počet legií mimo mapu překročí 6 a počet spojenců

a citadel Arvernů překročí 8.
Haeduové: Množství spojenců a citadel Haeduů je vyšší než tento 

počet u všech ostatních frakcí (Galové, Římané, Germáni).
Belgové: Hodnota území ovládaných Belgy (bez rozehnaných kmenů 

a Svébů) a počet spojenců a citadel Belgů překročí 15.
Po poslední zimě: Vítězí ten, kdo je nejblíže podmínkám vítězství (7.3).

POCHOD (3.2.2)
Účel: Přesun a skrytí jednotek Říma. 
Místo: Území se sbory, legiemi nebo vůdcem.
Cena: 2 zdroje za výchozí území (4, pokud je zpustošené).
Postup: Pomocné sbory otočte na skrytou stranu. Přesuňte jednotky až o 2 

vzájemně sousednící území nebo o 3 s Caesarem. Zastavte, jestliže vstoupí-
te na zpustošené území/překročíte Rýn nebo pokud se jednotky přesunují 
z/do Británie. Jestliže je pochod veden skrz území, Galové dle uvážení způ-
sobí ztráty (Germáni vždy). Za každé 3 skryté družiny (zaokrouhleno dolů, 
každá frakce zvlášť) odstraňte 1 pomocný sbor nebo (po hodu 1–3) legii či 
vůdce. Přesun z/do Británie: bez zvláštní schopnosti.

Ne, když je mráz (2.3.8)
 + Budování, nebo

Průzkum?

KONFISKACE (3.2.3)
Účel: Zisk zdrojů, rozehnání kmenů.
Místo: Území s římskými jednotkami (cena je 0).
Postup: Rozežeňte podrobené kmeny na územích pod římskou 

nadvládou (max. 4 žetony); Arvernové a Belgové házejí za 
každý umístěný žeton: při 1–3 provedou zdarma Shromáždění na sousedních 
územích. Pokud vybrané území není zpustošené, získáte +2 suroviny za každý 
podrobený kmen a římského spojence na území, +6 surovin za každý právě 
umístěný žeton rozehnání. Galové dle uvážení způsobí ztráty (Germáni 
vždy). Za každé 3 skryté družiny (zaokr. dolů, každá frakce zvlášť) odstraňte 
1 pomocný sbor/spojence, nebo (po hodu 1–3) legii/opevnění/vůdce .

+ Budování, nebo Průzkum?

BITVA (3.2.4)
Účel: Zneškodnění nepřátelských družin, podrobení kmenů.
Místo: Území s Římany a jejich nepřáteli.
Cena: 2 zdroje za každé území (4, pokud je zpustošené).   
Postup: Postupně na každém vybraném území v tomto pořadí: 
Útočník si z dalších přítomných frakcí vybere jednu, která je obráncem.
Galský obránce si může zvolit ústup – pokud je ústup na území  

ovládané jinou frakcí, daná frakce musí souhlasit. 
Útok – obránce utrpí ztráty dle níže uvedeného popisu.
Pokud nedojde k ústupu, nastane protiútok – útočník utrpí ztráty.
Pokud nedojde k ústupu, všichni skrytí účastníci bitvy se odhalí.
Pokud dojde k ústupu, obránce přesune své družiny na sousední území, 

jež ovládá, případně na území ovládané frakcí, která s takovým ústu-
pem souhlasila (ne bez nadvlády), nebo své jednotky odstraní. Vůd-
ce/skryté jednotky mohou zůstat nebo odejít.

Ztráty: Každá nepřátelská družina nebo pomocný sbor způsobí ½ ztráty, 
každá legie a vůdce 1 ztrátu (nebo 2 ztráty za každou legii útočící spolu
s Caesarem) – ztráta je poloviční (zaokr. dolů), pokud obránce ustupuje nebo 
se zde nachází jeho citadela. Každá ztráta odstraní 1 družinu, pomocný sbor 
nebo spojence; nebo po hodu a hodnotách 1–3 legii/vůdce/citadelu/
opevnění. Pokud obránce ustupuje, jako první odstraňujte spojence/citadelu/
opevnění; pokud ne, odstraňujte je jako poslední.

Poznámka: Zásobovací trasa (3.2.1) je řetězec sousedících území, který vede 
do Cisalpiny. Každé z území musí být bez nadvlády nebo ovládané frakcí, 
která souhlasí s vedením zásobovací trasy (Germáni nikdy nesouhlasí).

Poznámka: Zásobovací trasa (3.2.1) je řetězec sousedících území, který vede 
do Cisalpiny. Každé z území musí být bez nadvlády nebo ovládané frakcí, 
která souhlasí s vedením zásobovací trasy (Germáni nikdy nesouhlasí).

Poznámka: Skryté družiny Haeduů mohou Napadat římský a Vercingetorigův 
Pochod (3.2.2, 3.3.2) skrz území a římskou Kon¢skaci (3.2.3) na území, kde 
se nacházejí.

Poznámka: Družiny s žetonem prozkoumání jsou odhalené a místo skrytí 
pouze odstraní žeton průzkumu (4.2.2). Žetony rozehnání (3.2.3) blokují 
umísťování spojenců (1.4.2) a snižují hodnotu území pro ovládání Belgy (7.2).

Poznámka: Skryté pomocné sbory pomáhají při obraně proti Přepadení 
(4.3.3) a mohou Napadat Vercingetorigův Pochod skrz území (3.3.2).

   + Průzkum, nebo Obléhání?

ROZKAZY
SHROMÁŽDĚNÍ SIL (3.3.1)
Účel: Posílení spojeneckých sil.
Místo: Území bez žetonu zpustošení.
Cena: 1 zdroj za každé zvolené území.  
Postup: Na každém území: umístěte 1 spojence na podrobený kmen, 

pokud je ovládáno Haeduy; nebo umístěte až tolik družin, kolik zde 
mají Haeduové spojenců a citadel; nebo nahraďte spojence Haeduů ve 
městě citadelou; nebo pokud jde o domácí území Haeduů, umístěte
1 družinu.

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI
+ Obchod, nebo

 Uplácení?

UPLÁCENÍ (4.4.2)
Účel: Zajištění spojenectví či neutrality.
Může provázet rozkaz: Shromáždění, Pochod nebo Nájezd.
Místo: 1 území se skrytou družinou Haeduů.
Cena: 2 zdroje za spojence, 1 zdroj za jinou jednotku.
Postup: Umístěte a/nebo odstraňte celkem až 3 jednotky (libovolných 

frakcí). Nejvýše 1 jednotka může být spojenec (ne citadela; spojence 
umisťujte pouze na podrobené kmeny); ostatní musí být družiny a/nebo 
pomocné sbory.

OBCHOD (4.4.1)
Účel: Zisk zdrojů dovozem římského zboží.
Může provázet rozkaz: jakýkoli.
Místo: Území, která jsou součástí zásobovací trasy.
Postup: Frakce udělí souhlas se začleněním území do zásobovací trasy. 

V zásobovací trase +1 zdroj Haeduům (+2, pokud Římané souhlasili) 
za každého spojence a citadelu Haeduů a každý podrobený kmen na 
územích ovládaných Haeduy. Pokud souhlasili Římané, pak také za 
každého spojence Říma na Haeduy ovládaných územích.

PŘEPADENÍ (4.4.3)
Účel: Vylepšení výsledku Bitvy.
Může provázet rozkaz: Bitva.
Místo: Bitva, kde je na počátku více skrytých Haeduů než skrytých 

nepřátel.
Postup: Bez ústupu. Pokud není obráncem Caesar, který hodil 4–6, každá 

ztráta odstraňuje 1 jednotku. Bez protiútoku.

max. 1 území

max. 1 území

BUDOVÁNÍ (4.2.1)
Účel: Stavba opevnění a zisk spojenců nebo podrobení kmenů.
Může provázet rozkaz: Verbování, Pochod nebo Kon¢skace.
Místo: Území s římským spojencem nebo v zásobovací trase Říma

a zároveň do vzdálenosti 1 území od Caesara nebo na území s jeho 
nástupcem.

Cena: 2 zdroje za opevnění nebo umístěného/odstraněného spojence.
Postup: Na každé vybrané území umístěte opevnění a/nebo – pokud je 

území ovládáno Římem a nebylo vybráno pro Kon�skaci – umístěte 1 
římského spojence nebo odstraňte 1 cizího spojence (ne citadelu).

Ne, když je mráz (2.3.8)
  + Obchod, nebo

Uplácení?

POCHOD (3.3.2)
Účel: Přesun a skrytí jednotek Haeduů.
Místo: Území s družinami Haeduů.
Cena: 1 zdroj za výchozí území (2, pokud je zpustošené).
Postup: Přesuňte družiny dle libosti do sousedících území a/nebo je 

skryjte (nebo odstraňte žeton prozkoumání). Přesun z/do Británie: bez 
zvláštní schopnosti.

NÁJEZD (3.3.3)
Účel: Krádež zdrojů.
Místo: Území se skrytými Haeduy.
Cena: 0 zdrojů.  
Postup: Na každém území odhalte 1–2 skryté družiny Haeduů – za každou 

obdržíte 1 zdroj (ne na zpustošeném území) nebo získejte 1 zdroj od frakce 
s jednotkami na tomto území (nesmí zde mít opevnění ani citadelu).

+ Obchod, nebo Uplácení?

BITVA (3.3.4)
Účel: Zneškodnění nepřátelských sil.
Místo: Území s Haeduy a jejich nepřáteli.
Cena: 1 zdroj za každé území (2, pokud je zpustošené).   
Postup: Postupně na každém vybraném území v tomto pořadí: 
Útočník si z dalších přítomných frakcí vybere jednu, která je obráncem.
Římský či galský obránce si může zvolit ústup – pokud je ústup na 

území ovládané jinou frakcí, daná frakce musí souhlasit
Útok – obránce utrpí ztráty dle níže uvedeného popisu.
Pokud nedojde k ústupu, nastane protiútok – útočník utrpí ztráty.
Pokud nedojde k ústupu, všichni skrytí účastníci bitvy se odhalí.
Pokud dojde k ústupu, obránce přesune svého vůdce, družiny, 

pomocné sbory a legie na sousední území, jež ovládá, případně na 
území ovládané frakcí, která s takovým ústupem souhlasila (ne bez 
nadvlády), nebo své jednotky odstraní.

Ztráty: Každá nepřátelská družina nebo pomocný sbor způsobí ½ ztrá-
ty, každá legie a vůdce 1 ztrátu – ztráty jsou poloviční (zaokr. dolů), 
pokud obránce ustupuje nebo se zde nachází jeho citadela či opevnění. Kaž-
dá ztráta odstraní 1 družinu, pomocný sbor nebo spojence; nebo po 
hodu a hodnotách 1–3 legii/vůdce/citadelu/opevnění. Pokud obránce
ustupuje, jako první odstraňujte spojence/citadelu/opevnění; pokud ne, 
odstraňujte je jako poslední.

+ Obchod, nebo Přepadení?

Prozkoumaná

–1–1
Rozehnaný

kmen
Rozehnaný

kmen

Vercingetorigův obezřetný strýc: Od-
straňte vše z Gergovie. Umístěte zde řím-
ského nebo haedujského spojence nebo 

citadelu (neplatí exkluzivita Arvernů).

Pod synovcovým vedením: Arvernové 
mohou na území Arvernů podle libosti 
odstranit a umístit spojence. Poté zdarma 
provedou Shromáždění na území s Ver-

cingetorigem nebo v jeho sousedství.

Gobannitio

26

Podnět k výměně:
Na územích, která ovládáte, odstraňte 
nebo vyměňte (za své vlastní) celkem 

až 4 družiny nebo pomocné sbory. 

Casus belli: Na území, kde se nacházejí 
římské jednotky, umístěte na 1 nebo
2 podrobené kmeny galského spojence

a spolu s ním libovolnou družinu.

Tlak Germánů: 
Z obou kmenů na území Svébů  od-
straňte případné žetony rozehnání a na 
každý z nich umístěte (černého) ger-
mánského spojence, pokud zde již není. 
Poté ihned vyhodnoťte fázi germán-
ských kmenů jako ve fázi zimy, avšak

s vynecháním Shromáždění sil.

Svébové ve zbrani

29
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všechny Kelty ve jménu jednotného boje proti nenáviděným Římanům – 
mají výhodu a umisťují další družinu navíc. To znamená, že umístí cel-
kem dvě družiny na území Mandúbiů a ovládnou tak celé toto území – 
umístěte na něj žeton „ovládáno Arverny“. 
Ve svém domácím území na jihu Arvernové opevní své město Gergo-
via a postaví zde citadelu (nahradí tady umístěný disk spojenců) – 
funkci má prakticky stejnou, ale lépe se brání. Na domácím území se 
rovněž nachází jejich vůdce Vercingetorix, který má při Shromáždění 
určitou výhodu: Shromáždění na území s ním umožňuje přidat disk 
spojenců nebo kvádr citadely a zároveň také přidat družiny podle výše 
uvedených pravidel. Na území Arvernů přidáme tedy navíc i tři druži-
ny.

Shromáždění stojí jeden zdroj za každé území (3.1.1). Arvernové utratili 
tři zdroje a jejich zelený ukazatel se na stupnici posune z hodnoty „10“ 
na hodnotu „7“. Bílé figurky můžete z mapy odstranit.
Vzhledem k tomu, že Arvernové vykonali pouze rozkaz, bez další 
zvláštní schopnosti a bez použití události na kartě, přesuneme jejich 
zelený ukazatel dostupnosti frakcí z pole dostupné frakce na pole „1. 
frakce Rozkaz“. Malá šipka vedoucí z tohoto pole nám ukazuje, že 
jediné, co může další dostupná frakce udělat, je omezený rozkaz (2.3 
.4–5). Arvernové mohli zvolit možnost rozkazu i se zvláštní schopností, 
ale pak by následující frakce mohla využít události na kartě Gobannitio, 
a to dokonce proti nim!

Arvernové vykonali samotný rozkaz a Haeduové pak pouze omezený 
rozkaz.

Dalším symbolem na kartě Gobannitio je modrý znak Haeduů. Mají 
možnost vykonat omezený rozkaz, což je rozkaz omezený pouze na 
jedno území bez možnosti přidání speciální schopnosti (2.3.5). Roz-
hodnou se vydat rozkaz k Pochodu ze svého domácího území (tj. 
území Haeduů). Jednu družinu pošlou na východ, aby ovládla území 
Sékvanů (umístěte na území příslušný žeton ovládání), a dvě družiny 
na jih, aby tam Arvernům způsobily nějaké problémy. Všimněte si, že 
při rozkazu Pochod platíte zdroji za území původu (odkud jednotky 
jdou), nikoli za cílová území (3.3.2). V tomto případě jsme za jeden 
zdroj poslali družiny na dvě různá území.

Haeduové se Pochodem rozšiřují po mapě

Aktuální kartu využily dvě frakce, a tím první kolo končí. Zelený 
a modrý ukazatel posuneme na pole „Nedostupné frakce“. Víme, že 
příští herní kolo nemohou nic vykonávat. Odhalenou kartu Svébové 
ve zbrani přemístěte na ukončenou Gobannitio a odhalte následující 
kartu v pořadí ObchOd pO řece .

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Rímany

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Rímany

Rímský
Senát

ShromážděníShromáždění

PochodPochod

ShromážděníShromáždění

ShromážděníShromáždění
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  Hraná karta     Další karta v pořadí 

Karta 2: Svébové ve zbrani. Podívejte se do pole dostupných frakcí – 
vidíme, že toto kolo mohou hrát pouze Belgové (žlutí) a Římané 
(červení). V řádku pořadí frakcí na kartě přeskočíme zelené a modré, 
abychom jako první hrající frakci označili žluté Belgy (2.3.2).
Belgové se rozhodnou vydat rozkaz a využít i svou zvláštní schop-
nost, aby si pořádně došlápli na Římany a zaútočili na osamělé legie 
přezimující v Belgice. Podívejme se na přehled rozkazů a zvláštních 
schopností Belgů. U každého rozkazu je barevně uvedeno, která zvláštní 
schopnost jej může doprovodit. Podobně je u každé zvláštní schopnosti 
uvedeno, který rozkaz může doprovodit (4.1, 4.1.1).
Rozkazy a zvláštní schopnosti rovněž uvádějí omezení týkající se 
území, ve kterých mohou být provedeny. Například zvláštní schopnosti 
Belgů mohou být provedeny pouze na území, kde se nachází Ambiorix, 
nebo na územích s ním sousedících, popřípadě na území, kde se nachází 
jeho nástupce (4.1.2). Jakákoli zvláštní schopnost Belgů bude tedy 
nyní omezena na území Nerviů, Menapiů, Atrebátů, Tréverů a/nebo 
Sugambrů – území s Ambiorigem nebo s ním sousedící.
Belgové budou bojovat (rozkaz Bitva) a boj doprovodí Běsněním 
(zvláštní schopnost). Žlutý ukazatel přemístíme z pole Dostupné frakce 
do pole „1. frakce Rozkaz + zvláštní schopnost“.
Frakce může dokonce rozkaz kdykoli přerušit, aby využila svou zvláštní 
schopnost (4.1). V tomto případě se Belgové rozhodnou Běsnit ještě 
před samotou Bitvou. Jak je popsáno v přehledu, Belgové mohou Běsnit 
na územích s Ambiorigem nebo sousedních za využití skrytých družin, 
jež musí odhalit (otočit šestistěn, 1.4.3), aby vyděsili své nepřátele 
(4.5.2). Běsnění nelze zahrát na nepřátele v územích s opevněním, 
citadelou či vůdcem nebo na bojové družiny Germánů. Běsnění rov-
něž nelze zahrát spolu s rozkazem k Pochodu. Běsnění tedy nastává 
bez jakéhokoli přesunutí jednotek. Pokud se podíváme na situaci na 
mapě, může Běsnění cílit pouze na římské jednotky na území Morinů 
a Atrebátů, kde Římané nemají opevnění. Hráč za Belgy si označí tato 
území šedými figurkami, to aby odlišil cíle zvláštní schopnosti od cílů 
rozkazů, které vzápětí označíme figurkami bílými (3.1.1).
Za každou běsnící družinu, již Belgové odhalí, musí cílová nepřátelská 
frakce s jednou mobilní jednotkou ustoupit nebo ji odstranit (4.2.5). 
Ústup před Běsněním (mimochodem funguje stejně jako ústup v Bit-
vě) je možný pouze na sousední území, které ustupující frakce ovládá 
nebo k ústupu na toto území dostane souhlas od frakce, která je ovládá 
(3.2.4). (Jediná výjimka je, že skryté bojující galské družiny napadené 
Římany mohou ustoupit tak, že zůstanou na území Bitvy, 3.2.4.) Ger-
máni nikdy souhlas s ústupem nedají a Arvernové, dychtící po římské 
krvi, jakbysmet. Bez možnosti ústupu jsou tedy tři jednotky odstraněny: 
pomocné sbory na desku Římanů a legie na stupnici padlých legií u 
spodního okraje mapy (1.4.1).

A teď k samotné Bitvě - nejsložitějšímu rozkazu ve hře a s nejistým 
výsledkem. Průběh samotný je popsán na třech místech: v pravidlech 
v částech 3.2.4 a 3.3.4, na dvoulistu přehledů frakcí a pak také 
v diagramu Bitvy na samostatném listu. Použijte, kterýkoli vám bude 
vyhovovat.
Středem každé Bitvy je útočník (tedy frakce, jež rozkaz vykonává), 
který způsobuje ztráty bránící frakci. Obránci, kteří přežijí, (většinou) 
útok opětují, aby pro změnu způsobili ztráty útočníkovi. Družiny 
a pomocné sbory způsobí každý ½ bodu ztráty, zatímco vůdcové 
a legie způsobí jeden bod ztráty. Souhrnné množství ztrát na každé 
straně může být poloviční, nebo naopak dvojnásobné z řady důvodů. 
Například obránce s opevněním utrpí vždy pouze poloviční ztráty (vždy 
zaokrouhleno dolů, 3.2.4, 3.3.4).
Belgové utratí tři zdroje (ukazatel přesuneme na „7“) a vyhlásí Bitvu 
na území Atrebátů, Nerviů a Tréverů (označte bílou figurkou). 

Ambiorigovo povstání: Běsnění a Bitva 
(Běsnění je označeno šedými figurkami, Bitva bílými).

V jakém pořadí území budou Belgové bojovat, je jedno. Začnou třeba 
u Atrebátů, kde jejich tři družiny zaútočí na nechráněné Rémy – spojen-
ce Římanů. Římané zde nemají žádné mobilní jednotky, takže nemohou 
ustoupit, aby omezili ztráty. Součet ztrát způsobených družinami je 
1 ½, zaokrouhleno dolů je 1. Dost na to, aby byl odstraněn červený disk 
spojenců. Protiútok se nekoná, neboť obránci žádní přeživší nezbyli.
Na území Tréverů zaútočí čtyři družiny na Římany s opevněním. Jak 
jsme si řekli, díky opevnění budou ztráty poloviční. Čtyři družiny 
způsobí každá ½ ztráty, což je v součtu 2. Z toho polovina je 1. Římané 
by mohli ustoupit, kdyby je přivítali jejich spojenci Haeduové na jihu, 
ale rozhodnou se zůstat. Opevnění jako takové může být odstraněno 
až jako poslední. Ztráty se tedy musí rozdělit mezi pomocné sbory 
a legie. Pokud by měly být ztráty rozděleny mezi legie, hází se kostkou 
a pouze při hodnotách „1“, „2“ a „3“ je legie zničena. Římané si ale 
nechtějí zahrávat se štěstím, a tak odstraní raději jeden pomocný sbor. 
Přeživší legie a pomocný sbor teď zaútočí zpět. Udělí jednu ztrátu (le-
gie 1 + pomocný sbor ½, zaokrouhleno dolů). Belgové musí odstranit 
jednu družinu.
Nakonec vyhodnoťme útok Belgů na opevnění u Nerviů. Ambiorix má 
na útok speciální talent: všechny družiny, které jdou do útoku po jeho 
boku (ne tedy při obraně), způsobí jednu ztrátu (namísto ½)! On a čtyři 
družiny tedy způsobí pět ztrát, které jsou díky opevnění sníženy na dvě. 
Římané se rozhodnou odstranit své dva pomocné sbory a zaútočí zpět 
se dvěma legiemi. Odstraní tak dvě družiny Belgů (přihlížející družina 
Germánů se do Bitvy vůbec neplete!).

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Podnět k výměně:
Na územích, která ovládáte, odstraňte 
nebo vyměňte (za své vlastní) celkem 

až 4 družiny nebo pomocné sbory. 

Casus belli: Na území, kde se nacházejí 
římské jednotky, umístěte na 1 nebo
2 podrobené kmeny galského spojence

a spolu s ním libovolnou družinu.

Tlak Germánů: 
Z obou kmenů na území Svébů  od-
straňte případné žetony rozehnání a na 
každý z nich umístěte (černého) ger-
mánského spojence, pokud zde již není. 
Poté ihned vyhodnoťte fázi germán-
ských kmenů jako ve fázi zimy, avšak

s vynecháním Shromáždění sil.

Svébové ve zbrani

29

Obchod po Řece

39

Dopravní tepny: 
Haedujský Obchod přináší zdroje bez 

ohledu na zásobovací trasu.

Trh narušený válkou: 
Obchod je možný maximálně na

1 území.

VLASTNOST

BitvaBitvaBěsněníBěsnění
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Na konci Bitvy, kde obránce neohlásil ústup, jsou všichni skrytí přeživší 
odhaleni (1.4.3, 3.2.4) - v tomto případě tedy všechny družiny Belgů 
na územích, kde došlo k Bitvám.
Poznamenejme, že všechen ten rozruch Římany nijak moc nepoškodil. 
Nezměnil se počet jejich bodů ani nadvláda nad žádným územím. 
Rémové již sice nejsou jejich spojenci, nicméně zůstali podrobeni. 
Ukazatel Arvernů pro počet legií mimo mapu (1.9) se posune ze „4“ 
na „5“ (za legii odstraněnou Běsněním). Nakonec odstraňte bílé a šedé 
figurky.

Využití rozkazu Belgů a zvláštní schopnosti zajišťuje Římanům 
možnost použít událost nebo omezený rozkaz.

Řím je na tahu. Jak je vidět na diagramu průběhu hry, volba Belgů 
umožňuje nyní Římanům využít událost na kartě nebo omezený roz-
kaz. A přesně to druhé mají v úmyslu. Není na co čekat: Caesar bude 
pospíchat na sever, aby zachránil své ohrožené legie!
Římané zvolí omezený rozkaz Pochodu z Provincie. Římany stojí Po-
chod dva zdroje, ukazatel jejic zdrojů se tedy přesune z „20“ na „18“. 
Dobře organizovaní Římané mohou pochodovat nejen do sousedních 
území jako Galové, ale až na vzdálenosti dvou území. V doprovodu 
samotného Caesara dokonce na vzdáleností tří území (3.2.2). (Podobně 
může své družiny až o dvě území dále vést Vercingetorix, 3.3.2.)
Při Pochodu můžou Římané po cestě libovolně zanechávat své jed-
notky. Toho v tomto případě využijí a po cestě zanechají takový počet 
jednotek, aby ovládli území Sékvanů a Tréverů. Bude se jim to hodit 
z několika důvodů. Ten hlavní je zajištění zásobovací trasy (3.2.1) 
směrem k domovské Cisalpině. (Zásobovací trasa je řetězec na sebe 
navazujících území vedoucí až k Cisalpině, které neovládá nepřítel. 
Je důležitá pro rozkazy Verbování, Budování, Obchodování s Haeduy 
a během zimního ležení, 3.2.1, 4.2.1, 4.4.1, 6.3.3.) Caesar se vrací do Belgiky.

Kdykoli procházejí jednotky přes nějaké území, kde se nacházejí jiné 
skryté jednotky (družiny nebo pomocné sbory), mohou skryté jednotky 
procházející jednotky Napadat a způsobovat jim ztráty: jednu ztrátu za 
každé tři skryté jednotky (případné desetinné zbytky se vždy zaokrouh-
lují dolů). A stejně jako v Bitvě každá ztráta odstraní buď jednu družinu, 
či pomocný sbor, či v případě hodu 1-3 legii nebo vůdce (3.2.2). V našem 
případě není na jednotlivých územích tolik jednotek, aby nějaké ztráty 
způsobily (tři družiny Belgů v území Tréverů jsou odhaleny z předešlé 
Bitvy). Caesar tímto jediným omezeným rozkazem postavil Ambioriga 
s jeho velmi oslabenými jednotkami do velice nebezpečné pozice, a navíc 
vzal Belgům tři vítězné body (velká čísla nad polem pro žeton ovládání 
na územích Nerviů a Tréverů, 1.3.1 a 7.2). Zahrajeme další kartu.

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Germány

Ovládáno
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Ovládáno

Rímany
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Rímany

Rímský
Senát

PochodPochod
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        Hraná karta         Další karta v pořadí 

Karta 3: ObchOd pO řece. Pokud jste nepřesunovali válce dostupnosti 
frakcí po tahu Římanů, udělejte to teď. Vidíme, že jediný, kdo nyní 
může hrát, jsou Haeduové a Arvernové. Hraná karta události má pro 
Haeduy velmi výhodnou vlastnost a nechtěli by si ji nechat ujít. Karta 
události s fialovým nápisem VLASTNOST nějakým způsobem mění 
pravidla až do konce hry (5.3). Stejně jako většina dalších události ve 
hře má i tahle dvojí využití. Frakce, jež využívá událost, si volí, který 
ze dvou efektů nastane (světlé či tmavé pozadí, 5.2). V tomto případě 
jde o  zvláštní schopnost Haeduů Obchod - vlastnost na světlém pozadí 
jej učiní mnohem silnější a vlastnost na tmavém pozadí jej oslabí.
Haeduové jako první frakce na řadě využijí událost. Kartu si vezmou 
pro připomenutí pravidla do konce hry a umístí na ní žeton „Vlastnost 
(světlé pozadí)“. Svůj ukazatel dostupnosti přesunou do příslušného 
pole na diagramu průběhu hry. Ještě poznamenejme, že zahrání události 
nestojí Haeduy žádné zdroje.
Pokud první z frakcí využije událost, může další v pořadí vykonat 
rozkaz i se zvláštní schopností (2.3.4). Arvernové si mohou vybrat 
cokoli z obou sloupců na svém přehledovém listu.
Arvernové by rádi posílili svůj vliv na západě a shromáždili zde 
přítomné kmeny. Chtěli by i zesílit tlak na Haeduy ve střední části 
a sjednotit jednotky na severu pod vedením Vercingetoriga. Budou 
tedy Pochodovat z území Karnutů na západ a z území Arvernů na 
sever (-2 zdroje, ukazatel na „5“). Dvě družiny se každá zvlášť 
přesunou z území Karnutů – jedna dorazí na území Venétů, druhá 
k Piktonům. Zde získaná nadvláda (umístěte žetony ovládání) Arver-
nům později umožní Shromáždit spojenecké kmeny. Vercingetorigova 
tvrdá disciplína umožní družinám pod jeho velením Pochodovat až na 
vzdálenosti dvou území (3.3.2). Po cestě projeví svou vynalézavost 
a v ten pravý čas přeruší vykonání rozkazu, aby využil zvláštní schop-
nost, a to následovně:
Jako první se přesunou dvě družiny z území Arvernů do domácího 
území Haeduů a převezmou zde nadvládu.
Dále se Vercingetorix spolu se šesti družinami posune na sever k Bi-
turígům. I Vercingetorix se počítá jako jednotka, takže sedm Arvernů 
je dost na to, aby ovládli zdejší území (proti třem jednotkám Haeduů 
a jednomu jejich spojenci). 
Změnu nadvlády vyznačujeme, jakmile nastane (1.6), takže umístěte 
zelené žetony ovládání Arvernů na území Venetů, Piktonů, Biturígů 
a Haeduů. Všimněte si rovněž, že mohutný odliv jednotek z domácího 
území Arvernů ho ponechal za nerozhodného stavu obsazení mezi 
Arverny a Haeduy. Zelený žeton ovládání tedy nahraďte žetonem 
„Bez nadvlády“. Jasně, prázdné pole pro umístění žetonu říká totéž, 
ale takhle máme připomenutí, že i když jsou v území nějaké jednotky, 
nikdo nemá převahu. 

Vercingetorigova družina by mohla pokračovat v Pochodu na další úze-
mí. Ale místo toho Pochod přeruší (4.1) a vykonají zvláštní schopnost 
Pustošení. Pustošení vyhladoví místní jednotky a v celém území bude 
v budoucnu obtížnější provádět rozkazy. Pustošení lze provést pouze 
na území, kde se nachází Vercingetorix, nebo v územích s takovým 
územím sousedících (případně pouze na území s jeho nástupcem). 
Navíc musí být tato území ovládána Arverny (4.3.2).
Podívejte se ve výřezu mapy níže na území, kde Vercingetorix nařídil 
Pustošení a pochopíte, proč se právě kvůli tomu rozhodl přerušit svůj 
Pochod. Umístěte žeton „zpustošené“ do tří území, jak je ukázáno na 
obrázku. Arvernové zpustošili samotné srdce říše Haeduů! To jim, 
kromě dalších komplikací, zabrání ve shromažďování dalších posil po 
zbytek roku (3.3.1, 4.3.2). Ze své nynější pozice by mohl Vercingeto-
rix Pustošit i území Karnutů a Piktonů. Nicméně to není v zájmu Ar-
vernů, později by zde rádi Shromáždili další posily.

Vercingetorix pustoší území Haeduů… a Pochoduje dále.

Pustošení Arvernů navíc okamžitě odstraňuje jednu ze tří jednotek 
nepřátel (v tomto případě Haeduů) a také jednu ze čtyř jejich vlastních: 
odstraňte tedy po jedné jednotce Haeduů a Arvernů z území Biturígů 
a Mandúbiů. Pustošení odstranilo z území Biturígů právě takový počet 
Haeduů, aby jim to zabránilo v Napadání Vercingetorigovy družiny, 
až bude Pochodovat dále.
Vercingetorix pokračuje v Pochodu s družinou pěti přeživších až do 
svého cíle v území Karnutů. Avaricum ponechá v rukou Haeduů. 
Nezapomeňte jej označit žetonem ovládání. Žeton zpustošení mimo 
jiné zastavuje Pochod, kdykoli nějaká družina vstoupí na území s ním 
(3.2.2, 4.3.2). Vercingetoriga však tohle netrápí – na zpustošené území 
nevstoupil, zpustošil je až po svém příchodu na něj.
Tím Arvernové dokončili svůj rozkaz a zvláštní schopnost. Přesuňte 
válce dostupnosti frakcí a zahrajte další kartu.
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Obchod po Řece

39

Dopravní tepny: 
Haedujský Obchod přináší zdroje bez 

ohledu na zásobovací trasu.

Trh narušený válkou: 
Obchod je možný maximálně na

1 území.

VLASTNOST

Součástí galského tažení: Na každé úze-
mí sousedící s Cisalpinou umístěte až
3 libovolné družiny, 2 pomocné sbory, 

nebo 1 spojence. Získejte 4 zdroje.

Hrozba spojovacím trasám: Za každé 
území sousedící s Cisalpinou, které ne-
ovládají, ztratí Římané 5 zdrojů. Zůstá-

váte dostupní.

Alpské kmeny
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      Hraná karta        Další karta v pořadí
Karta 4: alpSKé Kmeny. Haeduové jsou nyní nedostupní, a tak se na 
aktuální kartě jako první na řadu dostávají Římané. Všimněte si, že 
pořadí karet událostí umožňuje Římanům hrát proti Belgům dvakrát 
po sobě jako prvním. Caesar by nyní mohl vyvolat Bitvu (možná 
i s přidanou zvláštní schopností Obléhání) a měl by velmi slušnou šanci 
na zničení samotného Ambioriga. Až do jara by pak Belgové byli bez 
vůdce. Na jaře by padlého vůdce nahradil méně mocný nástupce (1.4, 
1.4.3, 6.6). Existuje ovšem také možnost, že by do hry přišla událost 
AmbiOrigův útěk, která by jej vrátila do hry.
Pro účel naší výuky ale předpokládejme, že pro Římany je daleko 
přitažlivější událost na kartě. Řím nemá nikdy dost pomocných sborů, 
které by vypomohly jeho legiím, a náš Řím se připravuje na dlouhou 
válku. Římané spustí událost (přesuňte ukazatel do příslušného pole). 
Z karty použijí variantu na světlém pozadí – varianta na tmavém pozadí 
karet událostí naopak obvykle Římanům dokáže pěkně zatopit (5.2).
Událost Alpské kmeny umožňuje umístit jednotky na každé území, 
které sousedí (má společnou hranici) s Cisalpinou ve spodním rohu 
mapy, tzn.: Provincie, území Sékvanů a Ubiů (v Germánii).
Většina událostí nějakým způsobem porušuje pravidla, přesně tak, 
jak je popsáno na kartě. Jsou ale některá pravidla, jež být porušena 
nemůžou. V pravidlech v části 5.1.1 jsou vypsaná neporušitelná pra-
vidla. Například limit pro omezení počtu jednotek může být porušen 
pouze, když to karta vysloveně zmíní. Římané nemohou využít událost 
k umístění disku spojenců na pole jižních Svébů, protože tam je již 
umístěný disk Germánů, a navíc zde mohou umístit disk spojenců 
pouze Germáni (1.4.2).
Mimo to může být událost interpretována doslova. Například nynější 
událost umožňuje umístění jakékoli družiny, pomocného sboru nebo 
spojenců do území v uvedených počtech. Římané mohou, kdyby chtěli, 
umístit klidně i družiny Haeduů, nejen své pomocné sbory.
Římané se rozhodnou umístit svůj disk spojenců k Helviům v Provin-
cii, dva pomocné sbory do území Sékvanů a další dva pomocné sbory 
k Ubiům. Umístěte je na mapu. Událost zároveň přidává čtyři zdroje, 
posuňte tedy ukazatel Říma na hodnotu „22“.
Další na řadě jsou konečně Belgové. Dalo by se očekávat, že Ambiorix 
bude děkovat svým bohům, že na něj nikdo nezaútočil, a odpochoduje 
pryč co nejdál od Římanů. Nicméně, opět pro účel naší výuky před-
pokládejme, že hráč za Belgy se velmi zajímá o událost na kartě, jež 
přijde do hry příští kolo.

Alpské kmeny se přidaly k římské armádě.

Poslední možnost, kterou frakce na tahu má (mimo rozkaz, zvláštní 
schopnosti a události) a již jsme ještě nezmínili, je pasování (2.3.3). 
Pasování ve správnou chvíli může být velmi silné. Využívá to, že hráči 
vidí vždy i následující událost a s ní také pořadí frakcí v dalším kole. 
Když frakce pasuje, zůstane dostupná pro další kolo a nepočítá se pak 
ani mezi dvě frakce, které mohou v daném kole hrát. (taky dost odlišný 
význam). Navíc přidá pasující frakci jeden zdroj (v případě Římanů 
dokonce dva). Belgové tedy pasují. Přesunou svůj ukazatel do spodní 
vyznačené oblasti pro pasování a přičtou si jeden zdroj (ze „7“ na „8“). 

Belgové pasují, aby využili nadcházející událost.

Díky pasování se zpravidla dostane na tah další frakce v pořadí (2.3.3). 
Jak ale z pořadí frakcí na kartě vidíme, žádná dostupná frakce již není 
k dispozici. Vyhodnocení této karty je tedy u konce: přesuneme válce 
na další kolo – žlutý spolu se zeleným a modrým válcem jsou nyní 
dostupnými frakcemi.

Součástí galského tažení: Na každé úze-
mí sousedící s Cisalpinou umístěte až
3 libovolné družiny, 2 pomocné sbory, 

nebo 1 spojence. Získejte 4 zdroje.

Hrozba spojovacím trasám: Za každé 
území sousedící s Cisalpinou, které ne-
ovládají, ztratí Římané 5 zdrojů. Zůstá-

váte dostupní.

Alpské kmeny
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P. Sextius Baculus — hrdinská římská 
obrana: Z území s opevněním odstraň-
te 9 belgských a/nebo germánských 

družin. 

Útok Sugambrů na nepřipravený tábor: 
S Germány proveďte Pochod na 1 úze-
mí s opevněním, kde Přepadnou Říma-
ny. Každé dvě družiny způsobí 1 ztrátu.

Atuatuka
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       Hraná karta           Další karta v pořadí
Karta 5: atuatuKa. Belgové spouštějí svou vytouženou událost (va-
riantu na tmavém pozadí). Ukazatele dostupnosti frakcí již, prosím, 
posouvejte sami podle toho, jak budeme hrát.
Podle textu události budou místo svých jednotek nyní Belgové 
ovládat Germány. Jak uvidíme dále, Germáni jsou sami o sobě 
obvykle aktivní pouze v průběhu zimy. Nicméně některé události 
umožňují frakcím jejich dočasné ovládání (5.1). Popis nám říká 
„S Germány proveďte Pochod na 1 území s opevněním“. Všech-
na pravidla pro Pochod Germánů jsou v platnosti (3.3.2, 3.4.2), 
tedy i možnost přesunutí pouze do sousedního území. Navíc to 
musí být pouze jedno území, kde se nachází (římské) opevnění. 
Mimo zmíněná omezení rozhoduje hráč za Belgy, kolik jednotek 
a kam se přesune.
Z mapy vidíme, že existují tři území s opevněním: Provincie se stálým 
římským opevněním (1.4.2), území Tréverů a Neviů. Žádná z Germán-
ských družin se Pochodem nedostane až do Provincie. Na výběr tedy 
zůstávají dvě severní území. Hráč za Belgy se rozhodne, že Germáni 
raději půjdou po slabší posádce u Tréverů. Hráč přesune sedm bojových 
družin: jednu od Nerviů, čtyři od Sugambrů a dvě od Ubiů (přesuňte 
jednotky). Dvě jednotky se rozhodl ponechat na území Ubiů, aby zde 
byla zajištěna nadvláda Germánů proti Římu (dvě družiny + spojenec 
jsou více než dva pomocné sbory).
Dále text říká: „Kde Přepadnou Římany. Každé dvě družiny způsbí jed-
nu ztrátu.“ Sedm družin Germánů bude bojovat a Přepadne dvě římské 
legie, dva pomocné sbory a opevnění na území Tréverů. Na rozdíl od 
ostatních frakcí Germáni vždy Přepadají, když bojují, a bojují pouze 
tehdy, když mohou Přepadat (3.4.4). Přepadení (ať už Germány, nebo 
Galy) je možné pouze tehdy, když má konající frakce více skrytých 
jednotek než protivník (3.4.4 a 4.3.3; pouze družiny a pomocné sbory 
mohou být skryté, 1.4.3). Sedm skrytých družin Germánů proti dvěma 
skrytým pomocným sborům tuto podmínku splňuje. Ale i kdyby pod-
mínka splněna nebyla, stejně by k Přepadení došlo. Proč? Protože text 
události to přímo konstatuje: „kde Přepadnou…“ (5.1.1).

Germánské kmeny překvapily římské opevnění, zničily legii a odřízly 
Caesarovu zásobovací trasu!

Germánské Přepadení (všechny Bitvy, kdy Germáni útočí) a Galské 
Přepadení (zvláštní schopnost, která doplňuje rozkaz) fungují jako 
standardní Bitva kromě následujících úprav:
• Není možné ustoupit.
• Každá ztráta zničí nepřátelskou jednotku (tedy žádné hody v případě 

legií).
• Obránce neútočí zpět.
• Pokud je mezi obránci samotný Caesar, má možnost na základě hodu 

porušit druhou a třetí výjimku (3.4.4, 4.3.3).
Standardně přítomné opevnění snižuje ztráty způsobené obráncům 
na polovinu (zaokrouhleno dolů, 3.4.4). Text události aduatuka toto 
pravidlo rovněž porušuje. Přepadení způsobí jednu ztrátu za každé dvě 
družiny. Sedm přepadajících družin tedy způsobí tři ztráty Římanům. 
Není možné ustoupit, a tak musí Římané udělit ztráty nejprve svým 
mobilním jednotkám a až poté případně svému opevnění (3.4.4). Stan-
dardně se při přidělení ztráty legii hází kostkou a legie je odstraněna 
pouze při výsledku hodu v rozmezí 1–3. Jedná se ale o Přepadení, takže 
ani to neplatí a při přidělení ztráty je legie odstraněna automaticky. 
Římané odstraní dva pomocné sbory (zpět na desku frakce) a jednu 
legii (na stupnici padlých legií). To bolelo! (Na stupnici podél mapy 
posuňte zelený žeton počtu legií mimo mapu na „6“.)
Vzhledem k tomu, že sedm družin Germánů je více než dva Římané 
a tři Belgové dohromady, získávají Germáni nadvládu nad tímto 
územím. Umístěte žeton nadvlády Germánů na území Tréverů. Tím 
je přerušena Caesarova zásobovací trasa z Cisalpiny (3.2.1)! Na tak 
náhlý útok Svébů to nebylo vůbec špatné.
Na řadě jsou Haeduové. Arvernové jim trochu zatopili s Pustošením, 
což je alespoň stálo nějaké zdroje. Haeduové by jim to mohli vrátit 
Nájezdem – narušit jejich tažení a odebrat jim další zdroje. Ale po po-
drobnějším průzkumu zjistíme, že mohou od Arvernů získat maximálně 
dva zdroje a celkem pro sebe 5 zdrojů (schválně, zda se dostanete ke 
stejnému číslu, vizte 3.3.3). Místo toho se tedy Haeduové rozhodnou 
Pochodovat jinam, kde je tráva zelenější, a získat zdroje Obchodem 
s Římany.
Ne, že by Haeduové měli zdrojů málo, ale jejich obecně nejsilnější 
zvláštní schopnost Uplácení (4.4.2) je – stejně jako římské Budování 
(4.2.1) – poměrně nákladné. Bude tedy nejlepší dostat co nejvíce obilí 

P. Sextius Baculus — hrdinská římská 
obrana: Z území s opevněním odstraň-
te 9 belgských a/nebo germánských 

družin. 

Útok Sugambrů na nepřipravený tábor: 
S Germány proveďte Pochod na 1 úze-
mí s opevněním, kde Přepadnou Říma-
ny. Každé dvě družiny způsobí 1 ztrátu.

Atuatuka

58

„Nejkrásnější město téměř celé Galie“: 
Pokud je Avaricum vaším spojencem ne-
bo citadelou, proveďte se svými jednotka-
mi na jeho území nebo v jeho sousedství 
jakoukoli z těchto akcí (nebo všechny): 
umístěte až 2 spojence, nahraďte 1 spojen-
ce citadelou, umístěte 1 opevnění; pak ob-
držíte 1 zdroj za každého spojence, citade-

lu a opevnění, které zde máte.

Arbitrové keltské společnosti: 
Zvolte 1–3 galské frakce. Každá z nich 
pak v uvedeném pořadí provede ome-
zený rozkaz zdarma, k němuž může 
zdarma přidat zvláštní schopnost. Po 
vyhodnocení karty zůstáváte dostupní. 

Druidové
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do sýpek, aby mohli Haeduové podporovat římské tažení proti Belgům 
a následně i proti Arvernům.
Nejprve budou Haeduové Pochodovat, aby si zajistili zásobovací trasu 
do Středomoří. Přesuňte jednu modrou družinu z území Biturígů na 
území Arvernů a další od Mandúbiů k Haeduům. Žetony ovládání 
území umístěte podle obrázku níže. Haeduové převzali nadvládu nad 
územím Arvernů a na jejich domácím území je nyní situace nerozhodná 
(tedy bez nadvlády).
Za Pochod by měli zaplatit za běžných okolností jeden zdroj za jedno 
území, z něhož byl Pochod proveden (3.3.2). Nicméně Pustošení si 
vybírá svou daň a cena je dvojnásobná (4.3.2). Za celý přesun budou 
muset zaplatit čtyři zdroje – ukazatel zdrojů Haeduů posuňte ze „14“ 
na „10“ (Pustošení jim snahu něco vydělat pěkně komplikuje).

Pochod a Obchod Haeduů

Nyní pojďme dokončit jejich zvláštní schopnost Obchodu. Obchod 
představuje zisky Haeduů plynoucí z jejich přístupu ke komerční 
sféře Říma. Obchodovat je tedy možné pouze na územích v záso-
bovací trase. Jak jsme již zmiňovali, zásobovací trasa se nevyužívá 
jen při Obchodu, ale rovněž v rámci římských rozkazů Verbování 
a Budování a pak v průběhu fáze zimního ležení (3.2.1, 4.2.1, 6.3.3).
Zásobovací trasa je popsaná v pravidle 3.2.1 a funguje takto: záso-
bovací trasu tvoří všechna navzájem sousedící území, která neovládá 
nepřátelská frakce a jsou napojená na Cisalpinu na jihovýchodě. (Aby 
bylo území součástí zásobovací trasy, nestačí, aby pouze sousedilo s 
územím, jež není ovládáno nepřáteli. Ani ono samo nesmí být ovládáno 
nepřáteli. Ovládat území je tak pro Řím s ohledem na Budování a zimní 
ležení velmi zásadní.) Nutnost napojení na Cisalpinu fakticky znamená, 
že součástí zásobovací trasy musí být alespoň jedno z jejích sousedních 
území: Provincie, území Sékvanů nebo území Ubiů.
A co vlastně znamená, že území neovládá nepřátelská frakce? Mohou 
to být území, jež ovládá sama frakce, která zásobovací trasu potřebuje 
(1.6), tedy v našem případě Haeduové pro účel Obchodování a pro další 
zmíněné rozkazy Římané. Mohou to být rovněž území bez nadvlády. 
To znamená, že na nich nemá nikdo takovou převahu, aby případný 
přesun zdrojů blokoval. A nakonec to mohou být i území, která ovládá 
jiná frakce, ovšem musí k vedení zásobovací trasy dát souhlas. Jakmile 
je takový souhlas udělen, je závazný po celou dobu provedení rozkazu 
či zvláštní schopnosti (1.5.2, v našem případě pro dokončení celé akce 
Haeduů Pochod + Obchodování). Pokud však bude hráč za Haeduy chtít 

Obchodovat a Římané mu odepřou přístup k zásobovací trase na svých 
územích, smějí Haeduové Obchod odvolat a vybrat si jinou akci (4.4.1, 
nekonají se zde tedy žádná „nepříjemná překvapení“).
Proč by Římané nebo kdokoli jiný k něčemu takovému vůbec dával 
souhlas? Nuže, kromě „přátelské“ pomoci jsou Haeduové schopni se 
o svůj zisk podělit. Frakce si mohou přesunovat zdroje kdykoli, kdy je 
poskytující či přijímající frakce na tahu (a pak také v určitých fázích 
zimy, 1.5.2).
Když se podíváme na mapu, vidíme, že Haeduové budou potřebovat 
souhlas Římanů, aby se dostali až k Cisalpině, protože Římané ovládají 
jak Provincii, tak území Sékvanů. (Germáni, kteří ovládají území Ubiů, 
nikdy souhlas nedávají, 3.2.1.) V tomto případě Řím souhlasí za malý 
poplatek dvou zdrojů. Zásobovací trasa Haeduů bude složena z území 
Haeduů, Arvernů, Sékvanů, Biturígů a Provincie.
Přečtěte si na dvojlistu přehledu frakcí část věnovanou Obchodu Ha-
eduů – zvládnete správně spočítat, kolik zdrojů mohou získat? Pokud 
budou Římané souhlasit (ať už je to potřeba kvůli zásobovaní, nebo ne), 
získají Haeduové Obchodem dva zdroje za každý svůj disk spojence 
nebo kvádr citadely v zásobovací trase a také za každý podrobený 
kmen nebo spojence Římanů, pokud je území pod nadvládou Haeduů. 
Spojenec Haeduů v Avariku a citadela v Bibracte tedy vydělají po 2 
zdrojích stejně jako všechny podrobené kmeny pod nadvládou Haeduů 
na území Arvernů. Obchodováním vydělali Haeduové 8 zdrojů, přičemž 
dva z nich předají Římanům. (Modrý ukazatel zdrojů posuňte na „16“, 
červený na „24“.)
A co schopnost karty ObchOd pO řece, která je ve hře? V tomto případě 
nic nemění: zvyšuje výnos každé modré jednotky v zásobovací trase 
z 1 zdroje na 2 bez ohledu na souhlas Římanů. Ale naše Obchodování 
potřebuje jejich souhlas k zajištění zásobovací trasy tak jako tak.
Tím je tah Haeduů u konce (přesuňte válce na diagramu průběhu hry 
a odhalte další kartu). Všimněte si ještě, že Arvernové se vůbec nedo-
stali na tah, a to i přes to, že netáhli ani minulé kolo. Jak se to mohlo 
stát? Belgové minulé kolo pasovali s tím, že budou na další kartě dříve 
na tahu. A dříve na tahu byli i Haeduové. Slouží nám to tedy zároveň 
i jako příklad toho, jak lze pasováním účinně odstřihnout některou 
z frakcí od konkrétní karty. (Útěchou pro takto odstřihnutou frakci 
budiž fakt, že pasující frakce má pak většinou za období mezi zimami 
menší počet tahů, a navíc pasování netrvá moc dlouho, takže ostatní 
hráči nemusí tolik čekat.)

      Hraná karta         Další karta v pořadí
Karta 6: DruiDové. Arvernové vynechali předchozí kartu, ale teď jsou 
první na řadě. Protože mají méně surovin než jejich soupeři, využijí 
toho, že událost umožňuje provést něco „zdarma“. Téměř všechny roz-
kazy a zvláštní schopnosti, které jsou konané prostřednictvím události 
(zimní období je výjimka), jsou zdarma – stojí tedy 0 zdrojů (3.1.2, 
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„Nejkrásnější město téměř celé Galie“: 
Pokud je Avaricum vaším spojencem ne-
bo citadelou, proveďte se svými jednotka-
mi na jeho území nebo v jeho sousedství 
jakoukoli z těchto akcí (nebo všechny): 
umístěte až 2 spojence, nahraďte 1 spojen-
ce citadelou, umístěte 1 opevnění; pak ob-
držíte 1 zdroj za každého spojence, citade-

lu a opevnění, které zde máte.

Arbitrové keltské společnosti: 
Zvolte 1–3 galské frakce. Každá z nich 
pak v uvedeném pořadí provede ome-
zený rozkaz zdarma, k němuž může 
zdarma přidat zvláštní schopnost. Po 
vyhodnocení karty zůstáváte dostupní. 
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5.4). Na kartě vidíme, že umožňuje provést zdarma omezený rozkaz a 
zvláštní schopnost jedné až třem galským frakcím.
Vykonáme událost krok po kroku. „Zvolte 1–3 galské frakce.“ Pokud 
není řečeno jinak, volbu učiní frakce, která spouští událost. Arvernové 
volí sebe a přátelské Belgy. Nikoli proradné Haeduy.
„Každá z nich pak v pořadí frakcí uvedeném na kartě provede…“ Ar-
vernové jsou na kartě dříve než Belgové a vyhodnotí efekt jako první. 
Událost umožňuje k omezenému příkazu přidat i zvláštní schopnost – 
je tím tedy porušeno standardní pravidlo, že k omezenému příkazu se 
žádná zvláštní schopnost nepřidává – ale nemůže to být jakákoli zvláštní 
schopnost. Musí to být taková, která může zvolený rozkaz doprovodit 
(2.3.5, 4.1, 5.1). Arvernové například mohou zahrát Shromáždění sil 
a Přesvědčování, ale už ne Shromáždění sil a Přepadení (protože Pře-
padení může doprovázet pouze Bitvu, 4.3.3).
A přesně Shromáždění sil a Přesvědčování jsou to, co mají Arvernové 
v úmyslu. Text události „omezený rozkaz“ omezuje Shromáždění pouze 
na jedno území. A Shromáždění nemůže být provedeno na zpustošeném 
území, pokud není přítomen sám Vercingetorix (3.3.1). V úvahu tedy 
připadají území Venetů, Karnutů, Piktonů nebo Arvernů. Arvernové 
zvolí území Venetů, využijí toho, že území ovládají, a umístí disk 
spojenců k Namnétům (červený žeton Římanů počtu podrobených 
území se posune na 12).
Všimněte si, že žeton „Rozehnaný – Obnovující se“ znemožňuje umís-
tění disku spojenců přímo k Venetům, a Namnétové tak byli jedinou 
možností (1.4.2). Římané mohou umisťovat žetony „Rozehnaný“ 
během svého tahu rozkazem Konfiskovat (3.2.3), a tím déle udržet 
území v klidu bez toho, aby na něm museli udržovat bránící posádku 
proti ovládnutí nepřítelem. 
Nyní se podívejte na část Přesvědčování na dvojlistu přehledů frakcí. 
V jakémkoli území, kde je Vercingetorix, nebo v území s tím sousedí-
cím, kde se nacházejí skryté jednotky Arvernů, mohou Arvernové na-
hradit určité jednotky nepřítele svými vlastními. V naší situaci připadá 
v úvahu pouze území Mandúbiů: sousedí s Vercingetorigem, je zde 
skrytá zelená družina a nepřátelská jednotka. Přesvědčování obvykle 
nahradí nepřátelskou družinu nebo pomocný sbor družinou Arvernů. 
Ale pokud se jedná o Arverny ovládané území (jako je tohle), může 
být cílem dokonce disk spojenců (nikoli citadela). Arvernové nahradí 
modrý disk spojence Lingonů svým vlastním.
Normálně by Arverny rozkaz Shromáždění a Přesvědčování stál jeden 
zdroj za dotčené území, ale tyhle byly zadarmo a nestojí nic (5.4).
Poté vykonají svou akci zdarma Belgové. V rámci této karty 
jsou jako frakce nedostupní, ale to je úplně jedno: Arverno-
vé je vybrali v rámci vyhodnocení textu události, a Belgové 
tedy mohou jednat. Je čas zachránit Ambioriga před legiemi! 
Belgové budou Pochodovat s Ambiorigem a jednou družinou 
z území Nerviů k Atrebátům (aby zachovali Ambiorigův kontakt 
s hlavní armádou Germánů pro případné využití zvláštní schopnosti 
Podpora, 4.5.1). Jednu družinu zanechali na původním místě pro 
zajištění ochrany Nerviů a Eburónů. Družina, jež Pochodovala, i ta, 
která zůstala na místě, se otočí na skrytou stranu (jako součást rozkazu 
Pochod, 1.4.3, 3.3.2).
Belgové mohou přidat zvláštní schopnost – u Pochodu je to pouze Pod-
pora. Hráč za Belgy to však odmítne, aby Germány neposílil až moc.
Stejně jako Arverny nestojí ani Belgy jejich akce (tedy Pochod) díky 
události žádné zdroje. Akce zadarmo neovlivní ani dostupnost frakcí 
a ukazatel Belgů zůstane tam, kde je – v tomto případě na poli nedo-
stupných frakcí.

Nakonec říká text události „po vyhodnocení karty zůstáváte dostupní“,  – 
tím je míněna frakce, která událost spustila. Takže zelený ukazatel 
Arvernů se na konci kola přesune nikoli mezi nedostupné frakce, ale 
opět mezi dostupné (zase porušujeme standardní pravidlo 2.3.1, 5.1.1). 
Jako šikovné připomenutí se nám osvědčilo posunutí válce k levému 
okraji pole, takže pak ho nezapomeneme vrátit zpět mezi dostupné. 
Situace na diagramu průběhu hry vypadá tedy nějak takto:

Arvernové využili události na kartě DruiDové, a jakmile Římané 
ukončí svůj tah, stanou se opět dostupnými.

Římané teď mohou těžit z rozkazu, a ještě k tomu zvláštní schopnosti 
(2.3.4). Římané by rádi posílili své pomocné sbory. Pro jejich tažení 
jsou zásadní. Chtějí je využít pro přesun a následný Průzkum nepří-
tele. Snad by mohli obnovit svou zásobovací trasu. Uvidíme, čeho se 
pověstně efektivním Římanům podaří dosáhnout…
Podívejte se na římský rozkaz Verbování na dvojlistu přehledů frakcí. 
Vidíte, že standardně stojí Verbování dva zdroje za každé území, jako 
jakýkoli jiný římský rozkaz, ale 0 zdrojů na územích, jež jsou součástí 
zásobovací trasy (3.2.1). Ideálně chce tedy Říman naverbovat tolik po-
mocných sborů, kolik jen jde, ještě před zvláštní schopností Průzkum, 
aby se noví rekruti mohli Průzkumu účastnit. Na druhou stranu by rád 
Říman provedl verbování až po Průzkumu, aby při něm přemístil po-
mocné sbory tak, aby obnovil svou zásobovací trasu a mohl Verbovat 
mnohem levněji.
Tak jako Vercingetorix provedl mazaně svůj Pochod-Pustošení-Pochod, 
přeruší Římané Verbování Průzkumem, aby pak mohli pokračovat 
s Verbováním na dalších územích. Římané začnou s Verbováním tam, 
kde mají zásobovací trasu a kde je stojí 0 zdrojů, tedy v Provincii 
a na území Sékvanů. 
Provincie je domácím územím Římanů a ti zde tak mají bonus – zís-
kají jeden pomocný sbor navíc při každém Verbování. Stálé opevnění 
a získaní spojenci mezi Helvii jim rovněž přidají každý po jednom. 
Přidáme tedy tři pomocné sbory ze zásoby na desce frakce do Provincie 
(1.4.1, 3.2.1).
U Sékvanů nemají Římané ani vůdce, ani opevnění a ani spojence pro 
Verbování pomocných sborů. Ale díky tomu, že území ovládají, zde 
mohou umístit spojence. Římané umístí červený disk k Sékvanům. Na-
víc tím zabraňují pozdějšímu vzniku galské citadely ve městě Vesontio.
Nyní Římané přeruší Verbování a zahájí Průzkum. Ten je odlišný od 
většiny zvláštních schopností v tom, že není nutné provádět jej v okolí 
vůdce. Průzkum umožňuje pohnout se zvoleným pomocným sborem 
na sousední území (ale ne do Británie). Římané přemístí dva právě 
naverbované pomocné sbory z Provincie na sever k Sékvanům, aby 
zde ochránili své nové spojence. Dva pomocné sbory od Sékvanů pře-
místí přes řeku k Ubiům, aby zde získali nadvládu, a další dva na sever 
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k Tréverům, aby zde zrušili nadvládu Germánů. Poslední jeden sbor od 
Nerviů k Morinům. Caesarova zásobovací trasa (3.2.1) byla obnovena!
Dále, jako součást zvláštní schopnosti Průzkum, mohou právě teď 
Římané na územích s Caesarem nebo s ním sousedících odhalit své 
skryté pomocné sbory, aby odhalili a označili žetonem „prozkoumaná“ 
dvě družiny nepřítele za každý odhalený sbor (pokud jsou již družiny 
odhalené, označí se pouze žetonem „prozkoumaná“). Římané tak 
učiní se dvěma sbory na území Tréverů proti Germánům a po jednom 
sboru na územích Nerviů a Morinů proti Belgům (podívejte se na ná-
zorný obrázek níže a odhalené družiny nepřátel označte žetonem 
„prozkoumaná“). Římané by také rádi odhalili nepřátelské družiny na 
územích Sékvanů a Ubiů, ale jsou bohužel od Caesara příliš vzdálené.

Družiny označené žetonem prozkoumání se chovají 
jako jakékoli jiné odhalené jednotky, takže jsou méně 
nebezpečné než ty skryté. Vtip je v tom, že zůstanou 
odhalené déle. Jakákoli jiná akce než jaro (6.6), která by 

je normálně skryla, pouze odstraní jejich žeton prozkoumání a ponechá 
je odhalené (4.2.2). 
Zvláštní schopnost Průzkumu je ukončena a Římané pokračují s Ver-
bováním. Otevírá se jim možnost na územích Nerviů a Ubiů, jež jsou 
nyní v zásobovací trase, a Verbování tam bude stát 0 zdrojů. Římané 
přidají dva pomocné sbory na území Nerviů (za vůdce a opevnění) 
a římské spojence na území Ubiů (protože toto území ovládají). (Moh-
li také přidat jeden pomocný sbor na území Tréverů, pokud by chtěli.) 

Římané Verbovali, prováděli Průzkum a pak opět Verbovali.

Římané dokončili svůj tah: posuňte válce frakcí dle dostupnosti (ne-
zapomeňte Arverny vrátit mezi dostupné).

Karta 7–9: ty přesKOčíme. V opravdové hře by hráči samozřejmě 
pokračovali dále, ale my už jsme viděli širokou škálu rozkazů, zvlášt-
ních schopností, událostí i pasování. Takže se pohneme rychleji směrem 
k zimě. Následující tři karty umístěte na balíček zahraných karet, 
a navíc odhalte a přesuňte i kartu leGioneS Xiiii et Xv. Otočte 
i další kartu na dobíracím balíčku a hle — zima. Protože se dostupnost 
frakcí mohla během tří vynechaných kol změnit, přesuňme pro účel naší 
výuky i římský ukazatel mezi dostupné frakce tak, aby byly všechny 
frakce dostupné.

          Hraná karta         Další karta v pořadí
Karta 10: leGioneS Xiiii et Xv. Jakmile se jako následující karta 
objeví karta zimy, aplikuje se na právě hranou kartu zvláštní pravidlo –  
mráz. Jako připomenutí umístěte na právě hranou kartu žeton „Mráz“ 
(tak, jak je to ukázáno výše). Pokud padne mráz, nemohou frakce Po-
chodovat (2.3.8, pokud to explicitně nepovolí nějaká událost, 5.1.1). Po-
znamenejme, že je v rámci pravidel uvedeno volitelné pravidlo („Náhlý 
mráz“), na němž se hráči mohou dohodnout. Při hře s tímto pravidlem 
je při otočení karty zimy vyměněna tato karta s kartou událostí, která 
by normálně byla hrána, a kolo zimy (6.0) proběhne okamžitě. Karta 
události, která byla vyměněna, se tak stane první událostí následujícího 
roku (pokud po zimě nekončí celá hra).
Zpět k naší hře. Jako první mohou hrát Římané, chopí se příležitosti 
a využijí událost. Mohou si přidat dvě legie do Galie, ale má to svou 
„politickou“ cenu. Nálada Senátu se posune směrem k nevoli proti 
Caesarovi. Pokud se Caesarovi v Galii nepovede dostatečně dobře, 
aby posílil svou politickou moc v Římě, bude mít „nevole“ Senátu vliv 
na vojenskou podporu tažení v Galii ze strany Republiky v budoucnu 
(6.5). Hráč za Řím vezme dvě legie ze stupnice padlých legií a umístí 
je do Provincie. Standardně jsou legie umisťovány na mapu ze stupnice 
záložních legií, ale událost nám to umožnila (1.4.1, 5.1.1). Nezapomeňte 
posunout zelený žeton Arvernů počtu legií mimo mapu ze „6“ na „4“.
Jako poslední jsou před zimou na tahu Arvernové, kteří mohou provést 
rozkaz včetně zvláštní schopnosti, nicméně kvůli mrazu nemohou Po-
chodovat (2.3.8). Budou chtít udržet tempo s Caesarem, který v Galii 
posiluje, k čemuž využijí Shromáždění sil a Přesvědčování, za které 
utratí své poslední zdroje (které se jim doplní ve fázi sklizně přes zimu, 
6.4). Shromažďovat budou, kdekoli to jen půjde. Umístí čtyři družiny 
ke Karnutům (Vercingetorix by mohl rovněž vylepšit Cenabum na ci-
tadelu), dvě družiny k Venetům (díky spojencům u Namnétů), spojence 
k Piktonům (posuňte ukazatel Římanů z „12“ na „11“) a dvě družiny 
k Arvernům (tím zde obnoví nadvládu). Poté budou Přesvědčovat 
u Mandúbiů, aby nahradili družinu Haeduů svou vlastní. Ukazatel 
zdrojů Arvernů posuňte z „5“ na „0“.
Přesuňte kartu zimy na právě hranou kartu, a pokud jste si připravili 
i zbytek balíčku, otočte další kartu, která bude na řadě po vyhodnocení 
zimy.
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Caesar znovu povolal dvě legie (událost), zatímco Vercingetorix 
zahájil své velké povstání (Shromažďování sil a Přesvědčování).

Část třetí – Zima (karta 11)
Zima představuje jakousi mezihru mezi jednotlivými rozkazy, událostmi 
a zvláštními schopnostmi. Zima má svůj vlastní průběh, a tedy i svou 
stupnici pod diagramem dostupnosti frakcí. Žeton „Zima“ posouvejte 
po jednotlivých polích tak, jak je budeme vyhodnocovat. Během naší 
výuky sledujte přehledovou kartu zimy (najdete ji na nápovědním listu 
pod přehledem průběhu hry – druhá strana tohoto listu uvádí přehled 
akcí Germánů). Nebo se můžete podívat do pravidel na část 6.
Fáze vítězství. Umístěte žeton zimy na pole „Vítězství?“ a zima může 
začít. Jako první nás čeká prověření, zda má některá ze čtyř hlavních 
frakcí v Galii natolik silnou pozici, že dosáhla své podmínky vítěz-
ství (7.2–7.3) a okamžitě zvítězila. Žetony, které sledují jednotlivé 
vítězné podmínky, jsme posouvali během hraní podél stupnice na 
okraji mapy (1.9). Nicméně, nyní je vhodná příležitost si připomenout, 
v kontextu naučených pravidel, jak jednotlivé frakce vítězí, a přepočítat 
jejich body.
• Římané mají sedm podrobených kmenů, jeden rozehnaný kmen a tři 

spojence. Celkem tedy 11 (pozice červeného žetonu).
• Zelený žeton Arvernů ukazuje čtyři legie mimo mapu (jsou umístěné 

na stupnici záložních či padlých legií). Na desce Arvernů je jako 
nejvyšší nezakrytá hodnota vidět „7“, za šest disků spojenců a 
jednu citadelu na mapě.

• Deska Haeduů zobrazuje porovnání počtu dvou modrých spojenců 
a citadel na mapě s „další frakcí s nejvíce spojenci“ na hodnotě 7 
(tento součet platí jako pro Belgy, tak pro Arverny).

• Deska Belgů zobrazuje sedm spojenců a k tomuto číslu se přičítá 
hodnota ovládaných území (1.3.1) Morinů „2“ a Atrebátů „3“. 
Výsledná hodnota pro žlutý žeton je tedy „12“.

Odečtením vítězných podmínek jednotlivých frakcí (opakujeme, že 
jsou uvedeny na přehledu každé frakce v pravém dolním rohu) od výše 
dosažených čísel získáme pro každou frakci vítězný rozdíl (7.2–7.3). 
Pokud je výsledek větší než 0, tak daná frakce překročila svou hranici 
pro vítězství a hra končí (6.1, 7.1). Všimněte si, že na stupnici podél 
mapy jsou vyznačeny pruhy v barvách jednotlivých frakcí – ukazují 
hranice jejich vítězných podmínek (v případě Arvernů je barevně 
znázorněna prahová hodnota na jejich desce). Například se podívejme 
na Haeduy. Otočte si pár stránek nazpět na začátek části 1, kde je na 
jejich desce pozice žetonu na čísle „7“, což odráží skutečnost, že další 
frakce s nejvíce spojenci (a citadelami) na mapě jich má sedm (a jsou 
to Belgové). Počet spojenců a citadel na mapě Haeduů je také zřejmý 
z jejich desky a je to „2“. Pokud si odečteme dosažený výsledek Ha-

eduů „2“ a hodnotu jiné frakce „7“, naznačí nám výsledek „–5“ (7.2), 
zápornou hodnotu vítězného výsledku.
Pokud si spočítáme vítězné výsledky frakcí dle současné situace:
• Římané 11–15 = –4.
• Arvernové 4 legie – 6 = –2; 7–8 = –1; z těchto hodnot vybereme 

„–2“, protože Arvernové použivají vždy nižší (horší) rozdíl ze 
svých dvou podmínek.

• Haeduové 2–7 = –5.
• Belgové 12–15= –3.
Vidíme, že žádná z frakcí nemá kladný vítězný rozdíl, a naše hra pokra-
čuje (6.1). Podle dosažených výsledků rovněž vidíme, že si Arvernové 
vedou o něco lépe než zbylé frakce. Pokud by hra skončila právě teď, 
zvítězili by Arvernové, následovaní Belgy, poté Římany, a pomyslný pe-
loton by uzavírali Haeduové. Případné remízy řeší pravidla v části 7.1.
Fáze Germánů. Žeton zimy posuňte na další pole. Nyní se ke slovu 
dostávají Germáni! Podívejte se na jejich přehled na druhé straně 
přehledové karty zimy. Vidíme stejné dva sloupce jako na přehledu 
frakcí. V levém sloupci jsou vypsané rozkazy, ale v pravém nejsou 
zvláštní schopnosti, nýbrž pořadí akcí, které budou nyní Germáni 
vykonávat (6.2).
Aby to bylo vůči Germánům fér, když už nemají moc příležitostí 
konat v rámci běžných tahů, budou mít teď šanci vykonat všechny 
své rozkazy najednou. Jako první v pořadí je Shromažďování sil. 
Germáni se budou Shromažďovat, kde to jen půjde, a ještě mají 
výhodu v tom, že umisťují nejen spojence jako ostatní frakce, ale 
na stejná území mohou umístit i své družiny (3.4.1, 6.2.1). Stejně 
jako ostatní frakce musí území ovládat, aby v něm mohli umístit 
spojence, a ty umisťují pouze na prázdné kruhy podrobených kmenů. 
V naší situaci tedy pro jejich další spojence není místo. Germáni bu-
dou pouze umisťovat nové družiny. Dvě na území Sugambrů a jednu 
k Ubiům (jižní Svébové).
Ještě poznamenejme, že rozkazy nestojí Germány žádné zdroje a ani 
u jejich frakce množství zdrojů nesledujeme (1.8, 3.4).
Jako další rozkaz v řadě následuje Pochod (3.4.2, 6.2.2). V této fázi 
Germáni Pochodují z území, která ovládají a kde mají nadbytek dru-
žin – to znamená, že jich může odejít takové množství, aby neztratili 
nadvládu nad územím. V naší hře je příznivá situace pouze v území 
Sugambrů, jež mohou dvě nové družiny v klidu opustit a vládu nad 
územím ponechat v rukou dvou dosavadních disků spojenců.
Podle třetí odrážky v části rozkazu Pochod určíme, kam se družiny 
vydají. Jako první zkusí najít takové území, které Germáni neovládají, 
ale po jejich příchodu by tam získali nadvládu. Pokud je takových území 
více, nebo naopak není žádné, vyberou si takové, jež ovládá některý 
z hráčů (tedy ne území bez nadvlády, již ovládaná Germány, ani ovláda-
ná frakcemi řízenými hrou). Pokud je i přesto k dispozici více cílových 
území, byl by výběr proveden náhodně – hodem kostkou, přičemž počet 
území rozdělíte rovnoměrně mezi možné výsledky hodů.
V našem případě jsou dvě družiny Germánů tak akorát na to, aby ovládli 
buďto území Tréverů (kde by poté bylo devět černých jednotek v přesile 
oproti osmi jiným), nebo území Ubiů (kde by jich bylo šest proti pěti). 
Z těchto dvou území je pouze jedno pod nadvládou hráče – Římané 
ovládají území Ubiů. Dvě družiny se tedy vydají na jih k Ubiům. Změňte 
žeton nadvlády na jejich území na Germánský.
Nakonec otočte podle poslední odrážky posloupnosti rozkazů všech-
ny družiny Germánů na skrytou stranu. (Rozkaz Pochod vždy skryje 
všechny jednotky, které se nacházely ve zdrojovém území Pochodu 
při vydání rozkazu. Ve fázi Germánů se jednoduše předpokládá, že 
i když jednotka neopustila zdrojové území Pochodu, pohybovala se  po 
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tomto území.) Tady přicházejí ke slovu římské žetony prozkoumání. Tři 
odhalené družiny na území Tréverů budou otočeny na skrytou stranu, 
ale čtyři družiny s žetonem prozkoumání pouze přijdou o tento žeton 
a zůstanou odhalené (4.2.2).
Dále Germáni vykonají Nájezd všude tam, kde mohou snížit počty 
zdrojů některé z frakcí (3.4.3, 6.2.3). Nájezd standardně odhalí kona-
jící družiny, aby zvýšil zdroje provádějící frakce (3.3.3), ale Germáni 
pouze odeberou zdroje frakci, která jich má více než 0. V naší hře se 
nabízí možnost na územích Tréverů a Ubiů. V každém regionu odhalte 
maximální počet dvou družin a odeberte dva zdroje Belgům na území 
Tréverů (ukazatel na „6“) a dva zdroje Římanům na území Ubiů (uka-
zatel na „22“). Na Římany na území Tréverů nelze vykonat Nájezd, 
protože je chrání místní opevnění (3.3.3).
Nakonec mohou Germáni svést Bitvu – ale pouze tam, kde mají do-
statek družin na to, aby využili Přepadení a způsobili alespoň jednu 
ztrátu (3.4.4, 6.2.4). Budou tedy bojovat pouze tam, kde mají více 
skrytých jednotek než nepřítel. To je možné pouze na území Tréverů: 
osamocená skrytá družina je dost na to, aby Přepadla buď Belgy, nebo 
Římany, kteří jsou všichni odhaleni. Germáni mají dostatek družin, 
aby způsobili ztrátu, a to dokonce i Římanům s opevněním (3.3.4). 
Na území Ubiů se nacházejí čtyři skryté pomocné sbory, což je dost na 
to, aby zabránili Přepadení, protože po Nájezdu zůstaly skryté pouze 
tři z pěti Germánských družin. 
Bitva s Přepadením se odehraje na území Tréverů. Ale kdo bude cílem? 
Druhá odrážka v části posloupnosti rozkazů „Bitva a Přepadení“ nám 
napoví, že jako první budou útočit Germáni na frakce ovládané hráči. 
To jsou v našem případě oba cíle. Germáni si tedy vyberou náhodně. 
Přidělme číselný rozsah 1–3 Belgům a 4–6 Římanům. Provedeme hod 
a padlo „6“. Germáni napadnou Římany.

Germánské kmeny v pohybu: Shromáždění sil, Pochod, Nájezd 
a Bitva s Přepadením.

Přepadení zabraňuje ústupu a, vzhledem k nepřítomnosti Caesara, 
brání i protiútoku a eliminuje vlastnost opevnění a legií, kdy se 
o jejich ztrátě rozhoduje hodem. Opevnění nicméně neztratilo svou 
schopnost snížit utržené ztráty na polovinu (zaokrouhlenou dolů, 
3.4.4). Sedm útočících družin způsobí každá ½ ztráty, výsledně tedy 3 
½ ztráty. Z toho polovina (kvůli opevnění) činí 1 ¾ a po zaokrouhlení 
dolů je výsledkem 1 ztráta. Římané odstraní jeden pomocný sbor – 
téměř dost na to, aby Germáni získali nadvládu nad územím Tréverů 
a odstřihli znovu Caesara od zásobovací trasy, ale naštěstí ne dost! 
Poznamenejme, že Bitva odhalí všechny účastníky, tedy i poslední 
skrytou družinu Germánů, ale ve skutečnosti to není podstatné, pro-
tože záhy – ve fázi jara (6.6) – se všechny jednotky skryjí. Tím máme 
konání Germánů za sebou.
Zimní ležení. Na přehledové kartě se podívejte na další hlavní část 
Zimy – fázi zimního ležení, kdy bude mít každá z frakcí možnost pře-
místit jednotky a připravit se na zimu. Hned na prvním řádku vidíme 
poznámku, že nyní mohou frakce mezi sebou přesouvat zdroje (a také 
v následující fázi sklizně, 1.5.2). Většinou si mohou frakce předávat 
zdroje pouze v tahu dárce nebo obdarovaného v rámci vyhodnocení 
karty události, ale tyto dvě fáze zimy jsou výjimkou. Hlavně kvůli 
Římanům, kteří budou muset nakrmit své jednotky za hranicemi Říma 
ze zásob a budou k tomu občas potřebovat pomoc místních!
Nicméně, jako první přicházejí na řadu Germáni. Ti svá ležení přemístí 
pouze v případě, že by měli jednotky mimo svá území, a ještě by tato 
území byla zpustošená. To ale není náš případ.
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Jako další v pořadí mohou přemístit své družiny a vůdce jednotlivé 
galské frakce. Mohou je přemístit na sousedící území, jež nejsou 
zpustošená a jsou ovládaná touto frakcí nebo jinou, která s přesunem 
souhlasí. Jednotka, která by setrvala ve zpustošeném území (4.3.2) bez 
podpory svých spojenců nebo citadely, riskuje zánik (6.3.2).
Jako první jsou na řadě Belgové, kteří se rozhodnou přemístit dvě 
družiny z území Morinů na jih k Atrebátům, kde se připojí k Ambi-
origovi. Haeduové by rádi posílili střed. Nicméně zpustošená území 
a nepřítomnost nadvlády v jejich domácím území jim to znemožňují. 
Neprovedou tedy nic. Arvernové se také rozhodnou ponechat jednotky 
tam, kde jsou. Mají sice dvě družiny na zpustošeném území, kde nemají 
žádné spojence nebo citadelu, ale risknou to, protože tam nadále chtějí 
škodit. Za každou družinu se provádí hod kostkou. Ke vší smůle padne 
„1“ a „2“ a obě družiny jsou odstraněny.
Nakonec jsou na řadě Římané se svým ležením. U nich je průběh této 
fáze trochu komplikovanější, protože musí přezimovat daleko od svého 
domova (6.3.3). Nejprve mohou přemístit své mobilní jednotky stejným 
způsobem jako Galové. Poté mohou přemístit libovolné pomocné sbory 
nebo legie skrze zásobovací trasu (myšleno skrze ovládaná území nebo 
bez nadvlády směrem k Cisalpině, 3.2.1). Nakonec může být římský 
vůdce přemístěn odkudkoli přímo do Provincie (Caesar nebo jeho 
nástupce se vrací do „bližší Galie“, kde přezimuje a vykonává zde své 
povinnosti guvernéra).
Na rozdíl od Galů však musí Římané nakrmit svá vojska z vlastních 
zásob. Každá mobilní jednotka, jež tráví zimu mimo území Provincie, 
spotřebuje jeden zdroj, pokud přezimuje na území se spojenci, dva 
zdroje, pokud přezimuje na území bez spojence, a dvojnásobek, pokud 
je území zpustošené (6.3.3). Každé římské opevnění či spojenec může 
přes zimu „hostit“ jednu jednotku zdarma. Jednotky, které nejsou 
nakrmeny (zaplaceny ze zdrojů Říma), hladovějí a jsou odstraněny po 
hodu při výsledku 1–3 (legie pak putují na stupnici padlých, sbory na 
desku frakce).
Římané zahájí přípravu na zimu stažením osamělé průzkumné jednotky 
z území Morinů zpět do dosahu zásobovací trasy na území Nerviů. 
Pochodem Germánů na jih jsou rovněž odstřižené od zásobovací trasy 
čtyři pomocné sbory v Germánii. Mohly by se stáhnout k Sékvanům 
a pak dále na jih, ale rozhodnou se přezimovat v Germánii. Všechny 
ostatní mobilní jednotky Římanů jsou se nacházejí v zásobovací trase, 
a mohou se tedy přesunout do Provincie, kde mohou přezimovat bez 
dalších nákladů.
Naštěstí jsou římské sýpky poměrně plné (Římané mají 22 zdrojů). 
Říman se rozhodne udržet vládu nad územím Nerviů a stáhne zpět 
do Provincie pouze dva pomocné sbory a Caesara. Posádka na území 
Tréverů se rovněž stáhne na jih a ponechá zde pouze osamělé opevnění 
(a tím pádem vládu nad územím přenechá Germánům).
Římané mohou zariskovat – stejně jako Arvernové – a zkusit štěstí 
u hodu kostkou. Místo toho se ale rozhodnou pojistit si svou přítomnost 
v Galii a Germánii a za přezimování zaplatit. Kmeny Sékvanů a Ubiů – 
římští spojenci – pohostí každý po jednom pomocném sboru a přispějí 
i k tomu, že přezimování každého dalšího stojí pouze jeden zdroj. Cel-
kem za tato dvě území Římané zaplatí čtyři zdroje. Římské opevnění na 
území Nerviů ubytuje jednu legii, ale za zbývajících šest pomocných 
sborů je potřeba zaplatit dva zdroje za každý, tedy 12 zdrojů. Římané 
utratí celkem 16 zdrojů za přezimování a jejich ukazatel se přesune 
na „6“.
Sklizeň. V této fázi frakce získávají zdroje pro nadcházející rok (6.4). 
Římané dostávají obilí z Galie od místních kmenů, které si podrobili. 
Jednoduše získají tolik zdrojů, kolik je jejich ukazatel podrobených 

území. Červený žeton je na hodnotě „11“ a ukazatel zdrojů Říma se 
posune z „6“ na „17“.
Galové dostávají dvojnásobek součtu jejich spojenců a citadel na mapě. 
Arvernové 14 (ukazatel z 0 na 14), Haeduové 4 (ukazatel z 16 na 20) 
a Belgové 14 (ukazatel z 6 na 20).
Nakonec si ještě Haeduové přičtou 4 bonusové zdroje plynoucí z toho, 
že jejich území se nachází na hlavní obchodní cestě z Galie do Říma 
(říční cla, 6.4.3). Modrý ukazatel se posune až na 24.
Senát. Nyní se musíme trochu ponořit do politiky nestabilního Říma. 
Nálada Senátu se může přiklánět nebo odklánět od podpory celého 
tažení Caesara do Galie podle toho, jak se mu zrovna daří. Hranice 
jsou barevně vyznačeny červeně a fialově na počitadle podél okraje 
mapy. Pokud se žeton vítězných bodů (ne zdrojů!) Říma nachází 
mezi značkami kosočtverců (hodnoty 10, 11 a 12), posuňte žeton 
přízně Senátu o jedno pole směrem ke střední pozici „Intriky“. Pokud 
je žeton vítězných bodů pod hodnotou 10, posuňte náladu Senátu 
o jedno pole směrem k „Nevole“, a pokud je naopak nad hodnotou 12, 
posuňte náladu Senátu o jedno pole směrem k „Pochlebování“. Nyní 
má Řím 11 bodů. Posuňte ukazatel nálady Senátu o jedno pole dolů 
z „Nevole“ na „Intriky“. To ovlivní posily Říma, jež dorazí vzápětí.
Ještě bychom měli zmínit pár zvláštních případů. Za prvé, pokud by 
se ukazatel nálady Senátu měl dostat kdykoli nad pole „Nevole“ nebo 
pod „Pochlebování“ (prostě mimo stupnici), místo toho se otočí na 
druhou stranu, kde je nápis „Stálý“. Když se pak má posunout ukazatel 
nálady o jedno pole dolů nebo nahoru (myšleno v rámci stupnice), ve 
skutečnosti se neposouvá, ale otočí se zpět na stranu „Římský Senát“ 
(6.5.1). Takto se ukazatel chová jak během fáze zimy, tak při běžných 
událostech. Pokud pak například událost konstatuje „posun ze stálého“, 
znamená to ve skutečnosti otočení žetonu na druhou stranu (5.1.1).
A za druhé, legie umístěné na stupnici padlých legií blokují během fáze 
Senátu jakýkoli posun nálady Senátu ve prospěch Caesara (dolů směrem 
k pochlebování). Naši Římané měli dvě padlé legie (a díky událostem 
je vrátili zpět na mapu). Kdyby na stupnici nějaká legie zůstala, nálada 
Senátu by zůstala na poli „Nevole“ místo posunu na „Intriky“ (6.5.1).
A co vlastně vzdálený Senát v Galii ovlivňuje? Naším dalším krokem 
bude zajistit posily pro Caesara. A kolik jich dostane, záleží na jeho 
pozici v Římě, což je znázorněno právě námi diskutovaným ukazate-
lem nálady Senátu. Pokud se některé z legií nacházejí mezi padlými, 
polovina z nich (zaokrouhlená dolů) zůstává mezi padlými a zbytek se 
vrátí mezi záložní legie. Pak se všechny kostky legií na stupnici legií, 
které se nacházejí na úrovni ukazatele nálady Senátu nebo nad ním, 
přemístí do Provincie. Legie se vždy umisťují na stupnici záložních 
legií od nejnižší volné pozice. Při pohledu na naši mapu vidíme, že 
nálada na úrovni „Intriky“ znamená, že všechny legie kromě spodních 
čtyř půjdou na mapu za Caesarem. Kdyby byla nálada Senátu na úrovni 
„Pochlebování“, půjdou do Provincie všechny legie. Spodní čtyři legie 
tedy zůstanou na stupnici (6.5.2).
Pokud se římský vůdce osobně dostaví na jih, dostanou Římané ještě 
pomocné sbory ze středomořských provincií. Caesar je v Provincii, 
takže tam podle údaje na stupnici legií umístí Římané čtyři nové po-
mocné sbory (ze zásoby na desce frakce, 6.5.3).
Jaro. Naším posledním krokem bude příprava pro další rok (6.6). 
Podívejte se na přehledovou stránku: Jaro je v rozpuku a jednotky se 
vzpamatovávají z války.
Odstraníme všechny žetony zpustošených území (v našem případě 3) 
spolu s kulatými žetony rozehnaných kmenů, jež jsou otočené na stranu 
„obnovující se“ (v našem případě žeton na území Venetů na západě). 
Poté se otáčejí žetony rozehnaných kmenů na stranu „obnovující se“ 
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(pokud tedy není nějakou událostí ovlivněno jinak, trvá kmenům déle 
než rok, než se vzpamatují z římské Konfiskace, 3.2.3).
Odstraníme také všechny žetony prozkoumaných jednotek a všechny 
družiny a pomocné sbory otočíme na skrytou stranu (žeton prozkou-
maných jednotek nezabrání během jara žádné jednotce v ukrytí, 6.6). 
Všechny frakce začínají další rok jako dostupné (bez ohledu na poslední 
hranou kartu před zimou). Všechny válce dostupnosti frakcí přesuňte 
do pole dostupných frakcí nalevo.
Nakonec zahrajeme další odhalenou kartu a otočíme další v pořadí. 
Malý tip na závěr každé zimy: než zahrajete další kartu události, je 

dobré pootočit kartu Zimy o 90°, takže je pak jednoduše vidět, kolik 
zim už uplynulo.
Tím se dostáváme na samotný závěr naší výuky. Situace na mapě by 
nyní měla vypadat tak jako na obrázku níže.
Možná si teď budete chtít v klidu přečíst navazující část, která shr-
nuje poslání a strategie všech pěti frakcí. Pokud budete pokračovat v 
hraní, zkuste, pokud bude něco nejasného, nacházet odpovědi nejprve 
v přehledových kartách a až poté v pravidlech. Kdyby nastaly nějaké 
nejasnosti při vyhodnocení textu události a chtěli byste vědět více, než 
je popsáno v pravidlech v kapitole 5 a na samotné kartě, podívejte se 
na seznam událostí v tomto průvodci, kde je vysvětleno více.
Nyní se můžete ve hře sami posunout do roku 52 před Kristem 
a pokračovat tam, kde jsme spolu skončili. Nebo můžete vše nachystat 
znovu a zkusit si prosekat svou vlastní cestu houštím kmenových bojů 
v Galii. Hodně štěstí!
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POSLÁNÍ A STRATEGIE
Tato část shrnuje charakteristické znaky jednotlivých frakcí zapojených 
do hry a přidává několik nápadů týkajících se strategie.

Římská republika
Váš lid. Už po staletí sužují Řím pustošivé vpády galských 
kmenů. Vaše armáda konečně dorazila, aby v Galii nastolila ký-
žený pořádek. Kronika Caesarova vítězství slouží jako inspirace 

Senátu i lidu římskému. Podrobte si jednou provždy vzbouřené kmeny nebo 
snášejte potupu, kterou si v Římě vysloužíte svým neúspěšným tažením!
Vztahy s ostatními. Se všemi Galy najednou bojovat nemůžete, je 
jich prostě moc. Arvernové vedení Vercingetorigem budou vždy patřit 
mezi vaše nepřátele. Jeho ambice se totiž neslučují s přítomností Říma 
na galské půdě. Belgové, žijící daleko od civilizace, dychtí po válce 
a nepřestanou se proti vám bouřit. Proto potřebujete Haeduy – kvůli 
zdrojům (obilí, jímž nakrmíte své legie) i pomoci při podrobování jednoho 
nepřítele, zatímco sami budete bojovat s jiným.
Válka. Vaše legie jsou nezadržitelnou silou, avšak pouze v případě, kdy 
jsou obklopeny lehkonohými pomocnými sbory, které jim pomohou zmír-
nit utržené rány. Příslušníky pomocných jednotek lze navíc nahradit mno-
hem snadněji než legionáře. Umíte se rychle přesouvat a v boji zasadit tvrdý 
úder, zvláště pokud je velitelem sám Caesar; střezte se však Přepadení ze 
strany dosud neobjevených bojových družin nebo nepřátel dotírajících na 
vaše pochodové kolony. Verbování nových oddílů na území Galie je levnější 
u místních spojenců, pokud si je dokážete obstarat. Jinak probíhá pro-
střednictvím zásobovací trasy táhnoucí se na jih k Římu, přes území 
spřátelených kmenů. Pokud máte nedostatek obilí, můžete Konfiskovat 
zdroje a zároveň rozehnat místní kmeny. Na déle než rok je tím udržíte 
mimo válečné dění, a získaní otroci vám navíc přinesou zisk. Dávejte si 
však pozor na Napadání vašich drancujících vojáků i na pomstychtivost 
okolních kmenů!
Přirozené nadání. Římští stavitelé jsou v pohotovosti, aby Budovali opev-
něné tábory, které chrání vaše legie i civilní stavby a přispívají k podrobení 
válečnicky založených kmenů. Budou však potřebovat místní spojence 
nebo blízkost zásobovací trasy a Caesara. Caesar může vyslat zvědy 
z řad pomocných sborů, aby vystopovali nepřátelské bojové družiny, avšak 
výzvědná činnost prozradí také přítomnost těchto pomocných jednotek. 
Ochrana proti přepadu tedy není nikdy zaručena. A nenechte se zastrašit 
keltskými citadelami: všechny legie dobře vědí, jak je Obléhat.
Věštecká znamení. Když Belgové povstanou, přesuňte se Pochodem na 
sever a rozežeňte je. Jinak by totiž mohli dosáhnout náhlého vítězství. 
Pokud je Vercingetorix silný, rozdrťte jeho spojence v oblastech, kde sílu 
postrádá. S Haeduy vyjednávejte, avšak ve chvíli, kdy je třeba jim připo-
menout, kdo je vlastně Caesar, si podrobte jejich spojence. V mezidobí si 
pak bez námahy získávejte věhlas v Germánii. Pochlebování senátorům 
vám může pomoci zvýšit stav vašeho vojska a ani nevole Senátu vás 
nedokáže o armádu připravit – pokud ji tedy udržíte v nedotčeném stavu.

Konfederace Arvernů
Váš lid. Tuto válku nevedete kvůli vlastním zájmům, ale proto, 
aby přinesla všeobecnou svobodu. Sjednotit Kelty a vypudit 
zotročitele Caesara dokážou jen Arvernové.

Vztahy s ostatními. K dosažení vítězství musíte Shromáždit síly Keltů, aby 
ve věcech války postupovali jednotně, a připravit římským legiím krvavou 
lázeň. S Caesarem proto nemáte o čem vyjednávat, a pokud se Haeduové 
neobrátí proti svým pánům, vaším prvním nepřítelem se stanou právě oni. 
Nenechte si však ujít správný okamžik, kdy je budete moci získat na svou 
stranu – jakmile se Caesar začne jevit jako větší hrozba jejich svobodě 

než vy sami. Navázat spojenectví s kmeny Belgů je mnohem jednodušší: 
odvedou Caesarovu pozornost a poskytnou vám čas k rozšíření vašeho 
povstání. Zároveň se z nich mohou stát zabijáci legionářů, a proto jim 
nabídněte, co bude ve vašich možnostech, abyste jejich lačnost po krvi 
udrželi při životě.
Válka. S rostoucí silou vaší myšlenky můžete Shromáždit vojenskou 
moc spojeneckých kmenů a bojových družin a připravovat své citadely 
rychleji než kdokoli jiný po celé Galii. Vercingetorix dokáže jako jediný 
z náčelníků zavést v bojových družinách přísnou kázeň a přesouvat je 
s rychlostí, jaké jsou běžně schopny jen legie. Jako všichni Galové i vaše skry-
té  bojové družiny mohou provádět Nájezdy na nepřátelské jednotky nebo 
v okolí žijící obyvatelstvo, aby rozmnožovaly vaše válečné zdroje. V boji 
budou sice vaši válečníci umírat rychleji než legionáři, lze je však snadno 
nahradit. Jestliže se stanou terčem útoku, mohou se buď stáhnout z boje, 
nebo s využitím citadely snížit své ztráty. Při střetu s Římany můžete se 
svými skrytými bojovými družinami ustoupit do nedalekých lesů, abyste 
se zanedlouho opět objevili na scéně.
Přirozené nadání. Vzhledem k touze Keltů po nezávislosti pod jeho 
vedením může Vercingetorix Přesvědčovat nepřátelské bojové družiny 
a spojenecké kmeny, aby se přidaly na jeho stranu – dokonce i kmeny 
bojující jako římské pomocné sbory (ne však ty, které už přijaly Caesarův 
žold). Může také využít novou válečnou taktiku: Pustošit území ovládaná 
Arverny, aby vyhladověl své nepřátele, zabránil jim Shromažďovat nové 
síly a zpomalil přesuny Římanů. A konečně, pokud má výhodu spočívající 
v množství skrytých jednotek, dokáže Přepadením rozbít legie na kusy 
a nepříteli zabránit v ústupu. Jestliže s vámi tedy Haeduové vedou boj, 
Přesvědčujte jejich stoupence, kteří by mohli Uplatit spojence Arvernů, 
nebo s nimi svádějte bitvy a Pustošte haedujská shromaždiště. Legiím se 
dostanete na kobylku tak, že je prostřednictvím Přesvědčování a Pustošení 
nejprve zbavíte jejich ochranné slupky tvořené pomocnými sbory, načež 
je Přepadnete a svedete s nimi Bitvu.
Věštecká znamení. Vercingetorigu, chraň se před římskou událostí 
vedoucí k rychlému přesunu a boji! Tvá síla spočívá v množství Galů, 
a proto soustřeď všechny jejich síly. Neměj přehnaný strach z utrpěných 
ztrát: vždy budeš mít k dispozici další bojovníky, které můžeš Shromáždit. 
Především však mezi svými spojenci neustále udržuj povstání při životě – 
hrozbě legií musíš čelit v Galii i v samotném Senátu. Jestliže římský 
Senát dospěje k závěru, že Caesar je v podrobování Galie úspěšný, může 
mu poslat další legionáře! Pokud ovšem usoudí opak, nevole senátorů 
vůči Caesarovi jej odřízne od posil, jimiž dokáže nahradit své padlé. Za 
příhodných politických okolností pak možná strana optimátů přesměruje 
veškerou jeho pozornost k boji v římské občanské válce.

Konfederace Haeduů
Váš lid. Římané prohlašují, že mezi Galy máte výjimečné po-
stavení i vliv a s Caesarovou pomocí hodláte takový řád věcí 
zachovat i nadále. Vítězství dosáhnete tak, že povstání přežijete 

s větším počtem spojeneckých kmenů než kdokoli jiný.
Vztahy s ostatními. Po vojenské stránce jste těmi nejslabšími. Využijte tuto 
skutečnost ke svému prospěchu! Caesar se považuje za skvělého diplomata, 
který udržuje galské frakce v rovnováze. Ve vyjednávání ho tedy musíte 
předčit. Římané vás potřebují a nemohou si dovolit nechat vás spojit síly 
s  os ta tn ími  povsta lc i .  Buďte  je j ich  přá te l i ,  dokud ne -
nastane vhodná chvíle k uchopení moci a k vaší vlastní domi-
nanci v keltské Galii (Římany nazývané „Celtica“). Na rozdíl 
od Caesara jste na domácí půdě. Nabídněte mu místní pomoc 
i zdroje, bez nichž se neobejde, a na oplátku můžete naznačit, že si Římané 
potřebují podrobit jen válečně naladěné kmeny, které vás nejvíce ohrožují. 
Vždyť Caesar i Senát mají koneckonců stejný zájem jako Haeduové!
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Válka. Třebaže jste slabší než Arvernové nebo Belgové, i vy umíte 
Shromažďovat spojence a bojové družiny na pomoc své konfederaci 
a připravovat citadely tak, aby odolaly útoku. Víte, jak přesouvat vojska na 
příhodná místa, jak vysílat skryté stoupence, provádět Nájezdy za účelem 
rozmnožení vašich zdrojů a v případě nutnosti svádět Bitvy. Vaše „repub-
lika“ však nedokáže postavit do pole tak početnou armádu ani nezrodila 
žádného velkého náčelníka, jenž by vynikal ve válečném umění. Nenechte 
si uniknout příležitost využít diviciaka nebo convictolitava, kteří mohou 
posílit vaše schopnosti; žádného Vercingetoriga či Ambioriga však do čela 
svých válečných tažení postavit nemůžete.
Přirozené nadání. Nemějte  obavy, síla tkví i v tom, co nemáte. Nezasáhne 
vás smrtící úder v podobě ztráty vůdce a nemusíte se bát ani toho, že vaše 
zvláštní schopnosti dojdou omezení v důsledku jeho operačního dosahu. 
Máte k dispozici své bohatství a vliv mezi Kelty po celé Galii. Můžete 
Uplatit kterýkoli kmen nebo skupiny bojových družin, aby se přidaly 
k vám, nebo – pokud už se staly spojenci vašeho nepřítele – je přimět, 
aby v pokoji odešly zpátky domů. S přístupem k hranicím římského 
světa se můžete věnovat Obchodu a získat tak hojné množství zdrojů, 
zejména s Caesarovým souhlasem. Pokud byste potřebovali bojovat 
s nějakou armádou (a může se stát, že Římané si pro vás opravdu jednou 
přijdou), dokážete ji Přepadnout stejně jako ostatní Galové nebo Germáni.
Věštecká znamení. K zabezpečení vlastního růstu a k ochraně svých zájmů 
ponechte malý počet svých bojových družin skrytě ve středu vašich nepřá-
tel: jejich schopnost Uplácet bude mnohem silnější než jakékoli vojsko, 
které dokážete postavit do bitvy. Obchodujte a zvyšujte své bohatství, kdy-
koli to bude možné. Pomoci vám může nadvláda nad Sékvany a zajištění 
římské zásobovací trasy vedoucí k jihu z míst, kde vedou svá tažení proti 
Belgům. Sledujte stav římských zásob v porovnání s vlastními. Dejte jim, 
co potřebují, abyste je navedli správným směrem, a pokud to pro vás bude 
prospěšné, nezapomínejte dělat totéž s Arverny nebo Belgy. Na ostatní Galy 
však dávejte dobrý pozor: jak Belgové, tak Arvernové se mohou rychle stát 
zdrcující vojenskou silou a samotní Římané je nedokážou zadržet. Pokud 
se pro vás válka bude vyvíjet dobře, může Caesar vyslat své legie, aby si 
podrobily vaše spojence. S něčím takovým si však hravě poradíte. Galii 
totiž dobře znáte a víte, jak snadno se místní aliance dokážou přeskupovat, 
zatímco vy zůstáváte ochotnými přáteli Říma.

Kmeny Belgů
Váš lid. Římanům je známo, že co se odvahy týče, náleží přední 
místo mezi Galy právě vám. Caesar přitáhl, aby Belgiku srazil 
na kolena a podrobil si ji, ona však pokaždé znovu povstane. 

Vítězství dosáhnete tak, že revoltu udržíte naživu mezi kmeny, které vám 
budou loajální a zůstanou ovládané vašimi bojovými družinami – napříč 
Belgikou i za jejími hranicemi.
Vztahy s ostatními. S Arverny si často poskytujte vzájemnou pomoc, 
buďte však opatrní a Římany nikdy neoslabte natolik, aby se králem všech 
Galů nakonec stal Vercingetorix! Není žádnou hanbou odradit Římany 
a Haeduy od toho, aby ztrestali Belgiku a namísto ní se vypořádali 
s Vercingetorigem. Přimět je k něčemu takovému a přitáhnout jejich 
pozornost je ovšem nutné prostřednictvím ukázky Vercingetorigovy síly, 
a tudíž je třeba mu nejprve pomoci.
Válka. Dokážete Shromáždit opravdu působivé vojsko sestavené ze spo-
jenců a bojových družin, nemáte však k dispozici opevnění, která mohou 
stavět Arvernové i Haeduové. Proto se při střetnutí s legiemi musíte ne- 
ustále přesouvat a udržovat svou armádu v pohybu, byť třeba jen v hranicích 
Belgiky. Mimo vaše území vás totiž Shromáždění sil bude stát mnohem 
větší úsilí, protože náklonnost vůči Belgům za hranicemi není tak silná. 
O vítězství však beze strachu usilujte i v ostatních galských oblastech 
nebo v Germánii, a pokud budete potřebovat vylepšit stav svých zásob, 
provádějte Nájezdy. Do boje se pouštějte, když nepříteli dokážete uško-

dit – zejména s Ambiorigem, který v útoku přímo nahání hrůzu. Dávejte 
si však dobrý pozor na pohotovou nepřátelskou odvetu. Zatímco bojové 
družiny nahradíte poměrně snadno, s vaším odvážným vůdcem už to tak 
jednoduché není.
Přirozené nadání. Přestože s Germány možná vedete válku, jste také 
svázáni příbuzenskými pouty. Proto je můžete požádat o vojenskou 
Podporu, aby jako jeden muž bojovali společně s vašimi družinami, nebo 
v souladu s tradicí nasměrovat jejich sílu a potenciál proti Římanům 
a Haeduům. Co se týče divokosti a zuřivosti, stojí vaši válečníci na druhém 
místě hned za Germány – přinejmenším v očích nepřítele. Mohou tedy 
odhalit svou přítomnost a začít Běsnit. Vyděsí tím nejen postavou nevelké 
Římany, ale i částečně romanizované Kelty a přimějí je k ústupu nebo ke 
kapitulaci (pokud nejsou opevnění a postrádají zkušeného velitele). V boji 
vám taktika založená na Přepadení umožní postavit se naplno jakémukoli 
vetřelci, přemoci římské legie a překvapit opevnění nebo citadelu dříve, 
než stačí uzavřít své brány.
Věštecká znamení. Pokud se vám vítězství ocitne na dosah ruky, jen aby 
byly veškeré vaše naděje vzápětí zmařeny, nepropadejte zoufalství. Vaše 
povstání se jako kouzelný plamen záhy opět probere k životu. Shromážděte 
čerstvé síly, postavte nové vojsko a znovu se vydejte na Pochod. Ničte legie. 
V případě, že spolu s Arverny uspějete proti Caesarovi, však možná nastane 
chvíle, kdy budete muset podniknout kroky také proti Vercingetorigovým 
spojencům. Při každé příležitosti zbavte Belgiku haedujských stoupenců. 
Své germánské bratrance využívejte co nejlépe, ale nezapomínejte, že 
s vámi budou soupeřit o nadvládu nad vaším domácím územím, a pokud 
dostanou příležitost, uchýlí se k Nájezdu nebo Přepadu přímo uprostřed 
vašich řad. Germánské náčelníky žádejte o vojenskou Podporu, abyste 
získali jejich sílu. Tu však bez výjimky vysílejte proti nepřátelům, které 
od vás dělí jistá vzdálenost.

Germánské kmeny
Jejich lid. Germáni, kteří po nedávné porážce krále Svébů 
Ariovista nejsou tak početní ani organizovaní, už o nadvládu nad 
celou Galií usilovat nemohou. Jejich vpády však pokračují. Vůči 

jedněm jsou čas od času přátelští; jindy zas všem bez výjimky projevují 
nepřátelství. Tak či onak tvoří součást neustále se měnící mozaiky kmenů 
obývajících území Galie, s níž se všechny soupeřící frakce musejí vyrovnat.
Vztahy s ostatními. Zdaleka nejužším poutem jsou germánské kmeny 
spjaty s Belgy, nestálost ale projevují dokonce i vůči nim. Vzhledem 
k tomu, že s mnohem větší pravděpodobností budou sužovat Římany a 
Haeduy, představují Germáni přinejmenším nepřímou pomoc Vercinge-
torigovi. Příležitost zapůsobit na Germány a obrátit je proti ostatním ale 
mohou dostat všechny frakce přítomné v Galii – poté, co jim jejich vyslanci 
a různé události umožní Germány ovlivnit a obrátit je proti ostatním.
Přirozené nadání pro válku. Germáni, kteří jsou vždy divocí a bojovně 
naladění, umějí shromáždit brannou moc kmene, okamžitě postavit do 
pole bojové družiny, přesunout se a podniknout Nájezd dříve, než jejich 
nepřátelé dokážou zareagovat. Boj však zahájí útokem pouze v případě, 
že dostanou příležitost uplatnit svou oblíbenou taktiku: Přepadení.
Věštecká znamení. Belgové by si u Germánů měli dávat pozor na náhlou 
změnu stran, díky níž je Germáni mohou připravit o nadvládu nad daným 
územím nebo provést Nájezd na jejich zdroje. Římané a Haeduové si 
musejí poradit s hrozbou, kterou Germáni představují po celé délce je-
jich zásobovacích tras, a prvně jmenovaní udělají dobře, když ještě před 
zřízením zimních táborů vyšlou zvědy ke germánským oddílům, aby 
u nich provedli Průzkum. Oslabené a neuspořádané germánské kmeny 
jsou však pro Caesara zároveň výtečnou příležitostí k překročení Rýna, 
k jejich podrobení a následnému snadnému zisku slávy. Proto se nejen 
Belgům, ale i všem ostatním Galům vyplatí, aby svou pomocí udrželi ve 
válce alespoň některé z nich.
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Příklad hry hrou řízených frakcí
Až vám budou jasná všechna pravidla, tato část vám pomůže začít 
hrát s využitím hrou řízených frakcí pro případ, kdy se sejdou pouze 
tři nebo dva hráči (1.5.1) nebo budete chtít hrát dokonce sami.
Pro náš příklad proveďte přípravu hry jako pro scénář Znovudobytí 
Galie roku 53 před Kristem, ale nemusíte připravovat dobírací balí-
ček karet. Vezměte si k ruce vývojové diagramy pro jednotlivé frakce 
ovládané hrou, dvojlist přehledu postupů frakcí ovládaných hrou 
a pravidla otevřená na části 8. Ukážeme si několik akcí, jako by hráli 
tři hráči za Římany, Arverny a Haeduy. Belgové budou ovládáni hrou.

Dvojlist přehledu postupů frakcí řízených hrou a vývojový diagram 
pro Belgy řízené hrou.

Nyní se podívejme na dvojlist přehledu postupů hrou řízených frakcí (na 
protilehlé straně je vývojový diagram Bitvy). Jednotlivá pole poskytují 
souhrn toho, jak hrou řízené frakce postupují za různých situací. Pokud 
by zde bylo něco nejasného, podívejte se do příslušné části pravidel 
8.1–8.4.4, kde je vše podrobněji popsáno (část 8.0 poskytuje obecný 
popis, jak hrou řízené frakce fungují, včetně doporučení, jaké frakce 
použít v závislosti na počtu hráčů).
Části na druhé straně dvojlistu popisují postup vyhodnocení událostí pro 
každou ze čtyř frakcí řízených hrou. Budeme se na ně odkazovat pouze, 
když by měla frakce ovládaná hrou využít událost a symbol frakce 
na kartě události bude doplněn o vavříny, meče nebo karnyx (keltská 
trumpeta). Tyto postupy zmiňují zvláštní podmínky při vyhodnocení 
události, včetně možnosti, že hrou ovládaná frakce se události úplně 
vzdá a místo ní použije pouze rozkaz (použití popisu vyhodnocení 
událostí je popsáno v části pravidel 8.2.1).
Ještě si popišme, jak funguje druhý dvojlist vývojových diagramů. Kaž- 
dá z frakcí má svůj vývojový diagram, podle něhož řídí své chování. 
A každý vývojový diagram je vlastně souhrnem pravidel pro danou 
hrou řízenou frakci. V následujících příkladech použijeme pouze hrou 
ovládanou frakci Belgů. Stačí, pokud tedy budete mít po ruce pouze 
jejich vývojový diagram a případně se podíváte do pravidel na jejich část 
(8.5 až 8.5.6). Ostatní frakce jsou popsány v pravidlech v částech 8.6 až 

8.8.8. Část 8.9 se pak zabývá podmínkami vítězství jednoho hráče. My 
uvádíme hru tří hráčů, takže tuto část můžeme nyní rovněž ignorovat.

Příklad 1: Belgská Bitva
Předpokládejme, že na začátku scénáře v roce 53 před Kristem jsou 
Belgové první dostupnou frakcí. Jejich rozhodování začneme úplně na 
vrchu vývojového diagramu, u nápisu „Rozkaz, nebo událost?“, aby-
chom zjistili, co budou Belgové dělat. Každý kosočtverec znázorňuje 
podmínku – určitý test, který rozhodne o další cestě. První podmínka 
se nás ptá: „Ambiorix nebo 4+ družiny Belgů na území, s nepřátelským 
(ale ne Germáni) spojencem, citadelou, legií, nebo 4+ jednotkami?“ 
(Poblíž je uveden hned i odkaz na příslušnou část pravidel, 8.5.1.) 
Pokud žádné území uvedené podmínce nevyhovuje, půjdeme dál 
směrem „Ne“ k další podmínce. Pokud ale takové území nalezneme, 
vydáme se směrem „Ano“ k poli „Bitva“, kde jsou popsaná omezení 
a priority, podle nichž Belgové bojují. Pohledem na mapu zjistíme, že 
v území, kde je Ambiorix, se nachází i legie. Podmínka je tedy splněna 
a Belgové se vrhají do boje.
V poli Bitvy je jako první uvedeno „Bitva pouze tam, kde by Belgové 
utržili menší ztráty než nepřítel a bez ztráty Ambioriga*“. Toto ome-
zení platí pro všechna území, která zvolíme pro Bitvu v tomto kroku 
(podívejte se do pravidel na 8.5.1). Poznamenejme, že „ztráta“ nutně 
nemusí znamenat počet odstraněných jednotek (3.3.4): Ztráty způsobe-
né „tužším“ protivníkům, jako jsou legie či opevnění, se pro účel výše 
uvedeného omezení počítají, i když není jasné, jak nakonec dopadne 
hod pro odstranění. Při omezení je nutné rovněž brát v potaz dopad 
zvláštní schopnosti, jež může být uplatněna. Pokud Belgové přidají 
k Bitvě Přepadení, aby zabránili protiútoku, nepřítel žádné ztráty ne-
způsobí a omezení je splněno. „Menší ztráty než nepřítel“ znamená, že 
pokud by nepřítel zaútočil zpět a způsobil by větší ztráty než Belgové 
(například pokud by se Caesarovi povedl hod na protiútok, 4.5.3), tak 
zde Belgové jednoduše nebudou bojovat. Značka „*“ na závěr nás 
dovede k poznámce dole, že toto omezení předpokládá, že jakékoli 
ztráty způsobené nepříteli odstraní jeho jednotky ještě před protiútokem 
(takže ve prospěch Belgů, 3.3.4, krok 3-4). Tím spíše budou Belgové 
útočit na „tužší“ cíle, jako jsou legie.
Podívejte se na pravidla do části 8.1.3, jak postupovat při čtení odrážek 

v rámci vývojového diagramu. Odrážka u 
v části Bitvy říká: „Pokud Ambiorix splňuje 
podmínku vlevo, ALE nevyvolá Bitvu, pak  
místo toho Pochoduje.“ Účel této první od-
rážky je dostat Ambioriga do bezpečí, pokud 
narazí na příliš mocného nepřítele. Ambiorix 
splnil podmínku vlevo (kosočtverec o tom, že 
se nachází na stejném území jako legie), takže 
se nyní musíme podívat, zda bude Ambiorix 
vůbec bojovat, a pokud ne, odvoláme Bitvu 
úplně.

Odrážka v v poli Bitvy nám radí, abychom prověřili zvláštní schop-
nosti, které mohou Belgové vykonat před nebo v rámci Bitvy. V polích 
napravo musíme prověřit, zda jim pomůže nejprve Přepadení při Bitvě, 
nebo Běsnění před Bitvou, nebo nakonec Podpora. Jednu z možností 
Belgové musí využít.
Odrážka w nás jako poslední nabádá, aby Belgové bojovali, ale proti 
nepříteli splňujícímu původní podmínky v rozhodovacím kosočtverci 
pro Bitvu. Pro případné remízy zde máme uvedené rozhodovací kri-
térium pod pododrážkou : jako první provede útok Ambiorix, a to 
proti nepříteli, který má méně mobilních jednotek (porovnání celkového 
počtu nepřátelských vůdců, legií, pomocných sborů a družin proti 
Ambiorigovi a jeho družinám).

Ano

Ne
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Shrnutí postupů pro hrou řízené frakce  (8.1 – 8.4) 
Vyhodnocení Bitvy (3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3) 

Omezené rozkazy (8.1.2, 2.3.5) 

Pokud hrou řízená frakce získá možnost provést omezený 

rozkaz díky průběhu hry (ne textem události), provede 

místo toho plný rozkaz, včetně zvláštní schopnosti.

Mráz (8.4.4, 2.3.8, 7.2) 

Pokud je další kartou v pořadí karta zimy, hrou řízená frakce 

neprovede žádnou akci, která by zlepšila počet vítězných 

bodů hráčem řízené frakci tak, aby ta splnila vítěznou pod-

mínku nebo ještě vylepšila případný kladný vítězný rozdíl.

Náhodný výběr (8.3.4) 

Pokud existuje více rovnocenných kandidátů, rozhodněte 

hodem kostkou, kdy každému kandidátovi přidělíte 

stejnou pravděpodobnost.

Akce získané událostmi (8.2.3, 5.1) 

Pokud hrou řízená frakce vyhodnocuje událost: 

• V případě rozkazů a zvláštních schopností zdarma se 

řiďte vývojovým diagramem pro tuto frakci.

• Akce Germánů se řídí pravidly pro fázi germánských 

kmenů (6.2).

• Pokud je na výběr, kdo získá výhodu, volí pouze sebe.

Cíle událostí (8.3.1) 

V rámci výše uvedeného a v rámci postupu pro události 

(8.2.1) vybírejte území tak, aby bylo umístěno či 

odstraněno co nejvíce legií, následně citadel, následně 

spojenců a poté dalších jednotek (a dále podle 8.4.1)..  

• Vlastnosti využijte při první možné příležitosti (8.3.3). 

Umisťování, přesouvání a odstraňování 

(8.4.1, 1.4.1) 

• Jakmile jsou vybrána území, cílem jsou nejprve 

nepřátelští vůdci, dále legie, poté citadely/opevnění, 

následně spojenci (města a Rémové jako první), 

nakonec družiny/pomocné sbory (přednostně skryté, 

pak odhalené, nakonec prozkoumané).

• Jednotky umisťujte a přesouvejte ve výše uvedeném 

pořadí; ztráty jim udělujte a odstraňujte je v pořadí 

přesně opačném.

• Pokud je to možné, přesouvejte jednotky tak, aby 

vůdce skončil na území s alespoň 4 vlastními 

družinami/pomocnými sbory.

• Belgové/Arvernové cílí přednostně na Římany, poté 

na Haeduy, poté jeden na druhého, nakonec na 

Germány.

• Římané/Haeduové cílí na Arverny, poté na Belgy, 

poté na Germány, nakonec jeden na druhého.

Události s dvojím využitím  (8.2.2, 5.2) 

Pokud hrou řízená frakce spouští událost s dvojím 

využitím, použije následující část karty, pokud její 

instrukce pro události (8.1.2) neříkají jinak:

• Haeduové a Římané využijí   světlé  pozadí.

• Belgové a Arvernové využijí   tmavé  pozadí.

Ústup (8.4.3, 3.2.4, 3.3.4, 8.4.2) 

• Hrou řízená frakce ustupuje tak, aby zachránila svou 

poslední jednotku, nebo (pokud jde o Římany) aby 

snížila ztráty legií nebo pokud:

o Nemá na území citadelu ani opevnění a 

o Způsobila by méně než ½ ztráty, které sama 

obdrží a

o Ústup přímo neodstraní žádné jednotky.

• Družiny zůstávají na místě, pokud to jde; vůdce 

zůstane s největší skupinou vlastních jednotek.

• Většina hrou řízených frakcí nepovoluje ostatním 

ústup na svá území; výjimkou mohou být Haeduové

a Římané sobě navzájem (8.6.6, 8.8.6).

Zdroje a zásobovací trasy (8.4.2, 1.5.2, 3.2.1) 

Většina hrou řízených frakcí neposkytuje své zdroje 

a nesouhlasí s vedením zásobovacích tras skrze svá území; 

Haeduové a Římané mohou připustit výjimku (8.6.6, 8.8.6).

Napadání (8.4.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2) 

Belgové a Arvernové Napadají pouze římský Pochod

a Kon¯skaci; Haeduové a Římané Napadají pouze 

Vercingetorigův Pochod.

Krok 1: Cíl

Krok 6: Ústup

Krok 2: Oznámení ústupu

Krok 3: Útok

Krok 3: Útok

Krok 4: Protiútok

Step 5: Odhalení

Útočník
vybere

1 frakci jako 
obránce

* Ztráty
a) Zjistěte, kolik bylo způsobeno

b) Vlastník vyhodnotí ztráty

      jednu po druhé

a) Ztráty = A + B

b) 

Obránce utrpí 
poloviční

ztráty*
Spojenci, opevnění

a citadely jako 
první **

Obránce si 
vybere, zda 

ponechá některé 

skryté družiny

a vůdce na místě

Zbylé pohyblivé 

jednotky obránce 

ustoupí na sousedící 

území — nebo jsou 

odstraněny.

Území ovládá frakce, 

která souhlasila 

(nelze bez nadvlády)

Obránce utrpí 
poloviční 

ztráty*
Spojenci, opevnění

a citadely jako 
poslední **

* Obránce 
odstraňuje 

jednotky
bez hodu

(ztráty – krok b)

Obránce utrpí 

 standardní 
ztráty*

Spojenci, opevnění

a citadely jako 
poslední **

Útočník utrpí standardní 

ztráty* 

Spojenci, opevnění

a citadely jako posledníVšechny přeživší 

jednotky útočníka

i obránce se odhalí

Nepřátelské 
Legie ×2 

nebo 
družiny ×1 

Nepřátelské
Legie ×1 

nebo 
družiny ×½ 

Odstraňte při hodu 

1–3 nebo při obraně 

proti Přepadení***

Odstraňte 
jednotku

Nepřátelský 
vůdce ×1

a pomocné 
sbory ×½ 

Obránce 
ustoupí?

Pokud Přepadení, Germáni 

nebo bez pohyblivých 

jednotek:
Ne Území ústupu:  

Ovládající frakce 

musí souhlasit

Ano

Ano

Ano

NeNe
Ano

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano

Ne

Ne

NeObránce má

citadelu, nebo 

opevnění?

Římané
útočí na

Galy?

Přepadení,
nebo útok
Garmánů?

Obrana

proti Caesarovi, nebo

Ambiorigovi?

Vlastník
vybere

jednotku**

Zbývají
nepřidělené

ztráty?

Vůdce, opevnění, 

legie, citadela

Družina, pomocný 

sbor, spojenec

Obráncem je
Caesar?

Hod: 4–6
nebo, 5–6 proti 

Belgům?

** Obléhání: Před 

ztrátami smí 

útočník 
odstranit 1 
bránící citadelu 

nebo spojence

** Obléhání: Před 

ztrátami smí útočník 

odstranit 1 bránící 

citadelu nebo spojence

Konečný součet zaokrouhlete dolů

Konec

Konec

Další
krok

Obránce má na území citadelu nebo opevnění nebo ustupuje: 

součet vydělte dvěma

 ** Spojenec, opevnění, citadela jako první, pokud obránce ustupuje, jinak poslední

 *** Přepadení: Pokud bude Caesar provádět protiútok, odstraňujte pouze po hodu 1–3

A
A

B
B

+
+

PÁD NEBES
Galské povstání proti Caesarovi

poté

poté

poté

poté
Pokud nelze

Nájezd, pokud umožní zisk 2+ zdrojů:
 Proti

 Římanům Haeduům   Belgům

 Na nezpustošených územích proti žádné frakci.

                                                           Pokud nelze, 

Pochod s vůdcem a tolika družinami, kolik může 

dosáhnout cíle:     Pro ovládnutí 1 území, kde se nachází legie; ALE 

s Caesarem pouze, pokud pohyblivé jednotky 

Arvernů více než dvojnásobně přečíslí římské 

pohyblivé jednotky. Pokud nelze, pak tak, aby seskupili co nejvíc 

jednotek Arvernů na 1 území sousedící s legií; na 

každém území původu ponechají 1 družinu.

Pokud nelze (nebo je mráz nebo bez vůdce), Nájezd. 

Hrou řízení Arvernové

Hrou řízení Belgové

Pokud nelze

Mohou podleprůběhu hry Arvernové spustit událost?

Ano

Pokud nic

Pokud nelze

s

s

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Hod 1–4 nebo„Auto 1–4“?

Arvernovémají 0–3 zdrojůa hodili 1–4?

Pokud nelze

Pokud nelze

Pokud nelze

Událostneúčinná, nebovlastnost v poslednímroce, nebo „Ne pro Arverny“?

0–8 družinArvernů na mapě,nebo by Shromáždění přidalo 2+ spojenců/citadelnebo 6+ dru-žin?

0–5 spojencůa citadel Arvernůna mapě nebo 6+ družinna desce frakce?

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Bitva, kde by legie utržila ztrátu, A/NEBO by Arvernové 

utržili menší ztráty než nepřítel A bez ztráty Vercingetoriga*:

 Pokud Vercingetorix splňuje podmínku vlevo, ALE 

nevyvolá Bitvu, pak místo toho Pochoduje.

 Zaplaťte zdroje za všechna území.
 Zkontrolujte pole vpravo pro Přepadení NEBO 

Pustošení NEBO Přesvědčování před Bitvou. 

 Bojujte s nepřáteli splňujícími podmínku vlevo.

 Vercingetorix proti Římanům, ALE proti 

Caesarovi, jen pokud je pohyblivých jednotek 

Arvernů více než dvojnásobek pohyblivých Říma.

 Bojujte proti Římanům, Haeduům NEBO hráčem 

řízeným Belgům na dalších územích.

Přepadení V první Bitvě podle pole vlevo, ALE 
pouze, pokud by ústup snížil počet 
odstraněných jednotek obránce 
A/NEBO by protiútok způsobil ztráty 

Arvernům. Ve všech ostatních Bitvách pouze, pokud 

bylo provedeno Přepadení v první Bitvě.
Pokud není Přepadení, Pustošení NEBO 

Přesvědčování před Bitvou, vizte pole níže.Pustošení/Přesvědčování vizte níže
 Před pohybem jednotek, pokud lze. 

 Jinak až po pohybu.

Pustošení před Bitvou, před NEBO po 

Pochodu, po Shromáždění nebo Nájezdu:

 Na každém území, kde dojde
k odstranění legie NEBO 2 
pomocných sborů NEBO aspoň 
tolika jednotek Říma + Haeduů 
v součtu jako arvernských.Pokud nelze, Přesvědčování.Přesvědčování před NEBO po, podle rozkazu:

 Nahraďte nepřátelské spojence arvernskými.

 Haeduové    Belgové      Germáni

 Nahraďte ostatní nepřátele Arverny.

 Sbory Družiny Haeduů (pouze)

 Odstraňte (pokud již nejsou jednotky 

Arvernů na desce frakce).
 Pomocné sbory.  Družiny Haeduů. Spojence hráčů (pouze).

Pokud nelze NEBO Arvernové Pochodovali 
z/do Británie, bez zvláštní schopnosti.

Vercingetorigův Pochod (8.7.1)
• Vyhněte se Napadání, pokud lze, 

nikdy při ztrátách >3 nebo hrozící 
ztrátě vůdce.

Vercingetorigova elita (8.7.8) 
Pokud je ve hře vlastnost (tmavé pozadí):

• Ztráty utrží nejprve elita.

Dohody (8.4.2)• Nikdy nesouhlasí s cizím ústupem, 
zásobovací trasou ani zimním 
ležením a neposkytují zdroje.

• Vždy Napadají Římany.

Jaro (6.6, 8.3.2)• Vůdce umístěte k co nejvíce 
jednotkám Arvernů.

Pochod, pokud nedošlo k Bitvě. Zaplaťte zdroje za území.

 Vercingetorix se všemi družinami na území

s nejvíce Arverny. Směrem k Vercingetorigovi se všemi družinami 

KROMĚ 1 z každého území.

Shromáždění, kdekoliv je možné umístit jednotku:

 Citadely Spojence    Co nejvíce družinPochod z co nejméně území. Na každém území ponechte 

1 družinu Arvernů. Beze ztráty ovládání území Arverny.

 Přidejte 1 skrytou družinu Arvernů na každé 

území, kde není. Vůdce se přesouvá s družinami tak, aby ovládl 1 

území ovládané Haeduy nebo Římany (NE Bibracte).

 V dosahu 1 od území sousedícího s co nejvíce 

územími s jednotkami Arvernů.

Pasuje

Rozkaz, nebo událost? (8.7)

Zvláštní schopnosti (8.7.1)

Zimní ležení (6.3.2, 8.7.7)
• Opustí zpustošená území bez 

vlastního spojence/citadely.
• Přesunou vůdce/skupinu družin tak, 

aby jich spojili co nejvíce na jednom 
území a skončili co nejblíže
k území, které sousedí s nejvíce 
územími s Arverny; na původním 
území ponechají 1 družinu NEBO 
tolik, aby je nepřestali ovládat.

Vercingetorix, nebo 10+ družin Arvernů na území se spojencem//citadelou/legií, nebo >3 jednotkami Římanebo Haeduů?

(8.7.1)

(8.7.2)

(8.7.3)

(8.7.4)

(8.7.5)

(8.7.6)

poté

poté

Pokud nelze

Nájezd, pokud umožní zisk 2+ zdrojů:
 Pouze proti hráčem řízené frakci.

 Římané        Haeduové Ostatní

 Na nezpustošených územích proti žádné

frakci.                                                     Pokud nelze,
Pochod až na 3 území:     Pro ovládnutí až 2 území.

 V Belgice s co nejvíce družinami kromě 1, 

která je ponechána na původním území

a bez ztráty ovládání území.
 Mimo Belgiku s co nejméně družinami 

tak, aby bylo ovládnuto území.

 Se samotným vůdcem na 1 území z výše 

uvedených, aby se spojil s co nejvíce belgskými 

jednotkami NEBO na jiné území, aby skončil 

se 3+ belgskými družinami.Pokud nelze (nebo bez zdrojů, je mráz), Nájezd.

Pokud nelze

Belgovéjsou první na následující, ale ne na této kartě a hodili1–4?

Ano

Pokud nelzePokud nelze

s

s

poté

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Belgovémají 0–3 zdrojea hodili 1–4?

Pokud nelze

Mohou podleprůběhu hry Belgovéspustit událost?
Událostneúčinná, nebovlastnost v poslednímroce nebo, „Ne pro Belgy“?

Shromáždění bypřidalo na mapu citadelu,spojence, 3+ družiny Belgů, nebo ovládlonové území?

Ano

Ne

Ano

Ano

Bitva pouze tam, kde by Belgové utržili menší ztráty 

než nepřítel a beze ztráty Ambioriga*:
 Pokud Ambiorix splňuje podmínku vlevo, ALE 

nevyvolá Bitvu, pak místo toho Pochodujte.

 Zkontrolujte pole vpravo Přepadení, Běsnění 

před Bitvou NEBO Podpora.
 Bojujte s nepřáteli splňujícími podmínku vlevo.

 Ambiorix proti soupeři s méně 
pohyblivými jednotkami.

 Proti ostatním negermánským frakcím.

Přepadení V první Bitvě podle pole vlevo, ALE 
pouze, pokud by ústup snížil počet 
odstraněných jednotek obránce A/NEBO 

by protiútok způsobil ztráty Belgům.

 Ve všech ostatních bitvách pouze, pokud 

bylo provedeno Přepadení v první Bitvě.

Pokud není Přepadení, Běsnění před Bitvou
nebo Podpora, vizte níže.

Podpora vizte pole níže.

V Bitvě, Podpora s Germány jako Belgy:
 Jen na územích, kde již probíhá Bitva

A pouze tam, kde Germáni 
způsobí/absorbují ztráty.

Pokud nelze, Podpora po rozkazu pro 
germánský rozkaz zdarma na 1 území:

 Bitva, pokud je možné způsobit ztráty 

nepříteli. Proti hráčům ostatním hrou 
řízeným frakcím Pochod 2+ (a s co nejvíce) germánskými 

družinami. Z Belgiky nebo Germánie na území 
ovládané Římany, Haeduy NEBO 
Arverny 

Hráče Hrou řízená frakce

 Na místě s 2+ odhalenými/
/prozkoumanými družinami pro 
skrytí/odhození žetonu prozkoumání.

 Shromáždění pro umístění jednotky

 Spojence       Co nejvíce družin
 Nájezd pro krádež 1–2 surovin od hráče.

Pokud nelze NEBO pokud Belgové Pochodovali 
z/do Británie, bez zvláštní schopnosti.

Dohody (8.4.2)• Nikdy nesouhlasí s ničím a neposkytují 

zdroje.• Vždy Napadají Římany.

Pochod všemi družinami a vůdcem. Nerozdělujte 

jednotky vycházející ze stejného území.
 Z území splňujících podmínku vlevo nahoře

A z území s vůdcem, pokud není s největší 

skupinou družin. Území s vůdcem Belgů.
 Na alespoň 1 území a až na tolik, odkud 

jednotky odešly, NE na území původu.

 Na území v dosahu 1 od území 
sousedícího s nejvíce územími s Belgy.

 Pro zisk co nejvíce ovládaných území.

Shromáždění, kdekoliv je možné umístit jednotku:

 Nahraďte spojence citadelou.
 Umístěte všechny spojence, které lze.

 Umístěte všechny družiny, které lze.

 Abyste ovládli území.

Vyhodnoťte událost. Vizte postup (8.2.1), pokud
  Použijte text na tmavém 

pozadí (pokud lze).

Pasuje

Pasují

Rozkaz, nebo událost? (8.5)

Zvláštní schopnosti  (8.5.1)

Zimní ležení (6.3.2, 8.5.6)
• Opustí zpustošená území bez 

vlastního spojence/citadely.
• Přesunou vůdce/skupinu družin tak, 

aby jich spojili co nejvíce na jednom 
území a skončili co nejblíže k území, 
které sousedí s nejvíce územími
s Belgy; na původním území 
ponechají 1 družinu NEBO tolik, 
aby je nepřestali ovládat.

Jaro (6.6, 8.3.2)• Vůdce (nástupce) umístěte k co 
nejvíce jednotkám Belgů. 

Ambiorixnebo 4+ družiny Belgů na území s nepřátelským(ne Germáni) spojencem//citadelou/legií/4+ jednotkami?

(8.5.1)

(8.5.2)

(8.5.3)

(8.5.4)

(8.5.5)

Běsnění před Bitvou NEBO po Shromáždění nebo 

Nájezdu se všemi použitelnými družinami tak, aby 

byli nepřátelé odstraněni/ustoupili. Neprovádět 

v Bitvě proti poslední jednotce soupeře. 
 Tak, aby došlo k odstranění jednotek za 

předpokladu, že nikdo neudělí souhlas

s ústupem. Tak, aby ovládli co nejvíce území.
 Jinde proti            Římanům      Haeduům      ArvernůmPokud nelze, Podpora.

Vyhodnoťte událost Vizte postup (8.2.1), pokud
 Použijte text na tmavém 

pozadí (pokud lze).

*  Za předpokladu, že každá ztráta obránci odstraní 

jednotku (nejlepší scénář arvernského útoku).

*  Za předpokladu, že každá ztráta obránci odstraní 

jednotku (nejlepší scénář belgského útoku).

Zpu
stoš

ené
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V naší situaci vidíme, že na území Nerviů čelí Ambiorix Římanům 
s menším počtem jednotek (dvě legie a dva pomocné sbory proti čtyřem 
družinám s Ambiorigem). A způsobí Ambiorix větší ztráty než případný 
protiútok? Ano, ale pouze díky Přepadení. Bez Přepadení a útoku vede-
ného proti opevnění by útok Ambioriga způsobil dvě ztráty. Případný 
protiútok by rovněž způsobil dvě ztráty (v případě, že by Římané za 
dvě utržené ztráty odstranili dva pomocné sbory).
Když se podíváme do pole s popisem Přepadení (následujte šipku 
směrem doprava z pole pro Bitvu) na vývojovém diagramu pro 
hrou ovládanou frakci Belgů, vidíme pod odrážkou u, že Přepadení 
„V první bitvě, pokud… by protiútok způsobil ztráty Belgům“ – přesně 
naše situace. A tato Bitva vyhovuje i podmínce pro Přepadení Belgů, 
protože vůdce Ambiorix je přítomen a má s sebou více skrytých družin 
než nepřítel. Belgové tedy v Bitvě přidají Přepadení, jež úplně zruší 
protiútok nepřítele (není tu Caesar), čímž se vyloučí i jakékoli ztráty 
Belgům: všechna omezení a priority byly splněny a Ambiorix bude 
bojovat s Přepadením!
Vyhodnoťme tedy nyní Bitvu s Přepadením na území Nerviů. Všechna 
pravidla platí tak, jako by táhl lidský hráč: přesuňte žlutý válec do-
stupnosti frakcí, bude utracen jeden zdroj a tak dále. Hráč za Řím se 
rozhodne za ztráty odstranit dva pomocné sbory (neriskuje odstranění 
legií), takže je odstraníme. A nezapomeňte otočit družiny Ambioriga 
jako odhalené.
Splnili jsme vnořenou podmínku v pododrážce  v poli pro Bitvu 
v odrážce w, a můžeme se tedy vrátit do tohoto bodu a hledat další 
nepřátele, kteří zároveň splňují i původní podmínku vlevo. Pro odráž-
ku stále platí podmínka pro celé pole Bitvy, že Belgové způsobí větší 
ztráty, než sami utrží.
Při pohledu na mapu vidíme další tři území, kde Belgové mohou 
svést svou Bitvu. Základní podmínku v kosočtverci – více než tři 
belgské družiny stojící proti legiím – splňují území Morinů a Tréverů. 
Prověřme, jak jsme na tom s Přepadením (šipka směrem „s“ z pole 
pro Bitvu). (V každém případě víme, že s Rozkazem se může pojit 
pouze jeden druh zvláštní schopnosti, a vzhledem k tomu, že jsme 
Přepadení již využili, nemůžeme teď najednou využít Běsnění či 
Podporu.) Podle odrážky v v Přepadení máme popsáno, že Belgové 
provedou přepadení ve všech ostatních Bitvách, pokud ho provedli 
v té první. A území Morinů a Tréverů vyhovují i samotnému pravidlu 
pro přepadení: je zde dost skrytých družin útočníků a Ambiorix je 
v sousedním území. A vzhledem k tomu, že Přepadení zruší i případný 
protiútok (a tím všechny ztráty), víme, že je splněna i podmínka, kdy 
Belgové nesmějí utržit větší ztráty než nepřítel, a to i v případě opev-
nění na území Tréverů.
Proveďme Bitvy na území Tréverů a Morinů. Odrážka w nám žádnou 
další prioritu neurčuje a pořadí určíme hodem kostkou (pro případ, že by 
na pořadí záleželo). Hodnotu 1–3 pro Moriny a 4–6 pro Trévery. Padlo 
nám „3“ a první Bitva s Přepadením nastane proti Římanům u Morinů 
a poté u Tréverů. Nezapomeňte, že Bitva stojí Belgy další dva zdroje. 
Římané přijdou o dvě jednotky u Morinů a o jeden sbor u Tréverů. 
Všechny družiny útočníků a přeživší obránci jsou odhaleni.
Nakonec jsme se dostali k odrážce x v poli Bitvy, „Proti ostatním ne-
germánským frakcím“, což by mohlo vyústit v poslední možnou Bitvu 
na území Atrebátů. Toto území jsme zatím vůbec neuvažovali, protože 
zde není dost jednotek Belgů, aby splnilo podmínku v kosočtverci 
(pole Bitvy, odrážka w, se odkazuje na „Bojujte s nepřáteli splňujícími 
podmínku…“). Pořadí vyhodnocení území pro Bitvu může mít vliv. 
Například pokud by Belgům došly zdroje nebo pokud by výsledek 
Bitvy změnil nadvládu nad územím, a tím ovlivnil možnosti ústupu.

Zkusme zjistit, zda jsou splněna celková omezení Bitvy. Tři družiny na 
území Atrebátů způsobí Římanům jednu ztrátu. Římský ústup by ztrátu 
snížil na 0, ale ústup by byl možný pouze tehdy, kdyby s tím Arvernové 
souhlasili na území Karnutů. S tím samozřejmě souhlasit nebudou. 
A stejně by bylo ústupu zamezeno Přepadením Belgů.
Belgové tedy zaútočí s Přepadením na území Atrebátů. Utratí další zdroj 
a odstraní jeden pomocný sbor. Jejich tři družiny jsou odhaleny. Další 
území, kde by Belgové mohli bojovat, již na mapě nemáme – jejich 
rozkaz se zvláštní schopností je u konce.

Belgica po útoku Ambioriga.

Příklad 2: Pochod při hrozbě
Navážeme na situaci na mapě po příkladu 1. Budeme předpokládat, že 
se akce ostatních frakcí mezitím odehrály někde jinde a Belgové jsou 
znovu jako první dostupná frakce na tahu. Znovu začneme prověřením, 
zda platí pro nějaké území podmínka v pravém horním rohu. Zjistíme, 
že dvě území vyhovují stanovené podmínce – území Nerviů, kde Am-
biorix čelí legiím, a území Tréverů, kde jsou čtyři a více družin Belgů. 
Jsme tedy zpět v poli pro Bitvu na vývojovém diagramu pro přehledu 
hrou řízenou frakci Belgů.
Podle stejných podmínek, jako jsme postupovali v příkladu 1, může 
Ambiorix bojovat s Římany na území Nerviů. Způsobí Ambiorix více 
ztrát, než utrží? On a jeho družiny způsobí dvě ztráty. Za předpokladu 
uvedeného u poznámky „*“, že obě legie budou odstraněny v rámci 
udělených ztrát, nenastane žádný protiútok a Ambiorix by zaútočil.
Teď situaci trochu pozměníme. Odstraníme dvě ze čtyř Ambiorigových 
družin, takže ho ponecháme pouze se dvěma. Výše uvedená úvaha 
zůstane stejná s výjimkou toho, že přímý útok způsobí pouze jednu 
ztrátu Římanům (Ambiorix svou přítomností zdvojnásobí ztráty družin 
z ½ na 1. On a jeho dvě družiny tedy způsobí tři ztráty, půlené díky 
přítomnosti opevnění na 1 ½ a zaokrouhlené dolů na 1.). Zbylá jedna 
přeživší legie provede protiútok a rovněž způsobí jednu ztrátu. To 
znamená, že samotná Bitva nesplňuje omezení zmíněné na samotném 
počátku, 8.5.1. 
Co třeba přidat Přepadení nebo jinou zvláštní schopnost? Šipka směrem 
„s“ vede nejdříve na Přepadení, ale na území Nerviů nemá Ambiorix 
více skrytých jednotek než soupeř (oba mají 0), takže Přepadení pro-
vést nelze. Dostaneme se do spodní části oddílu pro Přepadení, kde je 
uvedeno „Pokud není Přepadení…“, a šipka směřuje dále k „Běsnění“.
Budou Belgové Běsnit, aby vylepšili výsledek Bitvy? Pokud by měli 
nějaké skryté jednotky a na území by nebylo opevnění, jistě ano (aby 
zničili jednu z legií, vizte Běsnění, 8.5.1). Ale ani jedna z podmínek 
není splněná, a proto Běsnění není možné.

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy
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Další šipkou v pořadí se dostáváme k „Podpoře“, kde vidíme, že hrou 
řízená frakce Belgů získá v Bitvě Podporu u germánských kmenů pouze 
tehdy, když zvýší ztráty nepřátelům nebo sníží své ztráty. V našem 
případě Podpora jedné družiny Germánů na území Nerviů zvýší ztráty 
o jedna (počítá se jako družina Belgů a díky přítomnosti Ambioriga 
udělí dvojnásobné ztráty, tedy 1) a to je přesně dost na to, aby padla 
i druhá legie (s trochou štěstí při hodu na odstranění). Ambiorix se tedy 
opět vrhne do boje, tentokrát s Podporou.
Pozměníme podmínky ještě trochu a odstraníme i osamělou družinu 
Germánů. Nyní neexistuje způsob, jak splnit podmínku, že Belgové 
musí způsobit větší ztráty, než sami utrží. Ambiorix útočit nebude. 
Musíme se ale vrátit k seznamu priorit v poli pro Bitvu, kde je uvedeno 
pod odrážkou u, že „Pokud Ambiorix splňuje podmínky vlevo…“ 
(a to splňuje), „ale nevyvolá Bitvu…“ (a to nevyvolá), má místo toho 
Pochodovat. V naší situaci nebudou tedy Belgové bojovat vůbec a místo 
toho se dají na Pochod, jednoduše proto, že Ambiorigovy jednotky jsou 
příliš slabé, aby se postavily legiím, a raději se přemístí.
Následujme šipku směrem dolů k Pochodu, vzhledem k tomu, že není 
splněn žádný z prioritních bodů (stále část pravidel 8.5.1). Na počátku 
je uvedeno, že Belgové budou Pochodovat s vůdcem a všemi družinami, 
a to z území, jež vyhovuje odrážce u. To znamená území, které vyho-
vuje podmínce vlevo nahoře, a zároveň území, kde je vůdce, ale není 
to jediné největší uskupení bojových družin Belgů na mapě. Belgové 
tedy se všemi svými družinami a vůdcem budou Pochodovat ze dvou 
území: Nerviů a Tréverů. Obě splňují podmínku v kosočtverci vlevo 
nahoře vývojového diagramu. (Území s Ambiorigem splňuje první 
část odrážky u, a můžeme tedy ignorovat její druhou část „Území 
vůdce…“.) Vnořená podmínka uvedená v pododrážce  „Území 
s vůdcem Belgů“ nám říká, že jako první bude Pochodovat družina 
kolem Ambioriga (pokud by na pořadí záleželo) a až pak družiny na 
území Tréverů.
V odrážce v a v dalších dvou vnořených pododrážkách se dozvíme, 
kam vlastně Belgové potáhnou. „Na alespoň 1 území a až na tolik, 
odkud jednotky odešly, NE na území původu“ nás omezuje na jedno 
nebo dvě cílová území a žádné z nich nesmí být území původu rozkazu 
(tedy území Nerviů a Tréverů).
Vnořená podmínka  odrážky v nám říká „Na území v dosahu 1 od 
území sousedícího s nejvíce územími s Belgy“. To znamená, že Belgové 
jako první zvolí taková území, která sousedí s nejvíce územími, kde 
mají nějaké jednotky (počítá se i území původu, pokud v něm nějaké 
jednotky jsou; cílem je udržet jednotky Belgů blízko sebe). 
Dvě území mají ve svém sousedství po čtyřech územích s jednotkami 
Belgů: Nerviové a Atrebáti. Nerviové jsou zároveň původním územím, 
a jako cílové být tedy zvoleni nemohou. Obě pochodující družiny, jak 
od Nerviů, tak od Tréverů, k Atrebátům dojdou. Atrebáti tedy budou 
jediné zvolené cílové území.
Druhá vnořená pododrážka odrážky v nám říká „Pro zisk co nejvíce 
ovládaných území“. Zatímco by to bylo možné u Sugambrů a Sékvanů, 
zde to nehraje žádnou roli. Je to jen další rozhodující podmínka v pří-
padě nerozhodného stavu při výběru cílů a my už máme naše Atrebáty.
Belgové zaplatí dva zdroje za Pochod, Ambiorix a jeho všechny družiny 
z území Nerviů a Tréverů se přemístí k Atrebátům. Všech šest družin 
se skryje a Belgové přenechávají vládu nad územím Nerviů Římanům.

Oslabený a ohrožený Ambiorix shromažďuje svou armádu u Atrebátů 
a Bellovaků.

Belgové ještě mohou k Pochodu přidat zvláštní schopnost. Šipka 
s nápisem „poté“ z pole pro Pochod na vývojovém diagramu vede 
na pole „Podpora dle pole níže“. Prověříme tedy pole pro Podporu 
(v pravém dolním rohu vývojového diagramu). Můžeme přeskočit první 
část „Pokud je Bitva…“, protože případná Podpora provází Pochod, 
nikoli Bitvu. Dostáváme se k řádku, který začíná „Pokud nelze…“ 
(myšleno žádná kombinace Bitvy a Podpory nenastala) „… Podpora 
po rozkazu, pro germánský rozkaz zdarma“. Nicméně Ambiorix právě 
odpochodoval a ztratil kontakt s jakoukoli germánskou podporou, tak-
že se můžeme posunout až na samotný konec pole Podpory, „Pokud 
nic z toho… bez zvláštní schopnosti“. Belgové tedy zůstanou pouze 
u rozkazu a druhá frakce na řadě si bude vybírat, zda provede omezený 
rozkaz, nebo bude pasovat; nebude však smět spustit událost.

Příklad 3: Pasování a událost
Budeme dále pokračovat v našem příkladu, ale pro znázornění trochu 
pozměníme rozložení na mapě: předpokládejme, že nepřátelské sna-
žení odstranilo spojence Belgů u Bellovaků (jsou nyní podrobeni), 
a naopak Belgové v Bitvě odstranili spojence Říma u Rémů. Dále jsou 
Belgové jako dostupná frakce na tahu s těmito kartami:

      Hraná karta Příští karta

Poté, co se Ambiorix se svými družinami odpoutal od Římanů, je 
výsledek první podmínky našeho vývojového diagramu záporný. 
Přesouváme se tedy k druhému kosočtverci s další rozhodovací 
podmínkou: „Belgové jsou první na následující kartě, ale ne na této 
kartě, a hodili 1-4?“ (8.5.2). Pokud je na kartě, jež teprve bude hraná 
jako první symbol Belgů a na aktuálně vyhodnocované kartě naopak 
první není, Belgové by mohli pasovat (často, aby využili nadcházející 
událost). V této situaci při hodnotách hodu 1-4 pasují a při hodnotách 
5–6 pokračuje vývojový diagram k další rozhodovací podmínce. Pro 

„Nejkrásnější město téměř celé Galie“: 
Pokud je Avaricum vaším spojencem ne-
bo citadelou, proveďte se svými jednotka-
mi na jeho území nebo v jeho sousedství 
jakoukoli z těchto akcí (nebo všechny): 
umístěte až 2 spojence, nahraďte 1 spojen-
ce citadelou, umístěte 1 opevnění; pak ob-
držíte 1 zdroj za každého spojence, citade-

lu a opevnění, které zde máte.

Avaricum
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Dohoda: 
Na území Atrebátů nahraďte až

8 belgských spojenců a družin vlastními 
jednotkami (družiny za pomocné sbory).

Bellovakové se bouří: Z území Atrebátů 
odstraňte 2 spojence. Belgové zde 
umístí až 2 spojence a na 1 území Bel-
giky zdarma provedou Shromáždění sil.

Correus

64

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Rímany

Ovládáno

Rímany
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naši hru nám padla hodnota „1“, Belgové pasovali, získali jeden zdroj 
a budou jako první dostupná frakce na tahu příští tah – karta correuS .
Ve standardní hře by samozřejmě ostatní frakce mohly v rámci právě 
hrané karty konat své akce, ale pro účely našeho příkladu je přeskočíme 
a začneme rovnou s vyhodnocováním další hrané karty correuS, což 
nás opět přivádí k témuž rozhodovacímu kosočtverci (podmínka pro 
pasování). Bez ohledu na to, zda jsou na následující kartě Belgové jako 
první, či ne, je rozhodující, že jsou první na aktuální kartě, a postupu-
jeme tedy směrem „Ne“ (bez provádění jakéhokoli hodu), abychom 
se dostali do další podmínky „Mohou podle průběhu hry Belgové 
spustit událost?“. Belgové jsou jako první dostupná frakce, a odpověď 
je tedy „Ano“. Další podmínka „Událost neúčinná NEBO vlastnost 
v posledním roce, nebo Ne pro Belgy?“.
Jako první se nás podmínka ptá, zda je událost účinná (8.1.1). Neúčinná 
událost je taková, která v současné situaci nezmění vůbec nic. Jak záhy 
uvidíme podrobně, událost na kartě correuS umožní Belgům umístit 
další jednotky, takže se něco stane a událost účinná je.
Jako další se nás podmínka ptá, zda je událost vlastnost (5.3) a zda 
náhodou není poslední rok ve hře (to znamená, zda příští karta zimy 
bude ta poslední). Karta correuS není událost s vlastností a v každém 
případě jsme sotva začali, takže ani nastávající zima nebude tou po-
slední. Stále tedy zatím odpovídáme na podmínky „Ne“.
Nakonec se nás podmínka ptá, zda událost je „Ne pro Belgy“ (8.1.1. 
8.2.1). Ne pro Belgy znamená, že hrou řízená frakce vždy odmítne 
spustit událost a místo toho využije rozkaz (a zvláštní schopnosti). 
Takové události jsou na kartě vyznačeny zkříženými meči za symbolem 
frakce Belgů na kartě. Symbol je uveden i u rozhodovacího kosočtverce 
u směru „Ano“ (a poté na dvojlistu přehledu postupů frakcí řízených 
hrou). Na kartě correuS je takto označený symbol Arvernů, nikoli 
Belgů, a i poslední podmínka zní „Ne“. Posuneme se napravo do pole 
pro „Vyhodnoťte událost“.
Belgové využijí událost na kartě correuS. Text v poli pro spuštění 
události nám připomíná, že Belgové využijí variantu na tmavém pozadí, 
pokud je událost ve dvou variantách, 5.2. Rovněž nám říká, abychom 
se podívali do dvojlistu přehledu postupů frakcí řízených hrou (druhá 
strana). Stejně tak jako zkřížené meče znamenají „Ne pro Belgy“, 
vavříny kolem znaku frakce rovněž znamenají nějaké speciální využití, 
jež je popsané na druhé straně přehledu postupů frakcí řízených hrou. 
Když se podíváme do přehledu na část Belgů, nalezneme vedle sym-
bolu Belgů s vavříny seznam událostí, pro které platí a co znamená. 
U události correuS (a dalších událostí) je uvedeno:
„Pokud nezvýší celkový počet spojenců a citadel Belgů, považujte za 
,Ne pro Belgy‘.“

Událost Correus na přehledu frakcí řízených hrou

Podívejme se tedy na text události na kartě v tmavém poli a na mapu 
a zjistíme, že by událost skutečně přidala dalšího spojence Belgů. 
Takže bez ohledu na další popis, jenž nás nabádá k tomu, že hrou 
ovládaná frakce událost nakonec vyhodnotí jako „Ne pro Belgy“, 
událost spustíme.
První část události říká frakci, která událost spouští, že má odstranit 
dva spojence z území Atrebátů a pak zde mohou být umístěni až dva 
spojenci Belgů. Belgové tedy musí odstranit svého jediného spojence 
od Atrebátů, ale okamžitě umístí spojence na dvě ze tří volných pozic 
podrobených kmenů. Rozložení určete hodem (pro každou pozici hod-
noty 1–2, 3–4 a 5–6, 8.3.4). Spojence umístíme k Rémům a Bellovakům. 
Poznamenejme, že kdyby Rémové byli ještě stále římskými spojen-
ci a muselo být rozhodnuto, zda budou odstraněni spojenci Belgů, 
nebo nepřátelští, je zde pravidlo zmíněné na začátku našich příkladů 
a v obecné části přehledů postupů frakcí řízených hrou, že pokud je 
na výběr, hrou ovládaná frakce (ta, která právě koná) odstraňuje vždy 
raději nepřátelské jednotky než své vlastní (8.4.1).
Dále umožňuje událost Belgům zdarma Shromažďovat síly. Další obec-
né pravidlo nám určí, jak zvládnout rozkazy zdarma. Rozkaz zdarma 
je proveden dle vývojového diagramu (8.3.2) s doplněnými podmín-
kami z události. V našem případě je Shromáždění sil provedeno pouze 
na jednom území v Belgice. Shromáždění zdarma nás zavede do 
pole pro Shromáždění sil ve středu vývojového diagramu Belgů. Zde 
zjistíme, že nejvyšší prioritu má umístění citadely – v našem případě 
nemožné. Jako další je umístění spojence – a to můžeme udělat na 
území Atrebátů (a pouze tam). Shromáždění zdarma obnoví Atrebáty 
coby spojence Belgů, a tím Belgové ukončili své využití události na 
kartě correuS .

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Rímany

Ovládáno

Rímany

Arvernové řízení hrou

Belgové řízení hrouHaeduové řízení hrou

Římané řízení hrou
Postup pro události (8.1.1, 8.2.1, 8.8.2) Meče na pozadí římského symbolu znamenají, že událost se 
vyhodnotí jako „Ne pro Římany“. Vavříny na pozadí znaku Říma se vyhodnotí dle postupu níže.
Neúčinná – (8.1.1) Pokud by se spuštěním události nic nestalo, pokračujte ve vývojovém diagramu v rozkazu a zvláštní schopnosti.
Vlastnosti – (8.1.1) Pokud je následující zima poslední ve hře, pokračujte ve vývojovém diagramu.

Ne pro Římany – (8.1.1) Porada náčelníků, Consuetudine, Convictolitavis, Druidové, Galské volání, Spojené řady, Oppida, 
Optimates, Obchod po řece, Segnové a Kondrúsové, Svébové ve zbrani, Surus:  Místo události pokračujte v diagramu.

Akvitánové, Galský sněm, Keltské rituály, Podkopy – Cílem jsou Arvernové, pak Belgové. Nikdy Haeduové.

Germánští spojenci, Germánští náčelníci, Stěhování – Pochodujte z území s Římany na území bez nich; Přepadení 
vyhodnoťte podle postupu pro římskou Bitvu (8.8.1); vyhněte se umístění spojenců Germánů; pokud to není možné, 
vyhodnoťte jako „Ne pro Římany“.

Cicero – Nálada Senátu o 1 pole dolů (směrem k pochlebování nebo otočte na stálou stranu, pokud již Senát pochlebuje a není dosud stálý).
Sucho – Žeton umístěte tak, aby byli odstraněni Arvernové a/nebo Belgové (ale ne hrou řízená frakce) a žádní Římané.
Zrychlené přesuny, Válečné loďstvo – Jednotky přesuňte dle priorit římského Pochodu (8.8.3), pro následnou akci použijte diagram 

Římanů (8.2.3).
Ukvapenost – Pokud by priority římského Pochodu (8.2.3, 8.8.3) nevedly k Bitvě, zahrajte jako „Ne pro Římany“.
Legiones XIIII et XV – Umístěte 2 legie. Pokud by jich mělo být umístěno méně, zahrajte jako „Ne pro Římany“.
Lucterius, Numiďané, Provincie – Umístěte plný počet pomocných sborů, pokud to není možné, zahrajte jako „Ne pro Římany“.
Nestálá spojenectví – Zvolte vlastnost na tmavém pozadí, cílící na hráčem řízené Arverny nebo Belgy. Pokud nelze, na Římany.

Postup pro události (8.1.1, 8.2.1, 8.6.1) Meče na pozadí symbolu Haeduů znamenají, že událost se 
vyhodnotí jako „Ne pro Haeduy“. Vavříny na pozadí znaku Haeduů se vyhodnotí dle postupu níže. 
Neúčinná – (8.1.1) Pokud by se spuštěním události nic nestalo, pokračujte ve vývojovém diagramu v rozkazu a zvláštní schopnosti.
Vlastnosti – (8.1.1) Pokud je následující zima poslední ve hře, pokračujte ve vývojovém diagramu. 

Ne pro Haeduy – (8.1.1) Atuatuka, Porada náčelníků, Cicero, Consuetudine, Zrychlené přesuny, Germánští náčelníci, Ukvapenost, 
Spojené řady, Optimates, Plenění, Segnové a Kondrúsové, Svébové ve zbrani:  Místo události pokračujte v diagramu.

Alaudae, Ambaktové, Baleárští prakovníci, Obléhací val, Clodius Pulcher, Commius, Coconnetodumnus a Gutuater, 
Ambiorigův útěk, Gallia Togata, Legio X, Legiones XIIII et XV, Marcus Antonius, Numiďané, Pompeius,
Provincie , Titus Labienus – Pokud za Řím hraje hráč, nebo pokud je Řím řízen hrou a má více než 12 vítězných bodů 
(součet podrobených a rozehnaných kmenů a spojenců Říma), hrajte události jako „Ne pro Haeduy“.

Akvitánové, Vozatajstvo, Balisty, Camulogenus, Keltské rituály, Galské volání, Germánští spojenci, Germánská jízda, Rémský 
vliv, Zimní tažení – Použijte text události na tmavém pozadí; pokud při události „Rémský vliv“ nejsou Rémové spojencem Haeduů, 
hrajte událost jako „Ne pro Haeduy“.

Galský sněm, Catuvolcus, Sucho, Lucterius, Močály, Římské víno, Podkopy – Zvolte frakce, území, regiony a herní jednotky tak, aby 
událost cílila pouze na Arverny a/nebo Belgy (a nikoli hrou ovládané).

Dumnorigovi věrní – Při Průzkumu nepřesunujte žádné jednotky; Prozkoumejte skryté Arverny, pak Belgy a pak Germány.
Stěhování – Použijte text události na tmavém pozadí. Přesuňte 2 náhodně vybrané družiny.
Nestálá spojenectví – Zvolte vlastnost na tmavém pozadí s vlivem na hráčem ovládané Galy; poté kartu, kde je symbol Haeduů jako první.
Válečné loďstvo – Přesuňte jednu největší možnou skupinu do náhodně zvoleného území; Shromáždění sil použijte, pokud přidá nějaké 

jednotky, jinak Nájezd.

Postup pro události (8.1.1, 8.2.1, 8.7.2) Meče na pozadí symbolu Arvernů znamenají, že událost se vyhodnotí 
jako „Ne pro Arverny“, karnyx znamená „Auto 1–4“, vavříny na symbolu znaku Arvernů se vyhodnotí dle postupu níže. 
Neúčinná – (8.1.1) Pokud by se spuštěním události nic nestalo, pokračujte ve vývojovém diagramu v rozkazu a zvláštní schopnosti.
Vlastnosti – (8.1.1) Pokud je následující zima poslední ve hře, pokračujte ve vývojovém diagramu. 

Ne pro Arverny – (8.1.1) Balisty, Catuvolcus, Porada náčelníků, Obléhací val, Commius, Correus, Indutiomarus, Spojené 
řady, Stěhování: Místo vyhodnocení události pokračujte v diagramu.

Auto 1–4 – (8.7.2) Alaudae, Baleárští prakovníci, Clodius Pulcher, Gallia Togata, Germánská jízda, Legio X, Legiones 
XIIII et XV, Ztracený orel, Lucterius, Příval galských šípů, Pompeius, Plenění, Podkopy, Provincie, Vercingetorigova 
elita:  Pokračujte v události, jako by při hodu padlo 1–4.

Acco – Pokud text na tmavém pozadí neumístí citadelu Arvernů, použijte text na světlém pozadí (zvolte Arverny, 8.2.3).
Ambaktové, Dumnorigovi věrní, Marcus Antonius, Numiďané – Jako první zvolte pomocné sbory tak, aby zanechaly legie 

bez pomocných sborů na co nejvíce uzemích.
Arduenna – Pochod s Bitvou, která způsobí maximální ztráty legiím; pokud to není možné, hrajte jako „Ne pro Arverny“.
Galský sněm, Rémský vliv – Pokud Arvernové nesplňují podmínku pro zisk výhody, hrajte jako „Ne pro Arverny“.
Cicero – Nálada Senátu o 1 pole nahoru (směrem k nevoli nebo otočte na „stálý“, pokud se již nachází na nevoli a není „stálý“).
Zrychlené přesuny, Optimates – Pokud mají Arvernové <9 spojenců+citadel, hrajte jako „Ne pro Arverny“; pohyb pouze dle 8.7.6.
Ukvapenost, Válečné loďstvo – Přesuňte co nejvíce družin s vůdcem (pokud možno) tak, aby Arvernové ovládli území s jednotkami 

frakce, která je ovládaná hráčem – Říma, Haeduů, pak Belgů – pak zde s tímto hráčem sveďte Bitvu.
Nestálá spojenectví – Zvolte vlastnost na světlém pozadí, která má vliv na hráčem ovládané Římany nebo Haeduy, pak Arverny.

Postup pro události (8.1.1, 8.2.1, 8.5.2) Meče na pozadí symbolu Belgů znamenají, že událost se 
vyhodnotí jako „Ne pro Belgy“. Vavříny na pozadí znaku Belgů se vyhodnotí dle postupu níže. 
Neúčinná – (8.1.1) Pokud by se spuštěním události nic nestalo, pokračujte ve vývojovém diagramu v rozkazu a zvláštní schopnosti.
Vlastnosti – (8.1.1) Pokud je následující zima poslední ve hře, pokračujte ve vývojovém diagramu. 

Ne pro Belgy – (8.1.1) Akvitánové, Galský sněm, Balisty, Bójové, Porada náčelníků, Obléhací val, Consuetudine, 
Zrychlené přesuny, Germánští náčelníci, Gobannitio, Spojené řady, Optimates, Obchod po řece, Segnové
a Kondrúsové, Provincie:  Místo vyhodnocení události pokračujte v diagramu.

Acco – Použijte text události na světlém pozadí.
Alaudae, Cicero, Gallia Togata, Ztracený orel, Pompeius, Podkopy – Pokud Arvernové splnili své vítězné podmínky (7.2) 

nebo pokud je římská frakce řízená hrou, hrajte jako „Ne pro Belgy“. Při událost „Cicero“ posuňte žeton nahoru. 
Alpské kmeny, Baleárští prakovníci, Legio X, Titus Labienus – Pokud je římská frakce řízená hrou, hrajte jako „Ne pro Belgy“. 
Ambaktové, Rukojmí, Marcus Antonius, Numiďané, Římské víno – Jako první volte území v Belgice.
Correus, Germánští spojenci, Země obestřená mlhou a tajemstvím, Rémský vliv – Pokud by se nezvýšil celkový počet spojenců

a citadel Belgů, hrajte jako „Ne pro Belgy“.
Ukvapenost – Přesuňte co nejvíce jednotek a sveďte Bitvu s hráčem, který má největší vítězný rozdíl.
Legiones XIIII et XV, Litaviccus – Sveďte Bitvu tam, kde legie utrží největší ztráty; pokud nelze, hrajte jako „Ne pro Belgy“.
Příval galských šípů, Vercingetorigova elita – Pokud jsou Arvernové ovládáni hráčem a římská frakce je řízena hrou, použijte text na 

světlém pozadí. V jiným případech hrajte jako „Ne pro Belgy“.
Stěhování, Válečné loďstvo – Beze ztráty ovládaných území přesuňte právě tolik družin, aby Belgové ovládli území s podrobeným 

kmenem; pro „Stěhování“ umístěte spojence; pro „Válečné loďstvo“ hrajte Shromáždění sil.
Močály – Přepadení všech Římanů, pak Galů, kde je možné způsobit nějaké ztráty, pak Pochod na místě pro skrytí jednotek.
Nestálá spojenectví – Zvolte vlastnost na světlém pozadí, která má vliv na hráčem ovládané Římany nebo Haeduy, pak Belgy.
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Příklad 4: Pochod za účelem zisku nadvlády
Pro náš poslední příklad budeme předpokládat, že v naší poslední 
situaci Belgové pomocí Shromáždění sil přidali dalších šest družin 
na území Atrebátů a čtyři další na území Morinů (na desce jim tedy 
zbudou pouhé dvě družiny v zásobě). Žeton vítězných bodů Belgů je 
spolu s římským na hodnotě „13“.
Pro tento tah jsou k dispozici tyto karty:

          Hraná karta        Další karta

Jako první jsou dle karty na tahu Římané. Hráč za Řím nepovažuje za 
nutné teď přidávat další sbory, ale nechce, aby měli Belgové šanci 
využít událost a nějaké odstranit. Chtěl by využít stažení Ambioriga 
a podrobit si území Nerviů, Eburónů a Tréverů. Aby toho dosáhl, vy-
hlásí Římané Bitvu. Římský žeton ukazatele vítězných bodů se posu-
ne na „16“ a žeton Belgů na „10“. Tím, že Římané využili pouze 
rozkaz, úspěšně zablokovali Belgům použití události.

Belgica po shromáždění družin kolem Ambrioriga a římské převzetí 
území Nerviů, Eburónů a Tréverů.

Další na řadě jsou Belgové. Standardně by se hráč musel rozhodnout 
mezi omezeným rozkazem a pasováním. Ale pokud hrou řízená frakce 
dostane k dispozici omezený rozkaz, má možnost vykonat plný rozkaz 
a k tomu zvláštní schopnost (8.1.2). Budeme tedy postupovat podle 
vývojového diagramu Belgů jako obvykle.
Horní kosočtverec vlevo: ani Ambiorix, ani žádné další družiny ne-
jsou na území s nepřítelem. Pokračujeme směrem dolů. Znak Belgů 
není na další kartě jako první, takže postupujeme dále dolů k „Mohou 
podle průběhu hry Belgové spustit událost?“. První frakce nám to svou 
volbou znemožnila, takže jdeme zase dolů směrem ke kosočtverci 
o Shromáždění sil.
Podmínka Shromáždění Belgů se týká toho, jaký by byl výsledek rozka-
zu v současné situaci. Pokud by výsledkem bylo přidání spojence Belgů 
nebo citadely, nebo alespoň tří družin nebo zisk nadvlády, Belgové 
by Shromáždění provedli (8.5.3). Když zvážíme, že na každé domácí 

území Belgů, s výjimkou zpustošených, může být přidána družina, 
a to bez ohledu na přítomnost spojenců, bude podmínka často splněna. 
Bude se ale špatně plnit, pokud by Belgové měli buď málo zdrojů, 
nebo neměli k dispozici dost volných jednotek pro umístění. A přesně 
to druhé je náš případ. Shromáždění přidá maximálně dvě družiny 
a ovládání žádného území se nezmění. 
Pokračujeme opět dolů směrem „Ne“ k další podmínce, jež vede na Ná-
jezd. Hrou ovládaná frakce Belgů upřednostní Nájezd, pokud je chudá 
a má méně než čtyři zdroje (8.5.4), a navíc padne při hodu kostkou 1–4. 
Belgové mají nyní pět zdrojů a my se musíme vydat směrem „Ne“ do 
posledního pole dole, které se týká Pochodu. Belgové budou Pochodo-
vat podle pravidla 8.5.5, ale tentokrát ne, aby uprchli před hrozbou, ale 
spíše aby rozšířili svá ovládaná území a posílili armádu kolem vůdce.
První řádka v poli Pochodu říká: „Pochod až na tři území.“ Cílem Po-
chodu budou tedy nejvýše tři území. Odrážka u říká: „Pro ovládnutí 
až 2 území“ s vnořenou prioritou na Belgiku a poté tam, kde je pro 
to potřeba nejméně družin. Prvním cílem tedy bude takové území, jež 
dosud není ovládané Belgy a dostane se do něj dost družin na to, aby 
ho ovládly. Pokud je to možné, mělo by jít o území v Belgice. Pokud by 
takových území bylo více (ať již v rámci Belgiky, nebo mimo Belgiku, 
kdyby žádné území v Belgice nepřipadalo v úvahu), bude prvním cílem 
takové území, které k ovládnutí potřebuje nejmenší počet družin Belgů. 
Mimo tato kritéria by se rozhodovalo náhodně (8.3.4).
Pokud se podíváme nejprve na tři území samotné Belgiky, vidíme, 
že dvě území již Belgové ovládají, ale třetí – území Nerviů – nikoli. 
Belgové mají zároveň dost družin v sousedních územích, aby se na 
území Nerviů přesunuli a ovládli jej. Máme tedy první cílové území.
Pododrážka s číslem j nám říká: „V Belgice s co nejvíce družinami 
kromě 1...  ...bez ztráty ovládání území.“ Pododrážka k pak popisuje 
alternativu, že pokud se nejedná o Belgiku, pak s co nejmenším počtem 
družin. Aplikujeme samozřejmě pododrážku j, protože se nacházíme 
na území Belgiky. Belgové budou jako první pochodovat s co nejvyšším 
počtem družin ze sousedních území. Ve zdrojových územích zanechají 
vždy alespoň jednu družinu, ale vždy dost družin na to, aby zachovali 
svou nadvládu nad takovým územím (8.5.5).

Belgové bojují s Římany.

Možnými zdrojovými územími pro Pochod jsou území Morinů a At-
rebátů (tak jako při běžném rozkazu si každé označte bílou figurkou). 
Belgové utratí dva zdroje. Na těchto územích není žádný nepřítel, jenž 
by ztěžoval ovládání, takže zde ponechají pouze po jedné družině. Sedm 
družin bude Pochodovat z území Morinů a čtrnáct od Atrebátů. Všichni 
na území Nerviů, kde nastolí nadvládu Belgů (žeton vítězných bodů 
Belgů na „12“). Všechny družiny, které začínaly Pochod ve zdrojových 
územích, se skryjí (všechny odhalené otočte).

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Germány

Ovládáno

Rímany

Ovládáno

Rímany

Galské družiny v římské službě:
Umístěte 4 pomocné sbory na 1 území

s Římany , nebo 6 sborů na území
s Caesarem. 

Galští družiníci odcházejí domů: Hoďte 
kostkou a z mapy odstraňte buď 3 pomoc-

né sbory, nebo tolik, kolik činí váš hod.

Ambaktové

16

Vůdce populárů v Senátu: Náladu Sená-
tu posuňte o 1 pole dolů (směrem k po-
chlebování). Pokud už pochlebuje, že-

ton otočte na stranu „stálý“. 

Caesarův přívrženec zavražděn: Řím-
ského vůdce (pokud je na mapě) pře-
suňte do Provincie. Římané jsou pro 
další kartu nedostupní. Frakce, která 

kartu vyhodnotí, zůstává dostupná.

Clodius Pulcher

14
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V odrážce u jsme měli uvedeno, že by měla být ovládnuta až dvě 
území, a tak pro druhé území celý proces zopakujeme. Téměř všechny 
družiny Belgů se již pohnuly. Jediné, co mohou Belgové ještě ovládnout, 
je prázdná Británie a území Venetů. Osamocené družiny, které zůstaly 
ve zdrojových územích Pochodu, se mohou přesunout, protože by 
postačily k ovládnutí a zároveň už neplatí pododrážka s omezením, že 
musíme ponechat vždy jednu družinu ve zdrojovém území, protože se 
pohybujeme mimo území Belgiky. Žádné další rozhodovací kritérium 
zde nemáme, takže si hodíme kostkou mezi Británií a územím Venetů. 
Náhoda rozhodla o Venetech. Družina z území Morinů tam nedojde, 
takže se přesune pouze družina z území Atrebátů a nastolí zde nadvládu 
Belgů (vítězné body na „13“).
Odrážka v popisuje: „Se samotným vůdcem na 1 území z výše uve-
dených, aby se spojil s co nejvíce belgskými jednotkami, NEBO na 
jiné území, aby skončil se 3+ belgskými družinami.“ Je jasné, že platí 
první část: Ambiorix se přesune do jednoho ze dvou cílových území 
a bude to to s nejvíce družinami. V naší situaci je nejvíce družin na 
území Nerviů. Ambiorix bude tedy Pochodovat na území Nerviů, aby 
se shledal s armádou svého vlastního kmene – Eburónů. Veškeré výdaje 
za Pochod již byly zaplaceny (platí se za zdrojové území).
Poslední část odrážky v nenastane, protože je oddělena operátorem 
NEBO a nastala již první část.
Poslední řádek pole pro Pochod konstatuje: „Pokud nic z toho (nebo bez 
zdrojů, je mráz), Nájezd.“ To znamená, že pokud z jakýchkoli důvodů 
nelze provést Pochod v rámci výše vymezených priorit, Belgové místo 
toho provedou Nájezd dle pole vývojového diagramu výše (po směru 
šipky „Pokud nic“ nahoru). Ale Belgové přece Pochodovali, takže 
rozkaz je u konce a musíme už jen posoudit, zda nepřidáme nějakou 
zvláštní schopnost.
Šipka „pak“ z pole pro Pochod nás zavede do pole pro „Podporu“, což 
je jediná zvláštní schopnost, která může Pochod doprovodit. Tentokrát 
je Ambiorix na sousedním území s Germány na území Sugambrů. Horní 
část textu v poli Podpory „Pokud je Bitva“ se neuplatní, žádná Bitva 
nebyla. Pokračujeme na řádek začínající „Pokud nelze, Podpora po 
rozkazu germánský rozkaz zdarma na 1 území“. Postupně projdeme 
čtyři odrážky níže. Žádná Bitva Germánů (odrážka u) není možná. 
Pochod Germánů, (odrážka v) ale možný je. Podle omezení dále víme, 
že Pochodovat budou nejméně dvě, ale co nejvíce družin Germánů 
a cílem bude území, jež ovládá některý z hráčů. Budou tedy pochodovat 
čtyři družiny Germánů z území Sugambrů (ve vzdálenosti jedna od 
Ambioriga) na území Tréverů (ovládané Římany). Germáni převezmou 
vládu nad tímto územím a odříznou tak legie na severu, čelící hrozivé 
přesile Belgů.

Ambiorix s obrovskou armádou znovu obsazuje svůj kraj. Vysílá 
menší družinu na západ a za podpory Sugambrů se připravuje 

postavit Římu.

Rozkaz „Podpora“ Germánů je ve své omezené podobě splněný 
a zbytek pole pro Podporu v rámci vývojového diagramu Belgů můžeme 
ignorovat. Tím Belgové dokončili svůj tah.
Tím jsme dokončili předvedení většiny možností chování frakce Belgů 
ovládané hrou. Sami pak můžete prozkoumávat další frakce. Jejich 
reakce na nekonečné množství situací ve hře jsou rozličné. Přirozeně 
se toho ve hře může stát mnohem více, než jsme v našich příkladech 
stihli ukázat. Pokud budete chtít simulovat klání více hráčů, jednoduše 
použijte hrou ovládané frakce. Jednotlivé situace řešte s pomocí vývo-
jových diagramů krok po kroku a pamatujte, že sem tam nějaká chyba 
nic nezkazí. Jak se mezi námi, hráči válečných her, říká, ve hře naštěstí 
žádné vdovy nejsou. Nechť vás provází štěstí…
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Poznámky k vývoji hry
Caesarův COIN a jeho pojetí
Volko: Dříve než vydavatelství GMT ohlásilo tuto hru jako nový díl série 
COIN, pár fotografií našeho prototypu, zveřejněných na instagramovém 
profilu GMT, vedlo k založení vlákna na serveru Boardgamegeek, kde 
někteří trvali na tom, že aplikace systému COIN na válku tak, jak ji vedli 
starověcí Římané, je nerozumným a nevhodným spojením: něčím, co se 
podobá hranatému kolíku v kulaté jamce. Lehce jsem žasl nad tím, jak ně-
kolik ořezaných fotografií dokáže vyvolat tak vášnivou debatu. Andrewova 
reakce na zmíněné vlákno byla prostá: „No samozřejmě! Vždyť měníme 
mechaniky COIN.“
Už při prvním náznaku jsme tedy stáli před otázkou, jak se série COIN 
dokáže přenést z moderní doby do starověku. A jakým způsobem jsme 
vlastně měnili její dosavadní mechaniky? K něčemu takovému jsme měli 
opravdu co říct a aby nám pomohl se s takovou záležitostí co nejlépe vypo-
řádat, vybídl Gene Billingsley na svém blogu InsideGMT čtenáře, aby na 
nás vznesli své dotazy. Ty byly skvělé a pohybovaly se od změny období 
a úloh hráčů, herních stimulů a nejrůznějších schopností až po podrob-
nosti jednotlivých mechanik a rozličné aspekty války ve starověké Galii. 
K vysvětlení naší hry proto na tomto místě nemůžeme udělat nic lepšího než 
se odkázat na uvedené čtenářské dotazy a odpovědi, které od nás zazněly.

Proč tak výrazná změna ve smyslu historického období?
Andrew: Jde o spojení mého soukromého zájmu o dané téma a našeho 
názoru, že by se mohlo jednat o zajímavou změnu námětu – po čtyřech 
dílech, které se všechny odehrávají v rozpětí několika desetiletí, se vrátit 
o pár tisíciletí zpátky (předchozí čtyři hry série COIN popisovaly moderní 
konflikty, pozn. překladatele). Vypadalo to, že Galie je pro příslušný herní 
systém vhodným prostředím a současně má i příhodné uspořádání pro jeho 
umístění (jak ještě dále vysvětlíme).
Volko: Názornou ukázkou toho, jak jádro herního systému vyhovuje 
i tématu tak nesmírně vzdálenému novodobým povstaleckým aktivitám, 
jsme navíc chtěli poskytnout příležitost ostatním autorům, aby své herní 
náměty, které by podle jejich názoru mohly díky mechanikám série 
COIN dostat nový výraz, hledali napříč všemi dějinnými obdobími. 
A přesně to se také děje!
Volba Galie byla pro mě na rozdíl od jakéhokoli jiného starověkého tažení 
prostě neodolatelnou příležitostí ke spolupráci, která se nabídla sama od 
sebe (stejně jako v případě všech dalších her, na nichž jsem se v rámci 
série COIN podílel). Andrew právě dočetl překlad Caesarových Zápisků 
a podle svých představ předělával počáteční rozestavění bitvy na řece 
Sabidu (Sabis), obsažené ve hře Commands and Colors: Ancients. Nové 
rozestavění jsme si pak zahráli a párkrát ho přepracovali. Naším záměrem 
totiž bylo, aby výsledek co nejvíce odpovídal Caesarovu popisu. Pozornost, 
kterou Andrew projektu věnoval, mi prozradila, že se dané téma nachází ve 
středu jeho zájmu, a kromě toho jsme spolu doma předtím vymysleli celou 
řadu našich vlastních věcí. Proto jsem věděl, že bychom mohli zvládnout 
další spolupráci na hře o Galii. Potom už začaly naše rozmluvy o záběru, 
jednotlivých úlohách i vítězných podmínkách nového dílu série COIN…

Jak lze Caesarovo dobytí Galie (které bylo v mnoha ohledech soukro-
mou válkou vedenou bez náležitého pověření) považovat za protipo-
vstalecký konflikt?
Andrew: Toto konkrétní období galských válek jsme si zvolili proto, že 
dobývání – přinejmenším podle Caesara – už skončilo a úkolem se stalo 
potlačit jednotlivá povstání. Caesarův příchod do Galie, který se odehrál 
dříve, i následné boje, jejichž smyslem bylo rozšíření římské nadvlády, 
součástí hry nejsou. Kmeny na mapě se v přednastaveném režimu nachá-
zejí pod kontrolou Říma čili v „podrobeném“ postavení. V pozdější fázi 

války, o níž hra pojednává (počínaje druhou polovinou roku 54 př. n. l.), do-
cházelo k častým nájezdům, uplatňování taktiky spálené země a vyhýbání  
regulérní bitvě – přestože se současně odehrál větší počet velkých bitev 
a obležení než v případě novodobých konfliktů zachycených v před-
chozích hrách série COIN. Od ostatních her COIN se tedy sice naše 
hra v jednotlivostech do značné míry liší, střetnutí, které zobrazuje, ať 
už ve smyslu cílů, nebo uplatňované taktiky, však představuje tehdejší 
protipovstaleckou akci v římském podání.
Volko: Co se týče Caesarovy „soukromé války“, v té byl schopný 
pokračovat a odůvodnit ji i navzdory protestům a obavám svých 
politických protivníků, protože jeho válka byla pro Řím jako celek 
úspěšná. Jeho tažení bylo v souladu s širší motivací a potenciálem po-
zdně republikánského Říma, usilujícího o expanzi. Přítomnost Caesara 
jako jednotlivce je v naší hře opravdu dobře znatelná – je pravděpo-
dobně vůbec tou nejdůležitější herní figurou. I ve vzácném případě 
(alespoň podle dosavadního testování), kdy Caesar padne v boji, však 
Římané v roce 54 př. n. v Galii zůstávají. Ve hře totiž předpokládáme, 
že tehdy by Řím jmenoval místodržícím Galie Caesarova nástupce. 
Tento Říman, přestože by jeho schopnosti potlačit povstání proti Re-
publice nebyly tak výrazné, by pak v jejím zájmu téměř jistě usiloval 
o jeho ukončení. A hra pokračuje dále.

Jak jste se rozhodli, které galské a germánské frakce budete simulovat?
Andrew:  Ještě před výběrem frakcí jsem se musel rozhodnout, na kterou 
fázi války se soustředit nebo zda ji případně simulovat jako celek. V každém 
roce galských válek se Caesar musel vypořádat s jinou skupinou protivníků. 
Pro fázi konfliktu, kterou jsem si nakonec zvolil (jeho pozdější léta, jak už 
bylo naznačeno výše), jsem se rozhodl, protože dané období neprobíhalo 
ve znamení dobyvačné války, ale spíše vzpoury a jejího potlačení čili sta-
rověké formy povstaleckých a protipovstaleckých akcí. Kromě toho také 
nejlépe zapadalo do modelu několika frakcí, uplatňovaného sérií COIN.
Zároveň je však třeba říci, že nezapadlo naprosto bez problémů. Ve hře je 
ve skutečnosti více frakcí než jen čtyři – ba dokonce více než pět, což je 
počet, který byl pro nás konečný. Na území Galie totiž žilo množství kmenů 
sledujících podobné cíle, jež vytvářely neustále se přeskupující konfedera-
ce. Frakce přítomné ve hře proto nejsou ani tak jednotným národem nebo 
skupinou, jako spíše sbírkou kmenů, které se dočasně spojily za účelem 
dosažení společného cíle.
Mezi neřímskými frakcemi jsem za nejdůležitější pro začlenění do hry 
považoval konfederaci Arvernů, na vrcholu své slávy vedenou Vercin-
getorigem, která je představitelem galského odporu vůči Caesarovi. Jako 
druhá přišla na řadu konfederace Haeduů, reprezentující galské kmeny, 
jež Caesara většinou podporovaly. Na třetím místě jsem přidal etnicky 
odlišné Galy žijící na území Belgiky, tehdy po určitou dobu pod Ambiori-
govým vedením. I oni mají zájem zachovat si svou nezávislost na Římu, 
od Vercingetorigových Arvernů se však lehce liší svými cíli i metodami. 
Nakonec jsem pak dospěl k názoru, že důležité je zahrnout také Germány, 
a to díky jejich pokračujícím zásahům do dění v Galii, k nimž v daném 
období docházelo. Zároveň jsem se však domníval, že v této fázi nebyli 
dostatečně aktivní ani vlivní, aby si zasluhovali (a aby bylo nutné vytvořit) 
další hratelnou frakci, protože Caesar je už stihl do značné míry oslabit.
Volko: Jistý prostor bych chtěl věnovat také otázce, proč jsme vlastně přišli 
s hrou s několika frakcemi pro větší počet hráčů, pojednávající o Caesarově 
pobytu v Galii. Kromě zásadní skutečnosti, že Caesarova tažení v Galii 
jsou pro Západ klasickým příkladem pravidla „rozděl a panuj“, se jejich 
Caesarovo líčení zabývá v mnohem větší míře diplomacií a politikou mezi 
jednotlivými frakcemi než popisem vojenských manévrů. Chápat galské 
války jako primárně vojenský podnik bychom proto z daného důvodu 
neměli. Caesar se totiž ve svých Zápiscích propaguje jako bystrý diplomat 
a schopný politický vůdce přinejmenším ve stejné míře jako příkladný 
generál a důmyslný taktik. Při sezeních nad Pádem nebes bude tedy pravdě-
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podobně docházet k většímu množství rozhodujících přesunů jednotek než 
ve hrách série COIN, zasazených do novodobých poměrů. Ve hrách tří nebo 
čtyř hráčů bude jádro hry spočívat právě ve vztazích mezi Římany a každou 
z galských frakcí i mezi Galy samotnými.

V ostatních titulech série COIN vzbuzují všechny čtyři frakce rozdílný 
pocit ve smyslu svých cílů i schopností. Jakým způsobem od sebe ve 
hře odlišujete trojici neřímských frakcí? Doufejme, že barbarské frakce 
nepůsobí zaměnitelným dojmem.
Volko: Zaměnitelné frakce by v titulu série COIN znamenaly jasné selhání! 
Co se týče cílů a schopností, všechny tři naše galské frakce usilují o nárůst 
své moci prostřednictvím spojenců mezi přítomnými kmeny, a proto za 
tímto účelem shromažďují bojové družiny. Podobně jako povstalecké 
frakce novodobě zaměřených titulů i Galové všichni operují se stejnou 
škálou základních rozkazů. Tím však jakákoli podobnost v podstatě končí.
• Arvernové jsou nejvíce protiřímsky zaměření. Pokoušejí se podnítit 

povstání na území celé Celtiky a konkrétně se snaží dostat legie pryč 
z Galie – prostřednictvím boje, vypalováním vesnic, jež by mohly 
nasytit římské vojáky, ba dokonce i demonstrací svých vojenských 
úspěchů proti Caesarovi, směřovanou k jeho politickým protivníkům 
v Římě, která má ukázat, že galské tažení je vlastně politováníhodným 
neštěstím. Mezi zvláštní schopnosti Arvernů patří Přesvědčování 
ostatních Galů, aby přešli na jejich stranu, a Pustošení ve stylu taktiky 
spálené země, jímž svým nepřátelům odpírají přístup k proviantu.

• Zbavit se římské okupace se snaží také Belgové. Jejich největší starostí 
je však vojenská kontrola své vlastní části Galie. S pověstí zuřivých 
válečníků mohou začít Běsnit, aby nepřátele vyděsili nebo je přiměli 
ke kapitulaci. Vzhledem k blízkému příbuzenství s Germány mohou 
navíc požádat o Podporu germánské bojové družiny, které pak budou 
dočasně bojovat po jejich boku.

• O přední místo v rámci Galie usilují i Haeduové, ti se však drží za 
šosy Římanů. Jako páku musí využít jejich potřebu získat si přítele 
z řad místních obyvatel a zajistit si zdejší zdroje zásob, svůj přístup 
k zisku plynoucímu z Obchodu s Římem i vliv mezi Kelty, který jim 
umožňuje Uplácet jednotlivé kmeny nebo bojové družiny a přivádět 
je pod prapory své věci.

Líbí se mi nepatrné změny v herním pojetí jednotlivých titulů COIN. 
Jaký vztah budou mít tyto frakce k ostatním ve zmíněné sérii?
Volko: Vzájemné vztahy jsou přirozeně jen velmi hrubé, během hraní ale 
možná některá z frakcí Pádu nebes vyvolá v hráčích her COIN čas od času 
pocit, který jim připomene jeden z dřívějších titulů.
První srovnání, jež se zde nabízí, je mezi Římany a frakcemi čelícími re-
voltě, známými z novodobých titulů (vláda, koalice a tak dále). Během gal-
ských povstání totiž Caesar prakticky hájí římskou vládu v Galii. Po taktické 
stránce náleží Římanům největší pohyblivost a disponují vojenskými silami 
schopnými zasadit nejtvrdší úder podobně jako jednotky z novodobých her 
COIN. Mají také nejpropojenější systém kombinovaných bojových sil –  
v tomto případě nikoli vojenských jednotek a policie, ale legií, pomocných 
sborů a opevněných táborů. Pokud mají dosáhnout triumfu, musí ho beze 
zbytku využít. A jako všichni organizátoři novodobých protipovstaleckých 
akcí i oni musí nést nejvyšší operační náklady ze všech bojujících stran.
Jednotlivosti Caesarovy doby jsou však v celé řadě dalších ohledů velmi 
odlišné. Římané neusilují o podporu širokých vrstev – místo ní si podro-
bují okolní kmeny. Mohou sice využít svou zvláštní schopnost Budování 
a upokojit je přístupem k výtvorům římského stavebního inženýrství (což 
se podobá novodobé výpomoci armády v občanských záležitostech), vět-
šinou se tak ale děje s mečem v ruce: bojem i příležitostným rozehnáním 
celých kmenů a jejich následným prodejem do otroctví. Veškerá omezení 
ve smyslu zdrojů, jimž Římané čelí, představují především potřebu míst-
ních dodávek obilí kdesi ve vzdálené Galii spíše než obranný rozpočet 

jako takový. Pokud tedy Caesar uskutečňuje expediční protipovstalecké 
tažení jako USA ve Vietnamu nebo koalice v Afghánistánu, zdroje proudí 
opačným směrem, to jest ven. Právě z uvedeného důvodu jsou Římané 
na místním obyvatelstvu čili jednom z galských hráčů v otázce svých 
válečných dodávek mnohem závislejší než kterýkoli z jejich moderních 
protějšků v ostatních hrách COIN.
Zmíněným galským hráčem je frakce Haeduů, kteří mohou působit stejným 
dojmem jako místní partneři protipovstaleckých sil: ARVN a afghánská 
vláda z titulů pojednávajících o konfliktu ve Vietnamu a Afghánistánu – 
Fire in the Lake a A Distant Plain. Haeduové dosáhnou vítězství s největší 
pravděpodobností tak, že nasytí a pomocí nejrůznějších pák nasměrují 
bojovou sílu expedičních římských oddílů proti společným místním ne-
přátelům, zatímco současně budou doufat, že Caesarovi přímo pod nosem 
rozšíří oblast haedujské nadvlády. Jejich hra proto musí být dokonale 
diplomatická a vyžaduje specifický herní styl. Podobně jako ARVN nebo 
afghánská vláda i Haeduové potřebují řídit vojensky silnějšího partnera 
a být mu užiteční právě do té míry, aby se proti nim neobrátil; zároveň však 
ne natolik, aby sám příliš brzy v úplnosti dosáhl vlastních cílů.
Na rozdíl od svých novodobých protějšků tak ale činí prostřednictvím 
vlastního bohatství i vlivu mezi ostatními Kelty. Obchod s Římany, 
ústřední pozice, kterou konfederace Haeduů zaujímá s ohledem na římské 
zásobovací trasy, i její zásadní důležitost pro vládu nad keltskými územími 
poskytují Haeduům prostředky i páky, aby římský válečný kolos navedli 
proti kterémukoli ze svých galských rivalů, jenž momentálně představuje 
největší problém. Anebo samozřejmě také ne – v závislosti na tom, jak 
spolu hráči hrající za Haeduy a Římany vycházejí!
Dvojici nepokrytě protiřímských frakcí, Arverny a Belgy, je pro mě těž-
ké srovnat s jakoukoli jinou z ostatních titulů série. Obě mají zájem na 
svržení římského jha prostřednictvím Shromažďování sil dalších kmenů 
a následného povstání i cestou bojových akcí. Ani jedna z nich však nechce, 
aby se ta druhá stala nejsilnější frakcí v celé Galii. Dost možná nejlepší 
analogií by byli povstalci z Hnutí 26. července a Directorio Revolucionario 
z Cuba Libre. Ti válčí s centrálními úřady každý zvlášť, někdy spolupracují, 
často se snaží vymanévrovat toho druhého z pozice a příležitostně spolu 
také mohou svádět přímé boje. Specifické cíle a nástroje, které mají k dis-
pozici, se však mezi Kubou 50. let 20. století a Galií 50. let před Kristem 
výrazně liší. Konkrétně se jedná o zvláštní schopnost Belgů získat Podporu 
a pomoc frakce Germánů, jež je v rámci série unikátní. Žádný jiný titul 
totiž neobsahuje podobnou, výhradně hrou řízenou frakci, kterou by občas 
ovládali ostatní hráči. A právě tento aspekt Pádu nebes skýtá kreativitě 
Belgů značný prostor!

Existuje jistá míra pružnosti umožňující hru dvou hráčů hrajících za 
dvě frakce stejně jako v předchozích titulech COIN?
Andrew: Myslíme si, že ano! Hra je určená pro jednoho až čtyři hráče 
stejně jako předchozí díly. Základním způsobem, jak hrát hru dvou frakcí 
proti dvěma, by byli Římané s Haeduy ovládaní jedním hráčem proti Ar-
vernům s Belgy ovládanými druhým. Uvedené aliance jsou vhodné, pro-
tože Belgové i Arvernové velmi přirozeně vstupují do konfliktu s Římem, 
zatímco Haeduové s Římany mají dosti často přátelský vztah, protože se 
vzájemně potřebují.
Pokud hrajete tímto způsobem, ve dvou hráčích namísto čtyř, výsledkem 
je opravdu velmi odlišný herní zážitek. Ve hře čtyř hráčů může dojít přinej-
menším čas od času ke střetu mezi Haeduy a Římany a totéž platí i pro Belgy 
s Arverny – pokud jedna z frakcí hrozí svým vítězstvím, ve chvíli, kdy 
z důvodu expanze zavítají na cizí území nebo když se například utkají 
o dosud neobsazenou Británii. Ve hře dvou hráčů, čili dvou frakcí proti 
dvěma se Římané mohou vždy spolehnout na zdroje Haeduů, Belgové 
mají dodatečnou motivaci zabíjet římské legie, což stejnému hráči pomáhá 
dosáhnout vítězných podmínek Arvernů a tak dále.
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Volko: Máme také krátký scénář z období let 52–51 př. n. l., který se 
mimochodem dobře hodí pro hru 3 hráčů, protože Belgové ji zahajují ve 
fázi, kdy jsou už sraženi na kolena v důsledku tažení Římanů z roku 53 př. 
n. l., a proto arvernskému hráči skvěle poslouží jako druhá, záložní frakce. 
I bez použití komplikovanějších pravidel pro frakce ovládané hrou máme 
proto pocit, že hra nabízí kvalitní možnosti pro dva i tři hráče.

Jakým výzvám jste čelili při adaptaci mechanik série COIN, které původ-
ně zachycovaly konflikty 20. století, na starověký způsob vedení války?
Andrew: Jednou z největších výzev, a tedy i změn při promýšlení 
tohoto titulu byl způsob vedení boje a ozbrojeného konfliktu. Narazit 
v podmínkách novodobých povstání na dvě stálé armády, které by se do 
sebe navzájem pustily, je buďto nemožné, nebo jen velmi vzácné. Téměř 
po celou dobu se totiž jedná o partyzánskou nebo záškodnickou válku. 
V tomto starověkém rámci se však spolu vedle bojů podobných partyzán-
ské válce častěji střetávala početná vojska a obě strany utrpěly za jediný 
den těžké ztráty. Taková jednodenní srážka s sebou navíc nesla mnohem 
větší nahodilost a nepředvídatelnost než celá řada menších partyzánských 
střetnutí novodobých povstání dohromady. Boje tedy musely fungovat 
jinak a jsou nejkomplikovanějšími akcemi, které hráči ve hře provádějí – 
prostřednictvím zcela nového rozkazu ke svedení Bitvy.
Volko: Druhou velkou úpravou musel projít systém velení a řízení, v sou-
vislosti s tím, jak v různých dějinných epochách ovlivňoval běh polních 
operací. S rádiovým spojením, moderní kartografií a navigací je například 
pro současné velitele relativně snadné nařídit rozptýleným jednotkám, 
aby se v danou dobu setkaly na určeném místě. Operace v prvních čtyřech 
titulech zabývajících se moderními povstáními mají proto tendenci gene-
rovat náklady spíše v cílové oblasti než v místě, odkud vzešly. Dosáhnout 
soustředění rozptýlených jednotek je tedy dosti snadné. V Pádu nebes však 
platí pravý opak. Za rozkaz k Pochodu, vydaný s cílem přesunu jednotek, 
se platí zdroji dle výchozí oblasti, aby soustředění rozptýlených sil bylo 
nákladnější než opačný postup. Tato možná sotva patrná, ale závažná úprava 
vede spolu s dalšími změnami, mezi něž patří i rozkaz ke svedení Bitvy, 
ke kalkulu udržovat jednotky spíše v podobě početných armád než rozptý-
lených partyzánských či protipartyzánských oddílů, aniž by však zároveň 
hráče nutila jednotky buďto soustřeďovat, nebo je naopak rozptylovat.
Při existenci vysílaček je navíc nepravděpodobné, že zeměpisná poloha 
daného velitele sehraje v soudobé partyzánské či protipartyzánské válce 
rozhodující roli. Na jakém místě v Galii byl momentálně přítomen Caesar, 
Ambiorix nebo Vercingetorix a jaké síly měli ve svém bezprostředním okolí, 
však představovalo záležitost zcela zásadního významu. Proto jsme do škály 
jednotek zařadili i konkrétní vůdce a systém speciálních aktivit série COIN 
(v tomto případě nazvaných „zvláštními schopnostmi“, kvůli oslabení 
asociace s novodobými operacemi) svázali s jejich přítomností a blízkostí. 
Tehdejší významní vojevůdci jsou tedy propojeni s výběrem dostupných 
akcí a průběhem herního kola, jež tvoří jádro systému COIN. Opravdu se 
nám líbí, jakým způsobem se uvedená věc podařila, a první reakce hráčů na 
jejich začlenění jsou nadšené. Mám za to, že mechaniky propojené s vůdci 
v mnohem výraznější podobě než u předchozích postindustriálních titulů 
série COIN přinesli v jejím 5. díle, který se odehrává v 18. století v době 
americké války za nezávislost a nese název Liberty or Death, nezávisle na 
nás ze stejného důvodu i Harold Buchanan a Mike Bertucelli. Řekl bych, 
že v případě Pádu nebes se jasně patrná přítomnost Caesara, Ambioriga 
a Vercingetoriga stane jejich oblíbenou variací .

Jak jste se vypořádali s římskou politikou, když cílem Caesarova pobytu 
v Galii byl zisk moci v Římě? Může hráč hrající za Caesara prohrát 
v důsledku ztráty podpory Senátu a znamenalo by to, že bude muset 
překročit řeku Rubikon?
Volko: Jak už bylo naznačeno výše, Caesarovy výboje v Galii považuje hra 
za užitečné pro jeho moc v Římě – byly totiž výrazem širší motivace řím-

ské republiky, namířené směrem k expanzi. Měřítko Caesarova úspěchu 
při podrobování galských a germánských kmenů proto ovlivní i to, v jaké 
míře jeho konání schvaluje Senát (nebo další zainteresovaní Římané). Po-
čet podrobených, rozehnaných nebo spojeneckých kmenů na území Galie, 
jež pro hráče hrajícího za Římany představuje body potřebné k dosažení 
vítězství, může každou zimu posunout římskou politiku (kterou ve hře 
symbolizuje stupnice Senátu) z oblasti obvyklých intrik buďto směrem 
k pochlebování, nebo k nevoli pociťované vůči Caesarovi. Podobný 
účinek mohou mít i nejrůznější události (například cicero).
Andrew: To, že Caesar prohraje díky ztrátě podpory Senátu, je rozhodně 
možné, třebaže jen nepřímou cestou. Takový vývoj totiž hráči hrajícímu 
za Římany nepřinese automatickou prohru, ale několik nepříjemných 
a negativních důsledků, jako například snížený počet pomocných sborů 
nebo těžší přístup k legiím. Senát zachvácený nevolí vůči Caesarovi mu 
sice žádné legie neodebere, zároveň však omezí jeho schopnost nahra-
zovat ztracené legionáře.
Do hry jsme navíc zařadili i kartu události optimateS, jejíž zahrání může 
dát do pohybu události, které Caesara donutí překročit Rubikon, v důsledku 
čehož dojde k ukončení galských válek i celé hry a také ke kontrole pod-
mínek pro dosažení vítězství. Takto drastický dopad ovšem vyžaduje, aby 
ještě předtím došlo k naplnění jistých předpokladů: konkrétně k tomu, že 
římské vítězné body přesáhnou určitou mez. Tato eventualita představuje 
opozici Caesarových politických nepřátel a propuknutí římské občanské 
války o něco málo dříve, než se nakonec skutečně stalo. V rámci tohoto 
scénáře vyburcovaly Caesarovy vojenské úspěchy jeho protivníky natolik, 
že se ho pokoušejí odstranit z funkce místodržícího.

Má Vercingetorix nějakou stupnici „podpory galských kmenů“?
Andrew: Ano. Kmeny podporující Vercingetoriga jsou znázorněny na 
arvernském přehledu dostupných jednotek v podobě polí sloužících 
k umístění disků spojeneckých kmenů, které ukazují, kolik se jich 
v současné chvíli nachází na mapě. Disky v tomto titulu série COIN 
nepředstavují „základny“, ale spíše symbol loajality určitého kmene na 
mapě vůči dané frakci. Tento celkový počet je také pro Arverny jedním 
ze dvou kritérií pro dosažení vítězství – tím druhým je množství legií, 
které pobili nebo dokázali udržet mimo Galii.

Jak určujete, kdy dojde k aktivaci páté frakce? Při počtu „pouhých“ 72 
karet v balíčku nemůžete využívat standardní pořadí určené symbolem 
frakce na kartě, a proto jste museli přijít s jiným řešením…
Andrew: A to se také stalo! Pátá frakce (germánské kmeny) přichází 
ke slovu zejména během zimy (která je v jiných titulech ekvivalentem 
propagandy nebo převratu), kdy se pokaždé aktivuje ihned po kontrole 
podmínek pro dosažení vítězství. Následně provádí své akce podle velmi 
jednoduchého schématu, jehož posloupnost ji vede k vykonání několika 
příkazů podobně jako v případě jednoho z hráčů.
Popsaný postup však není tím jediným. Druhým hlavním způsobem jejího 
vstupu do hry je zvláštní schopnost hráče hrajícího za Belgy: žádost o po-
skytnutí Podpory. V tomto případě se může zmíněný hráč dočasně ujmout 
velení nad germánskými jednotkami, které se nacházejí v okolí, jako by se 
jednalo o jednotky Belgů. Takové rozhodnutí však může být i dvojsečnou 
zbraní. Jejich loajalita se totiž do zimního období nepřenáší a germánské 
bojové družiny dokážou na území Belgů způsobit hotovou spoušť.
Posledním případem, kdy dochází k aktivaci germánských jednotek, 
jsou karty událostí, mající nejrůznější účinky. Některé ostatním frakcím 
umožňují ujmout se velení nad Germány podobně jako Belgové. Jiné zas 
způsobí, že Germáni okamžitě provedou své akce, které náleží do období 
zimy – často s úpravou odrážející konkrétní historickou událost.

Podle jakého klíče jste vybírali akce frakcí při jejich zpracování 
v rámci série COIN?
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Volko: Všechny běžné akce frakcí v sérii COIN (u novodobých titulů 
nazvané „operacemi“, v případě staršího období „rozkazy“) musí umož-
ňovat stavět jednotky (zde pro Římany „Verbování“, pro ostatní „Shro-
máždění sil“), pohyb („Pochod“) a boj („Bitva“). Pak jsme přidali ještě 
další činnost, charakteristickou pro daný typ frakce. U Římanů to původně 
byl „Průzkum“ čili odhalení skrytých nepřátelských bojových družin, kte-
rý jsme později prohodili s „Konfiskací“: násilným zabavováním zdrojů. 
U Galů a Germánů se jednalo o „Nájezd“: odlišný způsob jejich krádeže. 
Následně jsme každé hráčské frakci dodali tři nové zvláštní schopnosti. 
(Některé frakce, jmenovitě všichni Galové a Germáni, sdílejí stejně jako 
řada dalších frakcí přítomných v ostatních dílech série COIN schopnost 
„Přepadení“. Tento druh „Přepadení“ je však naprosto odlišný od akce 
uplatněné v novodobých titulech.)
Andrew: Existují tři oblasti zvláštních aktivit Římanů, které se zde po-
koušíme postihnout, o nichž si myslím, že jsou jednak důležité pro živo-
taschopnost jejich frakce a že také tvořily podstatnou součást Caesarovy 
strategie v Galii.
První z nich nese název „Budování“ a zahrnuje v sobě dvě různé akce. Za 
prvé jde o zřizování římských opevněných táborů, které bylo pro Caesara 
velmi důležité, aby udržel Galii pod svou kontrolou. Za druhé je to římský 
způsob „armádní výpomoci“ nebo „pacifikace“: podrobení nepřátelských 
kmenů a zisk spojenců prostřednictvím budování infrastruktury a dodávek 
římského zboží, zejména pak vína.
Druhá nese název „Konfiskace“. (Jak sami uvidíte po vydání hry, Konfiskaci 
jsme nakonec přesunuli tak, aby tvořila jednu ze základních římských akcí 
čili rozkazů – namísto „Průzkumu“ jakožto druhé z římských zvláštních 
schopností.) Konfiskace představuje zvyk Římanů shromažďovat zásoby, 
a to zejména proviant, buďto pícováním, nebo jejich zabavováním u míst-
ních kmenů, často za použití násilí. Extrémnější verzí této praktiky bylo 
zotročení, vyhlazení nebo vypuzení daného kmene. Římané si tak nejen 
zajistili zvýšený přísun zdrojů, ale zároveň se postarali i o to, že příslušný 
kmen proti Caesarovi už v dohledné době znovu nepovstal. Posledně zmí-
něný postup znázorňuje ve hře umístění žetonu s nápisem „rozehnaný“, 
díky němuž tento kmen přijde na pár let o jakýkoli vliv.
Poslední ze zvláštních schopností Římanů je „Obléhání“, které představuje 
jejich působivé nadání vypořádat se s nejrůznějšími druhy opevnění. V bitvě 
proto upravuje římský útok a zajišťuje automatické odstranění za běžných 
okolností jen nesnadno zdolatelných nepřátelských citadel.

Vzhledem k tomu, že spojení a předávání zpráv byly pomalé, Římané 
svěřili kontrolu nad svým vojskem jedinému muži a cíle jednotlivých 
kmenů byly místní povahy, jakým způsobem brání hra hráčům v histo-
ricky nereálné koordinaci a strategickém přehledu?
Volko: V předchozích titulech série COIN, zasazených do novodobých 
dějin, se postavy vůdců neobjevují. Důvodem je především to, že sdě-
lovací technika používaná ve 20. a 21. století způsobuje, že zeměpisná 
poloha velitele zodpovídajícího za dané válčiště není pro činnost jednotek 
na tomto válčišti životně důležitá. Ve starověké Galii měla naproti tomu 
osobní přítomnost Caesara, Vercingetoriga nebo Ambioriga naprosto zá-
sadní význam z hlediska vojenské síly i diplomacie. V Pádu nebes proto 
každého ze jmenovaných vůdců ztělesňuje klíčová herní figura s unikátním 
nadáním. U většiny zvláštních schopností však vzdálenost frakčního vůd-
ce od cílové oblasti nesmí přesáhnout jedno území. Pokud takový vůdce 
padne, jeho nástupce umožňuje používat zvláštní schopnosti jen na území, 
kde se právě nachází, což ve smyslu síly a moci dané frakce přestavuje 
dosti strmý pokles.
Četné karty událostí se přirozeně týkají i ostatních vůdčích osobností. 
tituS labienuS představuje Caesarova schopného zástupce v době jeho 
galského tažení: působnost římských zvláštních schopností buďto rozšíří 
o jedno další území mimo Caesarovu přítomnost, nebo je naopak na pouhé 

jediné území omezí (což znamená, že Caesarovi protivníci podryli důvěru, 
kterou v Labiena až dosud skládal). convictolitaviS je zas symbolem buď-
to zhoršení, nebo vyřešení rozkolu v řadách Haeduů mezi tímto vůdcem 
a jeho sokem Cotem – s výsledkem rozšíření nebo omezení počtu území, 
na nichž Haeduové mohou uplatnit svou taktiku, která soupeřům způsobí 
největší škody.
Drobnou změnou vůči předchozím titulům je, že rozptýlení vojska je lev-
nější a snazší než jeho soustředění. Tato skutečnost znázorňuje, jak obtížné 
je při neexistenci rádiového spojení rozptýleným jednotkám nařídit, aby 
se znovu spojily – v porovnání s uvolněním jednotlivých oddílů ze svazku 
hlavních sil a jejich vysíláním do různých směrů.
Pokud jde o lokální cíle galských kmenů, hra je pojímá tak, že se jako 
měřítku úspěchu jednotlivých frakcí vyhýbá obvyklému modelu počtu 
území se sympatizujícím místním obyvatelstvem. Namísto toho spolu hráči 
v roli hlavních frakcí soupeří o loajalitu jednotlivých kmenů, ilustrovanou 
přítomností či nepřítomností spojeneckých disků, přičemž tyto lokálně 
motivované svazky procházejí v průběhu hry neustálými změnami.

Jakým způsobem jsou simulovány tehdejší regulérní bitvy v porovnání 
s ostatními hrami série COIN, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
ozbrojený konflikt byl ve starověku ve srovnání, dejme tomu, se sou-
časným Afghánistánem naprosto odlišnou záležitostí?
Volko: Jak už jste poukázali, na rozdíl od novodobých protipovstaleckých 
operací, jimž dominuje partyzánská válka, představují regulérní bitvy ve 
starověkém válečnictví odlišný a mnohem zásadnější prvek. Totéž platí 
dokonce i v případě starověkých protipovstaleckých akcí, jako například 
u Caesarova potlačení galské vzpoury ve druhé polovině 50. let př. n. l., 
v jehož průběhu došlo k významným polním a obléhacím bitvám 
u Atuatuky, Avarika, Gergovie, Lutécie, Alésie i na jiných místech. 
Zatímco každé novodobé bojové střetnutí s gerilovými bojovníky může 
zahrnovat značnou míru rozdílnosti a nepředvídatelnosti, koncentrace 
mnoha drobnějších srážek v rámci celoregionálně pojatého protipovsta-
leckého úderu nebo pátrací akce je už mnohem pravidelnější a předví-
datelná. Závěry „pátrací akce“ a „útoku“ v novodobých hrách COIN lze 
tedy simulovat s jasným a přímočarým výsledkem. Zmatek ohromných 
starověkých bitev není naproti tomu ani zdaleka tak jednoduchý!
Jak bylo uvedeno výše, rozkaz „Bitva“ se proto v Pádu nebes liší od akcí 
použitých v titulech pojednávajících o novodobých tématech ve zdaleka 
největší míře. Svedení Bitvy je zde vyjádřením příležitosti i snahy – ma-
névrování nevelkého rozsahu, odehrávajícího se na určitém území – dostat 
své soustředěné síly do kontaktu s nepřátelskými oddíly. Vrtochy balíčku 
karet událostí a s nimi související dilemata, která jsou jádrem průběhu 
herního kola her COIN, a vedle nich samozřejmě také samotní hráči se 
pak postarají o to, že ať už k bojům dojde nebo ne, předvídat kde a kdy se 
odehrají nebo komu nakonec přinesou prospěch, nebude vůbec snadné.
V rámci již zmíněného ponechávají mechaniky Bitvy prostor k dodateč-
nému chaosu tím, že obránci umožňují buďto setrvat na své pozici, bránit 
místní spojenecké kmeny a opevnění a přejít do protiútoku, nebo snížit své 
ztráty odpoutáním z boje. Pokud mají ztráty utrpět jednotky s obzvláštní 
výdrží, jako jsou legie a další elitní oddíly, vůdci, římská opevnění a galské 
citadely, provedete hod kostkou, načež jsou buďto vyřazeny, nebo přežijí. 
V případě, že Galové nebo Germáni disponují na daném území větším 
počtem skrytých bojových družin než jejich nepřítel, mohou provést Pře-
padení, aby zabránili jeho protiútoku nebo ústupu, a ztráty utrpěné jinak 
obávanými protivníky tím ještě narostou. A konečně, když zahájí Bitvu 
Caesar nebo Ambiorix, ztráty nepřítele zvýší dramatickým způsobem i oni.
Bitva zůstává natolik jednoduchou, aby ji stačilo popsat v příslušné sekci 
přehledu akcí jednotlivých frakcí, který je běžnou součástí her série COIN. 
Na druhou stranu je však procesem komplikovaným do té míry, že jsme 
k obvyklým rozkládacím listům, pravidlům a příkladům průběhu hry přidali 
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i přehledové schéma podobné vývojovému diagramu. Toho se dožadovali 
někteří z těch, kdo hru pomáhali testovat, aby se dal postup vyhodnocení 
boje snáze naučit. Jako u většiny ostatních akcí série COIN jsme však na-
konec zjistili, že jakmile si hráči osvojí její průběh, nahlížet do přiložených 
přehledů je při bitvě nutné jen velmi zřídka.

Jak jste se vypořádali s obléháním?
Andrew: Obléhání funguje takřka identickým způsobem jako řádné polní 
bitvy, avšak s jedním významným rozdílem: ztráty utrpěné jednotkami 
přítomnými v citadele (Galové) nebo opevnění (Římané) jsou o polovinu 
sníženy – stejně tak postihnou poloviční ztráty i jednotky ustupující před 
bojem. Obránce hájící citadelu nebo opevnění však s těmi, kdo přežili, 
dostává možnost protiútoku, což se v případě ustupujících armád neděje. 
Zničení samotného žetonu citadely nebo opevnění je kromě toho dosti 
těžké. K jeho likvidaci je totiž zapotřebí hodu kostkou (1–3) namísto 
automatického odstranění, které u většiny ostatních jednotek následuje 
po vyřazení v boji. Citadely a opevnění mají navíc tendenci zůstat imunní 
vůči účinkům událostí i zvláštním schopnostem, jejichž prostřednictvím lze 
odstranit neopevněné nepřátelské spojence nebo mobilní jednotky. Římané 
však mohou využít svou zvláštní schopnost „Obléhání“, aby se při útoku 
na galské citadely vyhnuli jinak povinnému hodu kostkou a už na začátku 
útoku si zajistili jejich zničení.
Obléhání jsme se rozhodli ztvárnit tímto způsobem kvůli zachování jedno-
duchosti v rámci rozsahu naší strategické kampaně a také proto, aby mohla 
trvat déle než po dobu zahrání jedné karty.
Volko: Vedle základních mechanik, které popsal Andrew, jsme samozřejmě 
do hry zařadili také několik karet událostí pokrývajících celou škálu speci-
fických prvků obléhacího umění daného období nebo událostí s ním souvi-
sejících: oppida, plenění, podkopy a tak dále. Během vývoje jsme také jed-
nu z nich (ObléhAcí vAl) od začátku přepracovali. Tato událost zachycuje 
Caesarův slavný systém dvojitého náspu, kterým obklíčil Vercingetoriga 
v obleženém městě Alésii. Domníváme se, že konkrétně v jejím případě 
jsme přišli s něčím vcelku zábavným, evokativním a odlišným!

Jak jste vyřešili omezení v oblasti zásobování a přepravy?
Volko: Hlavním úkolem římské armády operující v Galii a Británii bylo 
opatřit si dostatek jídla (podle oxfordského překladu Caesarových Zápisků 
„obilí“) – někdy pícováním, jindy prostřednictvím spřátelených kmenů. 
Podobně zásadní výzvou, byť se pohybovali na vlastním území, bylo pro 
Galy zásobit početná vojska a umožnit jim zůstat pohromadě v průběhu ce-
lého tažení. Proto představují „zdroje“ v tomto titulu série COIN především 
obilí a až teprve na druhém místě stříbro, římské luxusní zboží a tak dále.
Tato skutečnost vnáší mezi frakce klíčový prvek diplomacie. Mezi Caesa-
rem a vesměs prořímskými Haeduy totiž existuje symbiotický vztah, v jehož 
jádru leží potřeba zajištění nezbytných zdrojů. Akce Římanů jsou dražší 
než akce Galů (místo jednoho zdroje stojí každá z nich dva) a představují 
nejen výše zmíněnou nutnost operovat v cizí zemi, ale také režijní náklady 
související s provozem jejich mnohem propojenější vojenské mašinérie. 
Stejné náklady ve výši dvou zdrojů za příslušnou jednotku s sebou nese 
i zcela zásadní zvláštní schopnost Římanů „Budování“, která slouží ke 
zřizování opevnění a uchlácholení místních kmenů veřejnými stavbami 
a vínem. Dodatečné zdroje stojí i zimní ležení římských vojáků v Galii. 
Všechny tyto náklady se pak znásobí ve chvíli, kdy Římané operují na 
územích, která Vercingetorigovy oddíly vypálily za použití zvláštní schop-
nosti Arvernů „Pustošení“. Říman se tak často bude muset obracet ke svým 
haedujským přátelům a žádat je o obilí, aby zabezpečili jeho operace proti 
jejich galským nebo germánským nepřátelům.
Haeduové jsou na druhou stranu vojensky slabí, a proto musí maximálně 
zužitkovat své římské konexe. Jejich schopnost „Obchod“ jim dokáže 
zajistit dostatečný příjem, který bude ještě vyšší, pokud se na obchodu 
dohodnou také s Římany. Haeduové tudíž mohou s Římany spolupracovat, 

aby shromáždili zdroje potřebné k zásobování římské mašinérie, a zároveň 
doufat, že její válečné akce ovlivní ve svůj prospěch – pokud se ovšem 
neobrátí jeden proti druhému!
Prvky zásobování a přepravy se protínají v herní mechanice „zásobovacích 
tras“, první svého druhu v sérii COIN. K zajištění účinného Verbování, 
Budování nebo zřízení zimního ležení na jihu, právě tak jako haedujského 
Obchodu, musí Římané s Haeduy zabránit tomu, aby jejich nepřátelé ovládli 
cesty vedoucí z bojišť směrem na jih, k obrovským zdrojům římské říše, 
rozkládající se na březích Středozemního moře. Tato podmínka jen dodává 
na významu územím v blízkosti Alp, která jsou často místem soustředění 
haedujských jednotek, což Haeduům poskytuje další z pák, jež mohou proti 
Caesarovi nasadit. Pokud jde o Arverny a germánské kmeny, ti jsou zvyklí 
římské zásobovací trasy přerušovat svými loupeživými nájezdy.
Zdroje jakožto polní proviant vstupují do hry i jinými způsoby. Polní 
vojska lze připravit o jejich zdroje prostřednictvím rozkazu „Nájezd“. 
Rozložení zdrojů (to jest zásob) mezi jednotlivými frakcemi ovlivňují také 
četné události, včetně vlastnosti vozatajStva, které danou frakci dokáže 
osvobodit od utrácení zdrojů za přesun, nebo způsobí, že jsou jednotky 
ještě zranitelnější vůči nájezdům, ObchOdu pO řece, usnadňujícího nebo 
komplikujícího obchodní styky, Sucha, které všem frakcím sníží množství 
zdrojů, a dalších.
A na závěr, odlišnosti ve způsobu přepravy vstupují do hry v jednoduchém 
rozdílu u rozkazu k Pochodu: Římané se mohou naráz přesunout o dvě nebo 
tři území, Vercingetorix osobně o dvě a všechny ostatní jednotky pouze 
o jedno. Uvedený rozdíl odráží větší efektivitu římské armády při přesunu 
a zásobování velkých skupin vojáků i Vercingetorigovo napodobování 
římské kázně.

Vyskytují se ve hře speciálně vycvičení nebo elitní vojáci, kteří mohou 
pocházet jen z určitých oblastí?
Andrew: Máme tu jasný příklad římských legií. Ty jsou mnohem boje-
schopnější než římské pomocné sbory a galské bojové družiny, zejména 
když se nacházejí pod Caesarovým velením. Jsou zde však i mnohem 
specifičtější či početně omezenější jednotky, které jsme zpracovali většinou 
prostřednictvím karet událostí a které se často objevují ve formě vlastností. 
Tyto události pak mění vlastnosti dané frakce po zbytek hry. Některé ze 
zmíněných karet událostí jsou například vercinGetoriGova elita a leGio 
X. Mnohé z nich se také vztahují k oblastem ležícím mimo herní plán: 
numiďAné nebo bAleárští prAkOvníci .
Událost odpovídající na tuto otázku snad nejlépe je jedno ze dvou možných 
použití Akvitánů, představující jednotky, které přitáhly z Akvitánie, aby 
pomohly frakci, jež tuto kartu zahrála (obvykle Vercingetorigovým Arver-
nům). Tyto jednotky lze umístit pouze na území v jihozápadním rohu mapy 
a jejich nejvýznačnější část představuje mocná jízda kmene Nitiobrigů.

Jsou také některé zajímavější události, které jste si vybrali?
Volko: Vedle několika příkladů rozebraných výše bych rád uvedl pár mých 
osobních favoritů…
diviciacuS byl vlivným prořímským vůdcem Haeduů. (Jeho protiřímský 
bratr Dumnorix byl zabit těsně před dobou, v níž se odehrává naše hra, jeho 
odkaz však připomíná další karta události, nazvaná dumnOrigOvi věrní.) 
Text karty diviciacuS se světlým pozadím, Caesarův druid, je trvalou 
vlastností haedujských bojových družin a římských pomocných sborů, 
pokud se vyskytují spolu, považovat se navzájem při vydávání rozkazů za 
tytéž jednotky. Jinými slovy, obě armády dosáhnou potřebné organizace, 
aby se do jisté míry mohly přesouvat a bojovat jako jediná. Text s tma-
vým pozadím, Přítel Říma v ústraní, zakazuje přesun zdrojů mezi Haeduy 
a Římany. Tato varianta představuje Diviciakovu ztrátu vlivu v rámci kmene 
Haeduů a vzestup domácí frakce, která není tak ochotná dělit se s Caesarem 
o své obilí. Takový vývoj může mít na hru obou hráčů vážný dopad, protože 
Římané se často musí spoléhat na místní zdroje poskytované spřátelenými 
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Galy (typicky Haeduy), zatímco Haeduové se při dosažení svých cílů proti 
galským soupeřům spoléhají na svůj vliv v římské armádě.
Další z mých oblíbených událostí zajišťujících určitou schopnost je ver-
cinGetoriGova elita, která znázorňuje buďto úspěšné, nebo neúspěšné úsilí 
tohoto velkého povstaleckého vůdce zavést v řadách svých válečníků kázeň 
takovou, jakou sám vypozoroval u římských vojáků, s nimiž se pravděpo-
dobně dříve stýkal. Varianta s tmavým pozadím dovoluje dvěma bojovým 
družinám v jeho přítomnosti, aby bojovaly, jako by se jednalo o legie. Text 
se světlým pozadím zabraňuje Arvernům sbírat nové družiny z důvodu 
neoblíbenosti přísných Vercingetorigových trestů, na něž upozorňují Caesa-
rovy Zápisky. Pojetí této události (a několika dalších) vzešlo mimochodem 
od našeho zdatného poradce Marka Gouyona-Retyho, který vyrostl v části 
Francie, kde se odehrála celá řada těchto tažení, a jako „hádavý Gal“ (podle 
vlastního označení) poskytl našemu projektu své expertní znalosti.
Nakonec chci zmínit také válečné lOďstvO – událost zachycující rozsáhlé 
manévry v pobřežních vodách nebo výpravy do nich směřující, jež velkému 
galskému povstání buďto předcházely, nebo po něm následovaly. Frakce, 
která tuto kartu zahraje, může přesunout své mobilní jednotky podél pobřeží 
Galie, a to i do Británie nebo z Británie, a poté provést akci na jednom 
z území, kde právě přistály. Popsaná událost typicky končí zajímavým 
přeskupením pozic na mapě. Andrewovy římské legie ji jednou použily, aby 
unikly mé stahující se smyčce arvernského pustošení kolem jeho postavení 
na severozápadním cípu Galie (proklatě!).
Andrew: Mezi mé oblíbené patří Zimní tAžení, kolonie a optimateS . První 
z nich, Zimní tAžení, je vlastností s dvojím využitím, kterou může získat 
jakákoli ze čtyř herních frakcí. Za obzvláště zajímavou pak pokládám 
vlastnost s tmavým pozadím, hratelnou galskými frakcemi. Svému majiteli 
totiž uprostřed zimy (v předchozích titulech jako fáze „propagandy“ nebo 
„převratu“) umožňuje provést dva libovolné rozkazy nebo zvláštní schop-
nosti. Takový potenciál, který je v celé sérii unikátní, dokáže v době, kdy 
ostatní frakce nemohou nijak zareagovat, zajistit dosti silná „komba“. Snad 
nejznámějším případem takového sledu událostí v rámci galských válek 
bylo Ambiorigovo povstání v zimě na přelomu let 54 a 53 př. n. l., jež vedlo 
ke zničení 15 římských kohort a donutilo Caesara k nouzovým opatřením. 
Právě z toho důvodu také iniciativa na této kartě události náleží Belgům.
Druhá ze zmíněných karet, kolonie, je jednorázovou událostí způsobu-
jící trvalou změnu herního plánu. Hráč, který ji zahraje, si může zvolit 
libovolné místo, kam položí žeton kolonie fungující v podstatě jako nový 
kmen přidaný na mapu (jejich celkový počet se tím zvýší z 30 na 31). 
Uvedený kmen začíná jako spojenec toho, kdo kartu zahrál, lze jej však 
podrobit, získat na svou stranu, a Římané jej dokonce mohou rozehnat 
jako každý jiný kmen. Pokud dané území ovládají Belgové, započítává se 
do jejich vítězných podmínek. Jeho vzorem je tendence galských kmenů 
přesouvat se na značnou vzdálenost a zakládat nová domácí území nebo 
vedlejší kmenové větve. Jedním z konkrétních příkladů této skutečnosti 
byl náčelník belgských Atrebátů, který značnou část svého kmene odvedl 
do nových sídel v Británii.
Třetí kartou jsou už dříve zmínění optimateS (Caesarovi političtí protivníci 
v Římě). Tato událost je unikátní proto, že určitou cestou dokáže změnit 
podmínky nutné k dosažení vítězství a může vyvolat i předčasný konec 
hry, ať už s automatickým vítězstvím, nebo bez něj. Pokud se Římanům 
daří, spouští závěrečnou kontrolu vítězných podmínek; ve stejném případě 
však vede také ke stažení legií z Galie. To může být pro Římany užitečné, 
protože hra končí v okamžiku, kdy mají velmi dobrý stav vítězných bodů. 
Prospěch ale nejčastěji přináší Arvernům, kteří mají v případě spuštění 
takového předčasného konce hry polovinu svých vítězných podmínek 
(dostat určitý počet legií mimo Galii) automaticky splněnou. Tato událost 
představuje vyvrcholení Caesarova politického konfliktu, v jehož důsledku 
propukne římská občanská válka dříve, než se nakonec doopravdy stalo, 
a ve chvíli, kdy Caesar sesbírá své jednotky v Galii a odtáhne do Itálie, 

končí také galské války. K něčemu takovému ovšem dojde jen tehdy, pokud 
je Caesar v Galii dostatečně úspěšný, čímž své politické protivníky donutí 
naléhat na jeho odvolání z funkce místodržícího.

Co konkrétně dodává této hře (vyjma její téma a umístění) v rámci 
série jedinečný ráz?
Volko: Rozdíly v herním pojetí se do značné míry pojí právě s tématem 
a umístěním hry, a proto není lehké tyto věci vzájemně oddělit. Některá 
rozhodnutí týkající se širší herní koncepce ale skutečně souvisela s naší 
pozicí v rámci série COIN přinejmenším ve stejném rozsahu jako s naším 
pohledem na povahu galských povstání. V prvé řadě jsme tento titul mohli 
pojmout jako další výpravné dílo s obrovskou mapou, podobné Fire in the 
Lake. Avšak kromě toho, že k zachycení Caesarových a Vercingetorigo-
vých manévrů v Galii se takový formát nezdál být nutný, nárůst rozměrů, 
doprovázející každý nový titul, by vedl k produkci her, na které by sice 
bylo hezké se dívat, ale v žádném případě ne je hrát.
Jak dále vysvětluji v článku pro časopis C3i (č. 29), u Pádu nebes jsme 
se snažili o návrat k ucelenosti ve stylu Cuba Libre, a to jak ve smyslu 
velikosti hry, tak obtížnosti jejích pravidel. Samotné spojenecké kmeny tak 
v Pádu nebes nahrazují pravidla, jimiž novodobé tituly ošetřují umisťování 
jednotek do základen a určování podpory místního obyvatelstva či jeho 
opozici. Z našich zkušeností s předchozími hrami jsme se tedy snažili 
poučit, abychom tento díl udělali po herní stránce co nejčistší, nejjasnější 
a nejjednodušší .

Jaké protipovstalecké akce z jiných období vám naskočí jako témata, 
která po vašem návratu o více než 2000 let zpátky představují možné 
kandidáty na další hry COIN?
Volko: Jedním z půvabů toho, že se série COIN rozrostla o titul, který se 
ohlíží zpátky až do starověku, je skutečnost, že dává obrovskou příležitost – 
jak alespoň doufáme – té nejširší škále budoucích témat. Když jsme začali 
pracovat na Pádu nebes, příprava hry Liberty or Death, pojednávající 
o americké válce za nezávislost, byla už v plném proudu a v současné 
době je v tisku. Tato hra vykresluje případ „protirebelantské“ akce z 18. 
století. Série se však bude i nadále věnovat povstáním 20. a 21. století: 
titul Colonial Twilight z dílny Briana Taina, spoluautora A Distant Plain, 
zasazený do Alžírska 50. let 20. století, je už v nabídce prostřednictvím 
předobjednávky v režimu P500. Doufáme ale, že svou příležitost spatří 
v základním systému také jiní autoři, kteří budou simulovat konflikty ať 
už vnitřní, nebo jiné, zahrnující několik stran, a to ze všech dějinných 
období – zejména však ty, jimž dosud nebyla věnována taková pozornost. 
Počkejte, až uvidíte Pendragon – The Fall of Roman Britain od Marka 
Gouyona-Retyho! Bez něj by série COIN přišla o celé jedno tisíciletí!
Klíčem k úspěchu série COIN po vydání tohoto titulu bude zajistit, aby 
každá hra přinášela nový zážitek a stála za objevování i hráčům, kteří už 
pronikli k podstatě všech předchozích dílů. Náš plán, jak toho dosáhnout, 
má dvě roviny. Za prvé, neustále se rozšiřující škála témat, a tudíž i jedineč-
ných příběhů s odlišným herním pojetím; za druhé, další autoři, spoluautoři 
a vývojáři, kteří se postupem doby připojí k našemu týmu. V případě výše 
zmíněných projektů platí obojí.
Děkuji vám za vaši podporu série COIN. Andrew a já jsme jejím herním 
systémem bezvýhradně nadšeni a doufáme, že si tuto hru užijete!

Ve Vídni a Virginii, 2014–2015
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Texty karet událostí a poznámky
Tato část přináší kompletní znění textu každé z karet událostí. Mimo 
jiné uvádí i pořadí jednotlivých frakcí (2.3.2; Hae = Haeduové, Arv = 
Arvernové, Bel = Belgové, Řím = Římané) a symboly pokynů pro 
frakce ovládané hrou (8.2.1; K = karnyx, V = vavříny, M = meče). Níže 
uvedený výčet přidává také tipy, jak danou událost provést, doplně-
né poznámkami k jejímu historickému pozadí. Jejich součástí jsou 
i příspěvky Marka Gouyona-Retyho. Odkazy na Caesarovy Zápisky 
o válce galské jsou ve formátu [kniha.kapitola]. Překlad pochází 
z pera Carolyn Hammondové (Oxford University Press, 1996).1

1. CiCero ŘímV ArvV HaeM BelV

Obránce Říma se vrací do politiky: Náladu Senátu posuňte  v libovol-
ném směru o 1 pole  (pokud je žeton zcela nahoře nebo dole, otočte ho 
na stranu „stálý1“).
Tipy: Nálada Senátu se změní bez ohledu na padlé legie. Pokud už Senát 
„stálý“ je, tato událost otočí žeton na místě, na jeho běžnou stranu (6.5.1). 
Historické pozadí: Řečník a samozvaný soudce v otázkách římského 
právního řádu Marcus Tullius Cicero v Senátu Caesarovu pozici někdy 
bránil, jindy zas napadal. Jeho bratr Quintus byl v období let 54–52 př. 
n. l. legátem v Caesarově vojsku, což dozajista ovlivňovalo Ciceronovy 
postoje k Caesarovi i k válce v Galii. V roce 58 př. n. l. byl poslán do 
vyhnanství, z něhož se vrátil o rok později. Čas od času byl užitečný 
Caesarovi i Pompeiovi, občas jim naopak každému zvlášť škodil. Cicero 
působil jako lakmusový papírek Caesarovy moci v Římě, v mnohem 
větší míře byl však zosobněním spletitosti římské politiky.

2. Legiones Xiiii et XV ŘímV ArvK HaeV BelV

Soukromá armáda: Římané mohou posunout náladu Senátu o 1 pole 
nahoru (směrem k nevoli) a umístit do Provincie celkem 2 legie odebrané 
ze záložních a/nebo padlých legií.
Nezkušení legionáři: Bitva zdarma proti Římu na 1 území. První způ-
sobená ztráta automaticky odstraní 1 legii, pokud se zde nějaká nachází.
Tipy: Legie (světlé pozadí) mohou pocházet i z padlých legií, nikoli 
pouze ze záložních (1.4.1). Posunutí nálady Senátu musí žetonem po-
hnout o jedno pole nahoru nebo ho otočit (5.1.1, 6.5.1). Událost tedy 
nelze zahrát, pokud se Senát nachází ve stavu „stálé“ nevole.
Historické pozadí: Největší ztráty utrpěly v Galii teprve nedávno se-
brané legie, a to z důvodu nedostatku zkušeností jejich vojáků. [např. 
6.39–6.40] Legio XIIII, sestavená Caesarem v Předalpské Galii (Gallia 
Cisalpina) v roce 57 př. n. l., byla zničena Ambiorigem v zimě na 
přelomu let 54 a 53 př. n. l. – o něco později, opět v Předalpské Galii, 
došlo v roce 53 k jejímu obnovení společně s Legio XV jako dodatečnou 
rezervou. Možnost sbírat z titulu místodržícího jednotky, které se stávaly 
jeho soukromými legiemi, i přirozené sklony, jež Caesar k takovému 
jednání projevoval, však bez ohledu na výše zmíněné okolnosti   v Senátu 
přiživovaly rostoucí odpor vůči jeho osobě.

3. PomPeius Řím ArvK HaeV BelV

Konzul podporuje galské tažení: Jestliže Senát pochlebuje, umístěte 
do Provincie 1 legii. Pokud ne, posuňte náladu Senátu o 1 pole dolů 
(směrem k pochlebování).
Rival žádá o odeslání legií na východ: Pokud je záložních legií 4 nebo 
méně, Římané odstraní z mapy do zálohy  2 legie.
Tipy: V případě obou textů, se světlým i tmavým pozadím, se záložními 
legiemi nerozumějí padlé legie (1.4.1). Senát (světlé pozadí) nebere 

1 Za českými citacemi stojí kolektiv autorů v Caesar, Gaius Iulius: Válečné paměti, Svoboda 1972 (pozn. překladatele).

v potaz padlé legie (5.1.1, 6.5.1), a jestliže se již nachází ve stavu 
pochlebování, jeho nálada se změní na „stálé“ pochlebování.
Historické pozadí: Gnaeus Pompeius Magnus se s Caesarem spojil 
v době jeho vzestupu, a když společně s bohatým Římanem Markem 
Crassem vytvořili první triumvirát, byl v jejich vzájemném vztahu do 
značné míry nadřazeným partnerem. Pompeius byl nárůstem Caesarova 
věhlasu i významu značně dotčen a nakonec se stal jeho nepřítelem, 
který proti němu sešikoval senátorskou opozici. V roce 51 př. n. l. už 
mezi nimi panovala otevřená rivalita. „Přátelé Pompeiovi“ také tehdy 
vyhlásili nařízení, které Caesara donutilo odeslat dvě z jeho legií do 
Itálie, kde se jejich velení měl ujmout právě Pompeius – údajně v rámci 
zamýšleného východního tažení. [8.52–8.54]

4. obLéhaCí VaL Řím ArvM BelM HaeV

Obléhací opevnění: Římané mohou zdarma provést Pochod na sousední 
území s citadelou, kde položí žeton obléhacího valu na jednotky frakce, 
jíž citadela náleží. Označená skupina nesmí toto území opustit. Jestliže 
zaútočí sama, Římané se brání jako s opevněním. Žeton odstraňte, 
pokud skupina napadne Římany v Bitvě, je zničena nebo zde žádní 
Římané nejsou.
Tipy: Jednotky označené žetonem ponechte ve skupině pod ním (nebo je 
seskupte kolem stejně označené citadely), odděleně od jakéhokoli jiného 
uskupení jednotek, které by mohlo na dané území proniknout nebo zde 
být umístěno. Území, z nichž Římané zahajují svůj pohyb, se posuzují 
jako při běžném Pochodu (stav pomocných sborů změňte na skrytý).
Historické pozadí: „Jakmile Vercingetorix z tvrze alésijské zpozoroval 
nástup krajanských sil….“ [7.84] Tehdy velké povstání za galskou nezá-
vislost na Římě skončilo. Jestliže Vercingetorix setrvával v citadele i ve 
chvíli, kdy Caesar uzavíral své obklíčení, musel dozajista věřit tomu, že 
mu celá Galie vzbouřená proti Římu poskytne dostatečně silnou pomoc, 
aby Římany porazil právě tam, kam je pro daný účel přivedl (stejného 
názoru byli i velitelé jednotek, které ho táhly vysvobodit). [7.76] Že 
by se Vercingetorix, sledující stavební činnost Římanů zevnitř oppida, 
dopustil chybného úsudku a nepředvídal římská protiopatření v podobě 
obranného náspu zřízeného proti tak mohutnému soustředění galských 
sil, se zdá být nepravděpodobné. [7.74] Mnohem pravděpodobnější je, že 
čekání za zdmi Alésie na blížící se pomocnou armádu, jež představovala 
doslova drtivou sílu, bylo pro arvernského náčelníka dobrou volbou, 
přičemž střetnutí, k němuž posléze došlo, bylo vyrovnané a pro Caesara 
mohlo skončit katastrofou.

5. gaLLia togata Řím ArvK BelV HaeV

Strategický týl: Do Cisalpiny  položte žeton Gallia Togata a 3 pomocné 
sbory. Jedná se o území v zásobovací trase, kam umisťují své jednotky 
pouze Římané. Pochod z území je zdarma; každé Verbování sem umístí 
2 pomocné sbory.
Cisalpina si žádá posádku: Pokud Senát nepochlebuje, Římané odstraní 
1 legii k záložním legiím a 2 pomocné sbory mezi dostupné jednotky.
Tipy: Událost se světlým pozadím je jednou z mála, které mění pravidla 
umisťování (1.4.2, 5.1.1). Cisalpina přiléhá k územím Ubiů, Sékvanů 
a k Provincii. Zásobovací trasy popisuje pravidlo 3.2.1. Označte místní 
nadvládu (buď římskou, nebo žádnou) a ve fázi zimního ležení se pře-
souvejte do Cisalpiny i ven a cenu za ležení platíte jako na ostatních 
územích. Odstranění legií (tmavé pozadí) proběhne mezi záložní, nikoli 
padlé legie (1.4.1). 
Historické pozadí: Caesar dokázal zmnožit své síly a nahradit ztráty 
utrpěné v galských válkách prostřednictvím odvodů v severoitalské 
provincii Předalpská Galie (Gallia Cisalpina), jejímž místodržícím 
byl jmenován. [2.2, 6.1] V provincii však bylo zapotřebí legionářských 
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posádek proti pokračujícím vpádům ilyrských lupičů i ostatních barbarů 
a dost možná i kvůli nepokojům způsobeným válečnou únavou Římanů 
nebo v důsledku reakce na šířící se anarchii v Římě. Údajně především 
proto  sem Caesar v roce 51 př. n. l. vyslal Legio XV. [8.24, 8.54]

6. marCus antonius Řím ArvV BelV HaeV

Velitel jízdy: Římané mohou zdarma provést Průzkum a pak na 1 území 
zdarma svést Bitvu, v níž pomocné sbory způsobují dvojnásobek ztrát.
Římský kvestor: Z herního plánu přesuňte do Provincie až 4 pomocné 
sbory. Římané jsou pro další kartu nedostupní. Frakce, která tuto kartu 
vyhodnotí, zůstává dostupná. 
Tipy: Zdarma provedeným Průzkumem (světlé pozadí) lze přesunout 
libovolné pomocné sbory. Odhalit přítomnost nepřátelských bojových 
družin a označit je jako prozkoumané však lze pouze na území, kde je 
přítomen Caesar nebo jeho nástupce, případně na území s Caesarem sou-
sedícím (4.2.2, 5.1.1, 5.4). Pokud událost s tmavým pozadím vyhodnotí 
galská frakce, to, které pomocné sbory se pohnou, neurčují Římané, ale 
právě tato frakce.
Historické pozadí: Marcus Antonius, Caesarův příbuzný, chráněnec 
jeho politického spojence Publia Clodia Pulchera a úspěšný velitel 
s vojenskými zkušenostmi na východě, se dostal pod Caesarovo velení 
v Galii až v pozdější fázi galských válek. Se svým temperamentem 
a agresivitou byl u vojáků dosti oblíbený. Caesar se postaral o Antoniův 
vzestup na politické scéně, prakticky v roli jeho nástupce, a vyslal ho do 
Říma, aby se stal kvestorem, důležitým státním úředníkem. V roce 52 
př. n. l. se Antonius vrátil právě včas, aby stihl velké galské povstání. 
U Alésie hájil důležitý úsek obranného valu a vysloužil si první zmínku 
v Caesarových pamětech. [7.81] V roce 51 př. n. l. převzal samostatné 
velení v Belgice, kde se v čele své jízdy nepotýkal s nikým jiným než 
s Caesarovým bývalým belgským chráněncem Commiem. [8.47–8.48]

7. aLaudae Řím HaeV ArvK BelV

Legie sebraná v Galii: Římané umístí na jimi ovládané území 1 legii 
a 1 pomocný sbor.
Nespolehliví místní legionáři: Pokud je záložních legií 7 nebo méně, 
odstraňte 1 legii do zálohy a 1 pomocný sbor mezi dostupné jednotky.
Tipy: Legii (text se světlým pozadím) nelze vzít z padlých legií (1.4.1). 
Záložní legie (text s tmavým pozadím) nezahrnují padlé legie (1.4.1).
Historické pozadí: V roce 52 př. n. l. postavil Caesar v Předalpské Galii 
Legio V, která dostala jméno Alaudae. V jazyce Galů výraz znamenal 
„Chocholouši“ a pravděpodobně odkazoval k ptačím křídlům, často 
zdobícím galské přilby. Tato jednotka byla vůbec první římskou legií 
sebranou mezi Galy žijícími v Provincii i mimo její hranice a svůj plat 
dostávala přímo od Caesara.

8. VozatajstVo Řím HaeV Arv Bel
Náležité zásoby: Vezměte si tuto kartu  a umístěte ji ke své hráčské desce. 
Váš Pochod je zdarma.
VLASTNOST
Pomalé vozy: Vezměte si tuto kartu. Nájezd můžete na každém území 
provést se 3 družinami  a zdroje krást i navzdory přítomnosti citadel 
nebo opevnění.
Tipy: Při Nájezdu (tmavé pozadí) můžete otočit až tři skryté družiny na 
odhalenou stranu (namísto standardních dvou), přičemž každá z nich 
ukradne jeden zdroj (3.3.3).
Historické pozadí: „Nemálo z podrobených Belgů i ostatních Galů 
provázelo Caesarovo vojsko a pochodovalo s ním. Někteří z nich  (…), 
odpozorovavše seskupení našeho vojska na pochodu, ty dny obvyklé, 
dostali se v noci k Nerviům a vyložili jim, že se mezi jednotlivými legie-

mi táhnou dlouhé řady vozatajstva, takže není nijak těžko, až první legie 
vkročí do tábořiště a ostatní budou ještě hodný kus za ní, udeřiti na ni 
obtíženou ještě osobními zavazadly. Až ji zaženou a náklad vozatajstva 
rozchvátí, pak prý už se ostatní legie neodváží postaviti na odpor.“ [2.17]
Tato část textu  z roku 57 př. n. l. ukazuje, jak důležité a zranitelné vůči 
nájezdům vozatajstvo bylo, což platilo nejen u Římanů, ale i v případě 
galských armád. Čím více koní a vozů vojsko dokázalo shromáždit 
k dopravě svých zásob, tím méně se muselo spoléhat na místní zdroje 
a o to pohotovější byl i jeho přesun. 

9. mons CeVenna Řím Hae Arv Bel
Vojsko táhne přes údajně nepřekročitelné hory: Zdarma proveďte 
Pochod z území na sousední území, přičemž obě musí ležet v dosahu 
1 území od Provincie. V cílovém území (nebo z něj) pak (v jakémkoli 
pořadí) opět zdarma proveďte rozkaz a libovolnou zvláštní schopnost.
Tipy: „Na vzdálenost max. 1 území od Provincie“ znamená Provincii, 
území Sékvanů, Haeduů nebo území Arvernů (nebo také Cisalpinu, 
v případě události Gallia toGata se světlým pozadím). Výchozí území 
se posuzuje jako při běžném Pochodu (jednotky na území skryjte). 
Rozkazem zdarma může být i Pochod z cílového území.
Historické pozadí: Caesar zahájil své tažení proti Vercingetorigovi 
z roku 52 př. n. l. překvapivým přechodem hor za hranice Provincie: 
„Ačkoli pohoří Cebennské, jež odlučuje Arverny od Helviů, ztěžovalo 
v nejdrsnějším ročním období pochod hlubokými závějemi až do ne-
možnosti, dostane se Caesar, za velkých útrap vojska ovšem, ale přec 
jen, šťastně do území arvernského, když dal proházet sníh do hloubky 
šesti stop a uvolnit si tak cesty. Přepadne Arverny zcela znenadání, 
protože se pokládali za chráněné Cebennami jako hradbou a protože 
v té roční době nebývaly horské stezky schůdné….“ [7.8] 

10. baListy Řím HaeV BelM ArvM

Obléhací stroje: Obléhání ruší schopnost citadely snížit ztráty o polovinu. 
Hod kostkami při Bitvě odstraní opevnění při výsledku 1–2, nikoli 1–3.
VLASTNOST
Úskoky obléhatelů: Položte kartu vedle galské frakce. Ta smí po Pře-
padení odstranit bránící se opevnění nebo citadelu.
Tipy: Vlastnost se světlým pozadím činí Obléhací práce Římanů mno-
hem účinnějšími a vylepšuje také obranu jejich opevnění. Vlastnost 
s tmavým pozadím přidává v důsledku galské frakci, která ji získá, 
upravenou zvláštní schopnost Obléhání, spojenou s Přepadením.
Historické pozadí: Těžké zbraně římských stavitelů obléhacích strojů 
byly užitečné nejen při překonávání obranných opevnění, mezi něž 
patřila typická keltská oppida, ale i během obrany jejich vlastních valů 
proti nepřátelským útokům. Caesar například poznamenal, že „k od-
rážení útoků“ početných Vercingetorigových lučištníků a prakovníků 
na snadno napadnutelný tábor před Gergovií „velmi platně přispívaly 
samostříly“. [7.41]
Keltové žádné podobné stroje neměli a římská opevnění i jejich vlastní 
hradiště představovaly proti útokům barbarů účinnou ochranu. Hlavní 
město chráněného kmene Bójů Gorgobina se proti Vercingetorigovu 
vojsku udrželo tak dlouho, dokud Caesarovy manévry v okolí nedonu-
tily arvernského vojevůdce obležení zrušit. [7.9–7.12] Galové však byli 
dosti zběhlí v hloubení štol a také v používání beranidel proti branám, 
na něž útočili v ochranné formaci podobné římské „želvě“ (testudo). 
Vynalézaví galští velitelé se opírali i o další prostředky, jako například 
moment překvapení, klamání nepřítele, vyhrožování nebo vyjednávání 
o volném odchodu, jehož účelem bylo zdolání daného opevnění. Přesně 
to udělal Ambiorix, který na přelomu let 54 a 53 př. n. l. vylákal Legio 
XIIII z jejího zimního tábora a posléze ji zničil. [5.26–5.37]
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11. numiďané ŘímV HaeV BelV ArvK

Účinný obchvat: Římané umístí 3 pomocné sbory na 1 území se svým 
vůdcem nebo na území s ním sousedícím. Zde pak s pomocnými sbory 
svedou Bitvu zdarma, v níž tyto sbory způsobují dvojnásobné ztráty 
(před zaokrouhlením).
Odvolání Afričanů: Odstraňte libovolné 4 pomocné sbory.
Tipy: Při vyhodnocení ztrát (světlé pozadí) spočítejte celkové ztráty 
udělené všemi pomocnými sbory, včetně jejich snížení v důsledku pří-
tomnosti nepřátelské citadely. Výsledný počet pak zaokrouhlete. Doda-
tečné počáteční ztráty způsobené vlastností karty bAleárští prAkOvníci 
(světlé pozadí) se nezdvojnásobují. 
Historické pozadí: Mezi římskými pomocnými sbory pocházejícími 
z oblastí mimo území Galie náleželo přední místo Numiďanům. Důvo-
dem byla nejen jejich proslulá lehká jízda, ale také lučištníci, kteří často 
sloužili bok po boku s baleárskými prakovníky. [2.7]

12. titus Labienus Řím HaeV BelV Arv
Zdatný zástupce: Římané si mohou pro své zvláštní schopnosti vybírat 
území bez ohledu na umístění římského vůdce.
VLASTNOST
Caesarův legát ovlivněn jeho protivníky: Budování a odhalení jednotek 
Průzkumem lze provést max. na 1 území.
Tipy: K budování nebo odhalení jednotek Průzkumem (tmavé pozadí) 
a následnému označení nepřátelských bojových družin jako prozkou-
maných je stále zapotřebí přítomnosti římského vůdce na daném území, 
případně Caesara na území sousedním. Prostřednictvím Průzkumu 
lze stále přesouvat pomocné sbory z libovolných území na celé mapě 
s výjimkou Británie (4.2.2).
Historické pozadí: Titus Labienus působí v Caesarových pamětech do-
jmem podřízeného, který nemůže udělat nic špatně. V období let 54–53 
př. n. l. dostal samostatné velení proti Tréverům. [5.57–5.58, 6.7–6.8] 
V době velkého povstání v roce 52 mu Caesar svěřil čtyři legie (více 
než třetinu římských vojsk v Galii) na severu Celtiky, zatímco sám 
pokračoval na jihu v konfrontaci s Vercingetorigem. [7.57] Během 
tažení v roce 51 „často slyšel, že Labienus je popuzován jeho osobními 
nepřáteli proti němu, (…) přece [však], co se týče Labiena, ničemu 
nevěřil“. [8.52] Zdá se, že Labienus byl neochvějným, legitimistickým  
republikánem, což vyvolává otázku, jak brzy se mohly začít projevovat 
jeho rozpaky nad Caesarovými ambicemi. Po vypuknutí občanské války 
Labienus svého odbojného vůdce opustil a vstoupil do legitimní armády 
Římské republiky, v jejíchž řadách setrval až do své smrti u Mundy 
v roce 45 př. n. l. Jeho syn Quintus pak zašel dokonce tak daleko, že se 
v boji proti druhému triumvirátu spojil s Parthy.

13. baLeárští PrakoVníCi Řím BelV ArvK HaeV

Mazaní harcovníci: Římané si při každém nepřátelském rozkazu k Bitvě 
zvolí 1 území. Každý zde přítomný pomocný sbor nejprve útočníkovi 
způsobí ½ ztráty. Poté vyhodnoťte Bitvu.
VLASTNOST
Závislost na cizozemských oddílech: Verbovat lze pouze v zásobovací 
trase, při ceně 2 zdroje za území.
Tipy: V případě vlastnosti se světlým pozadím je jakékoli Přepadení po-
važováno za rozkaz Bitvy (3.3.4, 5.4). Římané mohou svými pomocnými 
sbory způsobit ztráty útočníkovi, který na stejném území svádí Bitvu 
s jinou frakcí. Pokud Římané disponují vlastnostmi karet bAleárští 
prAkOvníci (světlé pozadí) a germánská jíZdA (světlé pozadí), každý 
z jejich pomocných sborů nezpůsobí před nepřátelskou Bitvou ½ ztráty, 
ale celou 1 ztrátu.  

Historické pozadí: Vedle pomocných sborů pocházejících z Předalpské 
Galie přivedla římská armáda, jejíž dominantní složkou byla těžká pě-
chota, do Galie také speciální jednotky ze všech koutů říše: španělskou 
jízdu, krétské lučištníky a také pověstné prakovníky ze středomořských 
ostrovů Mallorky a Menorky. [2.7, 5.26] Pomocné sbory sebrané přímo 
na místě tvořila především galská a germánská jízda. Nejdůležitější 
armádní jednotky lučištníků a prakovníků tedy podle všeho sestávaly 
právě z již zmíněných cizozemských oddílů.

14. CLodius PuLCher Řím Bel ArvK HaeV

Vůdce populárů v Senátu: Náladu Senátu posuňte o 1 pole dolů (směrem 
k pochlebování). Pokud už pochlebuje, žeton otočte na stranu „stálý“.
Caesarův přívrženec zavražděn: Římského vůdce (pokud je na mapě) 
přesuňte do Provincie. Římané jsou pro další kartu nedostupní. Frakce, 
která kartu vyhodnotí, zůstává dostupná. 
Tipy: Ukazatel frakce, která vyhodnotí událost s tmavým pozadím, 
umístěte na levý okraj pole zahrané události jako upomínku, že tato 
frakce zůstává dostupnou. 
Historické pozadí: Publius Clodius Pulcher, rodem patricij, byl 
Pompeiovou a Caesarovou zásluhou adoptován mezi plebejce, aby 
mohl dosáhnout úřadu tribuna. Tento politik a člen strany populárů (po-
pulares) pomáhal Caesarovi dohlížet na jeho politické zájmy v Senátu 
a v Římě, zatímco Caesar válčil na druhé straně Alp, a v roce 58 př. n. l. 
zařídil vyhnanství pro otravného Cicerona. Clodiova nechvalně proslulá 
metoda řízení římské politiky zahrnovala brutální násilí. Poté, co byl 
v lednu roku 52 př. n. l. na silnici Via Appia zavražděn služebníky jed-
noho ze svých rivalů, zdržely následné nepokoje Caesara v Předalpské 
Galii déle než obvykle a galským spiklencům dodaly optimismu při 
osnování velkého povstání. [7.1]

15. Legio X Řím BelV ArvK HaeV

Spolehlivá elita: V Bitvách, jichž se účastní římský vůdce a alespoň 1 le-
gie, jsou konečné ztráty Římanů  –1 a konečné ztráty jimi způsobené +2. 
VLASTNOST
Velitelovi oblíbenci: Caesarův útok zdvojnásobí v Bitvě ztráty způsobené 
pouze 1 legií (nikoli všemi).
Tipy: V případě vlastnosti se světlým pozadím nejprve spočítejte celkové 
ztráty a až pak odčítejte nebo přičítejte.
Historické pozadí: Caesar byl zcela zřejmě pyšný na vlastní vůdcovské 
schopnosti. U příležitosti porady s centuriony, k níž došlo v roce 58 př. n. 
l. u Vesontia při příchodu Ariovistova hrůzu nahánějícího germánského 
vojska, čtenářům ukazuje, jak zapůsobil na mínění vojáků, když apeloval 
na jejich pověst, a zejména na jejich povinnosti vůči spolubojovníkům.  
Dobře totiž věděl, že kýžený účinek umocní pocit sounáležitosti jednotky, 
přítomnost elity a soutěživost.
Centurionům řekl, že do útoku vyrazí jen s Legio X, „na niž se může 
spolehnout, ta mu bude osobní družinou vojevůdcovou. —  Této legii 
přál totiž Caesar obzvláště a pro její statečnost jí nejvíce důvěřoval.“ 
[1.39–1.41]
Proslov zapůsobil a Legio X Equestris, první z legií naverbovaných 
osobně Caesarem, už její úloha zůstala – po celou dobu galského po-
vstání, včetně zmírnění porážky u Gergovie [7.47, 7.51], až po klíčové 
okamžiky během rozhodujících bitev proti Pompeiovi u Farsalu v roce 
48 př. n. l. a proti Labienovi u Mundy v roce 45 př. n. l.

16. ambaktoVé Řím BelV HaeV ArvV

Galské družiny v římské službě: Umístěte 4 pomocné sbory na 1 území  
s Římany nebo 6 sborů na území s Caesarem. 



Pád nebes  — Průvodce hrou 35

Galští družiníci odcházejí domů: Hoďte kostkou a z mapy odstraňte 
buď 3 pomocné sbory, nebo tolik, kolik činí váš hod.
Tipy: „Římany“ (světlé pozadí) se rozumí jakákoli římská jednotka.
Historické pozadí: Jako na všech ostatních územích pod římskou nad-
vládou i v Galii se armáda opírala o místní odvedence, kteří doplňovali 
řady lehkých a zvláště pak jízdních jednotek, představujících ochrannou 
ulitu kolem legií tvořených těžkou pěchotou. Získat takové rekruty ve 
frakcemi zmítané vřavě Caesarovy Galie nebylo nijak obtížné. Ze stej-
ného důvodu byla však jejich věrnost poněkud vrtkavá. „Ambaktové“ 
(ambacti) je výraz keltského původu, odkazující k družiníkům pod ve-
lením galských šlechticů, kteří s jejich pomocí prosazovali a hájili svou 
moc v rámci kmene [6.15]. Caesarovy galské pomocné sbory sestávaly 
vesměs právě z takových družin „spojeneckých“ šlechticů. Přítomnost 
ambaktů byla životně důležitá jednak proto, že Římanům opatřovali 
jízdu, jež v této oblasti vyvažovala výhodu Galů (dokud si Caesar poté, 
co se většina galských kmenů připojila k povstání, nenaverboval jezdce 
mezi Germány), jednak díky jejich klíčové úloze politických ručitelů 
za věrnost svého kmene.

17. germánští náčeLníCi ŘímV BelM HaeM Arv
Vzpomínka na Ariovistův osud: Římané provedou Pochod až se 
3 skupinami Germánů. Pak s Germány uskuteční Přepadení na libo-
volném 1 území.
Ariovistův osud zapomenut: Okamžitě vyhodnoťte fázi germánských 
kmenů, jako by proběhla v zimě.
Tipy: Akce germánských jednotek (světlé pozadí) proběhne v režii 
Římanů; nebude se řídit postupem při fázi germánských kmenů (6.2). 
Událost s tmavým pozadím se odehraje celá podle postupu popsaného 
v pravidle 6.2. 
Historické pozadí: V roce 55. př. n. l. Ubiové prohlásili: „Takové prý 
je jméno a pověst jeho vojska po porážce Ariovistově a po poslední ví-
tězné bitvě dokonce až u nejvzdálenějších národů Germánie, že už sláva 
a přátelství národa římského jim může zaručit bezpečnost. A nabízeli 
mu (…) veliké množství lodí.“ [4.16] Svébové se Sugambry na danou 
otázku evidentně pohlíželi jinak.

18. most Přes rýn Řím Bel Hae Arv
Trestná výprava: Římané mohou  v Germánii z 1 území, které ovládají 
nebo jež s jimi ovládaným územím sousedí, odstranit všechny Germány.
Uvázlé oddíly: Pokud se alespoň jedna z legií nachází v Germánii 
nebo v jejím sousedství, Římané ztrácejí 6 zdrojů  a pro další kartu jsou 
nedostupní.
Tipy: „Všechny Germány“ (světlé pozadí) znamená všechny germán-
ské jednotky: spojence i bojové družiny. „V Germánii nebo v jejím 
sousedství“ (tmavé pozadí) znamená buďto v oblasti Germánie, nebo 
na území s ní sousedícím.
Historické pozadí: Caesar pravidelně považoval za vojensky i politicky 
výhodné překročit Rýn a podrobit si jakékoli germánské kmeny, které by 
ho mohly ohrožovat. Jeho náhlé výpady umožnila schopnost římských 
stavitelů zorganizovat vojáky tak, že přes širokou řeku zvládli během 
pouhých několika dní vybudovat pevný most. Jednou z takových příle-
žitostí bylo i tažení proti Ambiorigovi s cílem zajistit, aby mu Ubiové 
se Svéby neposlali posily a neposkytli mu ani kýžené útočiště. Caesar si 
však zároveň dával dobrý pozor, aby při svém tažení za Rýnem neuvázl: 
Svébové mohli jednoduše ustoupit do rozlehlých lesů a stav germánského 
zemědělství byl tak ubohý, že Caesarova armáda mohla bez naděje na 
rychlý návrat do Galie snadno vyhladovět. [6.9–6.10, 6.29]

19. LuCterius ArvK ŘímV HaeV Bel
Zmařený výpad proti Narbu: Z území Provincie nebo z území v jejím 
sousedství buď odstraňte až 6 arvernských družin, nebo do Provincie 
umístěte až 5 pomocných sborů.
Odvážný Kadurk: Pokud je arvernský nástupce na mapě nebo v zásobě 
jednotek, Arvernové ho umístí na jakékoli území symbolem nahoru – 
jako Vercingetoriga .
Tipy: Událost se světlým pozadím způsobí odstranění celkem až 6 
bojových družin z Provincie nebo z území Sékvanů, Haeduů nebo Ar-
vernů. Událost s tmavým pozadím je jediným způsobem, jak Arvernové 
dokážou znovu získat svého hlavního vůdce po jeho odstranění. Tento 
krok představuje Lucteria, který se postavil do čela povstání.
Historické pozadí: Lucterius, náčelník s Arverny spojeného kmene 
Kadurků a „muž nejvýše odvážný“, shromáždil v první polovině roku 
52 př. n. l. početné keltské vojsko a vytáhl s ním do jižní části Provincie. 
Tato hrozba přiměla Caesara odklonit pochod vstříc Arvernům směrem 
na Narbo. Spojení římských jednotek s čerstvými posilami z Itálie na 
území Helviů však Lucteria nakonec donutilo k ústupu. [7.5, 7.7–7.8]

20. oPtimates  ArvV ŘímM HaeM BelM

Občanská válka na obzoru: Tuto kartu položte vedle ukazatele průběhu 
zimy. Pokud ve 2. a každé následující fázi vítězství římské vítězné body 
překročí 12, všechny legie odstraňte mezi záložní, ukončete hru  a určete 
jejího vítěze.
Tipy: „Římské vítězné body překročí 12“ znamená, že červený žeton 
podrobených, rozehnaných a spojeneckých kmenů se nachází na hod-
notě 13 nebo výše (1.9, 7.2). Konečným důsledkem této události je, 
že za určitých okolností dojde ke spuštění předčasného konce, který 
Arvernům ulehčí od jedné z jejich vítězných podmínek. Za předpokladu, 
že se Caesarovi v Galii obstojně daří (aby v Římě zůstával politickou 
hrozbou), ale galské povstání nadále pokračuje, bude nucen stáhnout 
své legie a pustit se do římské občanské války, aniž by ho Vercingetorix 
musel z Galie vypudit. Arvernové však stále budou muset dosáhnout 
druhého kritéria svého úspěchu: udržet si devět nebo více spojenců 
a citadel. Pro dodatečnou připomínku vlivu této události na pozdější fáze 
vítězství otočte žeton zimy na stupnici jejího průběhu na druhou stranu.
Historické pozadí: Tradicionalisticky zaměřená strana optimátů (opti-
mates) stála v Senátu proti populárům, jejichž hodnoty Caesar zastával. 
Proti Caesarovým politickým zájmům podnikali kroky po celou dobu 
jeho válečných akcí v Galii; v roce 51 př. n. l., kdy se Caesar po Vercin-
getorigově povstání snažil zlikvidovat poslední zbytky galského odporu, 
nabraly intriky optimátů na intenzitě. Identifikovali ho totiž jako hlavní 
hrozbu moci Senátu a se stále menší zdrženlivostí začali prosazovat 
Pompeia jako jeho protiváhu.
Historik Arthur D. Kahn konstatoval, že „rostoucí opozice v Římě zvýšila 
tlak na Caesara, aby v Galii dospěl k rychlému řešení“. (The Education 
of Julius Caesar, 1989, s. 298.) Důležitou otázkou zůstává, co by se 
bývalo stalo, kdyby běh římských událostí namířených proti Caesarovi 
nabral rychlejší spád nebo kdyby podmanění Galie probíhalo pomaleji.

21. ProVinCie ArvK ŘímV HaeV BelM

Spojnice s říší: Pokud jsou v Provincii pouze římské jednotky, umístěte 
zde 5 pomocných sborů nebo Římanům přidejte 10 zdrojů.
Jezdecké šarvátky: Jestliže Provincii ovládají Arvernové, posuňte náladu 
Senátu  o 2 pole nahoru (směrem k nevoli). Pokud ne, Arvernové do ní 
umístí 4 družiny a zdarma provedou Nájezd nebo Bitvu, jako by zde 
nebylo opevnění. 
Tipy: Bojové družiny (tmavé pozadí) musejí být arvernské (5.1). „Jako 
by zde nebylo opevnění“ znamená, že bránící Římané nesníží díky 
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přítomnému opevnění své ztráty o polovinu a že opevnění neabsorbuje 
žádné ztráty při jejich ústupu (3.3.4).
Historické pozadí: Možnost nepřátelského ohrožení římské provincie 
ležící za Alpami (Gallia Transalpina, Zaalpská Galie, známá také jako 
Provincia Nostra či jen Provincia) uváděl Caesar jako důvod svého 
zásahu v Galii už od samého počátku. [1.10–1.11] Galské vpády na 
území Provincie teď nebyly jen domnělou hrozbou, ale skutečností, 
s níž bylo zapotřebí se vypořádat. [7.7]
Zatímco Provincie zůstala během války Římu věrná, její podmanění bylo 
po několika rozsáhlých povstáních stále dosti čerstvé na to, aby Římané 
chovali oprávněné obavy (nebo v případě Galů naděje), že jižní Galové 
této příležitosti využijí k nové vzpouře, která by měla katastrofické ná-
sledky jak pro římské válečné úsilí, tak pro pověst samotného Caesara.
Galské nájezdy se však nakonec podařilo překazit. Ve druhé polovině 
roku 51 př. n. l. se pak Caesar „několik dní sám zdržel v Provincii“, 
protože měl „znamenitou možnost zjistit, jakého byl kdo smýšlení 
k římskému státu, když se chtěla od něho odtrhnout celá Galie a on ji 
zadržel věrností a vojsky oné Provincie“. [8.46]

22. rukojmí Arv Řím BelV Hae
Podnět k výměně: Na územích, která ovládáte, odstraňte nebo vyměňte 
(za své vlastní) celkem až 4 družiny nebo pomocné sbory.
Casus belli: Na území, kde se nacházejí římské jednotky, umístěte na 
1 nebo  2 podrobené kmeny galského spojence  a spolu s ním libovolnou 
družinu.
Tipy: Spojenci (tmavé pozadí) nemusejí náležet k frakci, která tuto 
událost vyhodnotí.
Historické pozadí: Jako záruku dobrého chování vyžadovali Římané 
i Galové rukojmí (často děti předních činitelů), a to nejen od podrobených 
nepřátel, ale i od spojenců, s nimiž měli táhnout do války. Zdá se, že 
Caesar tak během svého tažení běžně činil a svá galská rukojmí strážil 
a přesouval stejným způsobem jako své vozatajstvo, obilí nebo válečnou 
pokladnu. [7.55] Totéž učinil na shromáždění, které Galy (včetně Hae-
duů) sjednotilo pod prapory povstání, i Vercingetorix. [7.64] V průběhu 
času a v kontextu všeobecného povstání jedné kultury proti druhé však 
takové praktiky mohly plodit pouze zášť a nevoli vůči přetrvávající 
nadvládě. Vztah mezi rukojmím a spojeneckým kontingentem tak na 
obou stranách mnohdy dostával jen dosti nejasnou podobu.

23. PLenění ArvK Řím Bel HaeM

Odplata: Římané mohou umístit žeton zničeného města na město 
v území, jež ovládají. Tento žeton nahradí vše ostatní. Římané obdrží 8 
zdrojů. Město je trvale zničené (rozehnané).
Dlouhé, nákladné obléhání: Pokud se na území s vaší citadelou nachází 
legie, odstraňte ji a Římané jsou pro další kartu nedostupní.
Tipy: Žeton zničeného města (světlé pozadí) je pro všechny účely 
ekvivalentem žetonu rozehnaného kmene s tou výjimkou, že na jaře 
nedochází k jeho odstranění (1.4.2, 3.2.3 6.6, 7.2). Existuje však několik 
málo událostí, které to dokážou. Legii (tmavé pozadí) odstraňte k padlým 
legiím (1.4.1). Nedostupnost Říma (tmavé pozadí) označte umístěním 
římského ukazatele pod ukazatel frakce, která kartu vyhodnotí.
Historické pozadí: Po vítězství tvrdě vybojovaném při obléhání Avarika 
Caesar popsal nelítostnost svých vojáků: „Tak byli rozlíceni i cénabským 
vražděním, i útrapami se stavbou celého obléhacího díla, že nešetřili ani 
vetchého stáří, ani žen, ani nemluvňat. A tak se nakonec z celého jejich 
počtu asi čtyřicíti tisíc lidí dostalo k Vercingetorigovi živo a zdrávo sotva 
osm set mužů….“ [7.28]

24. PodkoPy ArvK ŘímV BelV HaeV

Převedení dělníků na opevňovací práce: Galská frakce s citadelou 
ztrácí  10 zdrojů.
Horníci jsou pro obléhatele pohromou: Na území s arvernskou citadelou 
odstraňte celkem 2 legie a/nebo pomocné sbory.
Tipy: Obě varianty události může vyhodnotit kterákoli frakce, v případě 
tmavého pozadí však cílové území musí obsahovat arvernskou citadelu. 
Legie odstraňte k padlým legiím (1.4.1).
Historické pozadí: Avaricum, rok 52 př. n. l.: „Jedinečným výkonům 
zdatnosti našich vojáků čelili Galové důmyslnými opatřeními všeho 
druhu, jako vůbec je to lid nanejvýš důvtipný… Také obléhací násep 
podbourávali podkopy, a to tím dovedněji, že u nich jsou velké doly na 
železnou rudu, a jsou proto u nich známy a hojně používány štoly všeho 
druhu…. A podkopy zamířené k hradbám odkrývali, tarasili je zpředu 
zahrocenými a opálenými trámy a roztopenou smolou a ohromně těžkými 
balvany. Bránili tak našim (…) přiblížit se k hradbám (…). [Pak] bylo 
krátce před půlnocí zpozorováno, že se z náspu kouří. Nepřátelé jej z pod-
kopu zapálili, současně strhli po celých hradbách pokřik a činili výpad 
dvěma branami po obou stranách náspu s jeho věžemi (…).“ [7.22, 7.24]

25. akVitánoVé Arv HaeV ŘímV BelM

Vpád do Celtiky: Na území Piktonů nebo Arvernů sveďte zdarma 
Bitvu, která způsobí 3 dodatečné ztráty. První ztráta odstraní spojence 
(ne citadelu). 
Jízda kmene Nitiobrigů: Při rozkazu ke Shromáždění na území Piktonů 
a Arvernů umístěte na každé  z nich 2 družiny navíc.
VLASTNOST
Tipy: Svést Bitvu (světlé pozadí) je možné i bez přítomnosti vlastních 
jednotek na daném území, protože text události zde nařizuje Bitvu (5.1.1), 
a 3 ztráty se poté přičtou k nulovým ztrátám. Shromáždění (tmavé pozadí) 
umístí na každé z uvedených území 2 dodatečné bojové družiny, i kdyby 
se na ně za běžných okolností neumisťovaly. Stále však platí, že musí  
být proveditelné, a že je tedy nelze uskutečnit na zpustošených územích, 
pokud tak nečiní Arvernové v přítomnosti Vercingetoriga (3.3.1).
Historické pozadí: Po velkém tažení v Akvitánii z roku 56 př. n. l., 
v jehož čele stál Publius Crassus, se v třetí části Galie v tomto období 
bojovalo jen velmi zřídka. Akvitánové nicméně vyslali své oddíly do 
Celtiky, a když se například Vercingetorix pokoušel nahradit ztráty utrpě-
né u Avarika, král Nitiobrigů, jehož otce dříve Senát prohlásil za přítele 
národa římského, k němu přitáhl s „velikým počtem jezdců vlastních 
i těch, které si najal v Akvitánii“. [7.31]

26. gobannitio Arv Hae Řím BelM

Vercingetorigův obezřetný strýc: Odstraňte vše z Gergovie. Umístěte 
zde římského nebo haedujského spojence nebo citadelu (neplatí exklu-
zivita Arvernů).
Pod synovcovým vedením: Arvernové mohou na území Arvernů podle 
libosti odstranit a umístit spojence. Poté zdarma provedou Shromáždění 
na území s Vercingetorigem nebo v jeho sousedství.
Tipy: Událost se světlým pozadím je jednou z mála, které přinášejí 
změnu omezení ve smyslu umisťování jednotek (1.4.2, 5.1.1). V případě 
události s tmavým pozadím to neplatí, a proto by například Arvernové 
nemohli umístit své spojence na území s žetonem označujícím roze-
hnaný kmen. „Na území s Vercingetorigem nebo v jeho sousedství“ 
znamená území, kde se nachází Vercingetorix a všechna území, která 
s ním sousedí.
Historické pozadí: Špičky arvernské společnosti rozděloval spor 
mezi přívrženci tradičně pojaté královské hodnosti – jedním z nich byl 
i Vercingetorigův otec Celtillus, zabitý o něco dříve za to, že „usiloval 
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o královskou samovládu“ [7.4] – a zastánci oligarchického režimu (který 
od porážky posledního arvernského krále Bituita podporovali Římané).
Vercingetorigovy vlastní ambice byly oživením otcových plánů a pro 
další arvernské předáky představovaly vážnou výzvu. První překážkou 
Vercingetorigovy snahy vyvolat povstání se stal jeho příbuzný: „Brání 
mu však v tom vlastní strýc Gobannitio i ostatní předáci, kteří soudi-
li, takto že se osud nemá pokoušet. Vercingetorix je vyhnán z města 
Gergovie. Přesto neustává a po venkově koná odvody chudiny a chátry. 
Maje už pohromadě takovouto ozbrojenou moc, získává na svou stranu 
ze spoluobčanů, na koho jen se obrátí. Vyzývá je, aby se chopili zbraně 
pro společnou svobodu. Shromáždiv tak už mohutné zástupy, vyžene 
z arvernského kmene protivníky, od nichž byl sám přednedávnem 
vyhnán.“ [7.4]
Jazyk, který Caesar používá v této pasáži i na jiných místech, odráží 
lidově demokratickou rovinu roajalistických frakcí, na rozdíl od elitářsky 
založených oligarchů typicky upřednostňovaných Římem. Proto se také 
při popisu jeho protivníků mezi kmeny objevuje nejen zmínka o „chátře“, 
ale i další znevažující pejorativa.

27. PříVaL gaLskýCh šíPů ArvK Hae Řím BelV

Vyzbrojení lehkými zbraněmi: Arvernové způsobí v jimi vyvolané Bitvě 
na všech územích o 1 ztrátu méně (obráncům; před jakýmkoli půlením).
VLASTNOST
„Převeliké množství“: Na začátku Bitev, jichž se účastní 6 nebo více 
arvernských družin, je protivníkovi okamžitě způsobena 1 ztráta, kterou 
musí vyhodnotit.
Tipy: Text se světlým pozadím platí jen pro útok Arvernů v rámci 
arvernského rozkazu Bitvy, nikoli v případě arvernské obrany během 
rozkazů Bitvy vydaných ostatními frakcemi. Text s tmavým pozadím se 
týká všech Bitev, jichž se účastní uvedený počet arvernských bojových 
družin, ať už v útoku, nebo v obraně.
Historické pozadí: „Vercingetorix (…) dává svolávat a k sobě posí-
lat všechny lučištníky, jichž bylo v Galii převeliké množství. Těmito 
opatřeními jsou ztráty v Avariku rychle nahrazeny.“ [7.31] Nepřetržitý 
déšť šípů dopadajících na val římského tábora u Gergovie legionáře 
vysiloval a připravil půdu pro odražení Caesarových vojáků v hlavní 
bitvě. [7.36, 7.41]

28. oPPida Arv Hae Bel ŘímM

Výšinná hradiště: Na podrobená města, která nejsou ovládána Římany, 
umístěte libovolné dostupné galské spojenecké kmeny. Pak dle vlastního 
uvážení nahraďte galské spojence ve městech dostupnými citadelami 
stejné frakce.
Tipy: Tato událost umožňuje umístit jakékoli dostupné citadely na pod-
robená (nikoli rozehnaná  nebo zničená) města a nahradit již přítomné 
galské spojenecké kmeny citadelami těchtýž frakcí. Frakce, která kartu 
vyhodnotí, smí nejprve odjinud odstranit vlastní jednotky. Ty pak přesune 
mezi své dostupné jednotky, aby takové umístění mohla provést (1.4.1). 
Historické pozadí: Keltská města a velká sídliště (oppida) se mohla 
opřít o předem připravená opevnění, schopná odolat útoku a zabránit 
v přístupu nepřátelsky naladěným živlům. Celá řada z nich  se soustře-
ďovala kolem hrazeného útočiště, ležícího na vrcholu náhorní plošiny. 
I opevněná oppida ale potřebovala k odražení nepřátelského náporu 
jisté přípravy a dostatečně silnou posádku. V roce 52 př. n. l., ještě před 
uskutečněním zamýšlených obranných opatření, vzali Římané náhlým 
útokem Cenabum (Orléans), opevněnou obchodní baštu Karnutů ležící 
u ústí jednoho z přítoků Loiry. Jejich rychlý úspěch donutil Vercingeto-
riga zrušit obležení prohaedujské Gorgobiny a vydat se na pochod, aby 
zachránil své severní spojence. [7.11]

29. sVéboVé Ve zbrani Arv HaeM Bel ŘímM

Tlak Germánů: Z obou kmenů na území Svébů (severních i jižních) 
odstraňte případné žetony rozehnání a na každý z nich umístěte (černého) 
germánského spojence, pokud zde již není. Poté ihned vyhodnoťte fázi ger-
mánských kmenů jako ve fázi zimy, avšak  s vynecháním Shromáždění sil.
Tipy: Tato událost nabízí vzácnou příležitost k brzkému odstranění 
žetonů označujících rozehnaný kmen. Po umístění spojenců (v případě, 
že se oba žetony dosud nenacházejí na svých místech) postupujte podle 
pravidla 6.2, avšak bez Shromáždění germánských kmenů (6.2.1).
Historické pozadí: Svébové byli početným a divokým národem, „daleko 
největším a nejbojovnějším ze všech Germánů“. [4.1] Sídlili na širokém 
pruhu území v severní i jižní části Germánie a ze severovýchodu vyvíjeli 
tlak na Trévery, žijící v sousedství Belgiky, zatímco pod Ariovistovým 
vedením ohrožovali z jihovýchodu také samotný střed Celtiky. [1.37] 
K obnoveným výpadům směrem na západ se podle všeho čas od času 
shromažďovali i po porážce zmíněného svébského krále. Caesar byl po 
svém příchodu k Tréverům v roce 53 př. n. l. „zpraven Ubii, že Svébové 
soustřeďují všecky své branné síly na jedno místo a že vyzývají všecky 
jim poddané kmeny, aby jim posílaly pomocné sbory pěších i jízdy“. 
[6.10] Jejich vojsko sice zdaleka nedosahovalo počtu, který se v roce 
58 př. n. l. podařilo shromáždit Ariovistovi, ale taková mobilizace byla 
dostatečně závažná na to, aby si vyžádala náležitou protiakci.

30. VerCingetorigoVa eLita ArvK Hae BelV Řím
Neoblíbené přísné tresty: Arvernský rozkaz ke Shromáždění sil umisťuje 
družiny až do počtu spojenců + citadel  (tj. bez  bonusu +1 a bonusu za 
vůdce).
VLASTNOST
Kázeň v římském stylu: Ve všech Bitvách s účastí svého vůdce si 
Arvernové zvolí 4 arvernské družiny, které způsobují a přijímají ztráty 
jako legie .
Tipy: Pokud se 4 vybrané bojové družiny (tmavé pozadí) brání, jsou 
určeny k absorbování ztrát, a pokud všem padne při hodu kostkou 1–3, 
jsou odstraněny, při protiútoku již zbylé družiny nezpůsobují ztráty jako 
legie. V případě, že dojde k jejich odstranění, se tyto vybrané bojové 
družiny přesunou mezi dostupné jednotky Arvernů – jako za běžných 
okolností (1.4.1; za padlé legie se nepovažují).
Historické pozadí: Jednou z výhod na poli vojenství, kterými Římané 
disponovali vůči barbarům, byla skutečnost, že posledně zmínění měli 
sklon bít se jako jednotlivci, ať už kvůli osobní pověsti, nebo zisku 
kořisti, zatímco římská armáda bojovala jako tým. Vercingetorix si ta-
kovou věc zřejmě uvědomoval a ve svém keltském vojsku se pokoušel 
zavést nový druh kázně: „S krajní pečlivostí spojuje nejvyšší velitelskou 
přísnost. Váhavce pohání těžkými tresty. Dopustí-li se kdo provinění 
hrubšího, dává ho odpravit ohněm a všemi možnými mukami, kdo se 
proviní méně, toho posílá domů s uřezanýma ušima nebo s jedním okem 
vypíchnutým, aby byl ostatním výstražným příkladem a odstrašoval 
jiné přísností trestu. Takovými tresty urychlí sebrání vojska.“ [7.4–7.5]

31. ConConnetodumnus a gutuater Arv Bel Řím HaeV

Řím rozhněvaný zvůlí náčelníků: Do Provincie umístěte 1 legii.
Masakr obchodníků děsí spojence: Odstraňte 3 spojence: 1 římského,  
1 haedujského a 1 římského nebo haedujského (ne citadely).
Tipy: Legie (světlé pozadí) nesmí pocházet z padlých legií, ale z legií 
záložních (1.4.1).
Historické pozadí: Spiknutí, do jehož čela se postavili Karnutové a jež 
zanedlouho přerostlo ve Vercingetorigovo povstání, začalo v baště zmí-
něného kmene, městě Cenabu. Galové, vedení dle Caesarova vyjádření 
„dvěma všeho schopnými odvážlivci“, v něm povraždili a oloupili římské 
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občany, kteří se zde usadili kvůli obchodu. Zprávy o jejich hrůzném činu 
se pak rychle šířily dál. [7.3]

32. zryChLené Přesuny ArvV BelM ŘímV HaeM

Rychlý pochod: Kterékoli ze svých družin, legií, pomocných sborů 
a/nebo vůdce přesuňte z jakýchkoli území (kromě Británie) na libovolná 
území (mimo Británii). Přesunuté jednotky skryjte.
Tipy: Mezi přesunutými jednotkami mohou být pouze mobilní jednotky 
frakce, která kartu vyhodnotí. Území, která jsou předmětem přesunu, 
spolu nemusejí sousedit. Prozkoumané bojové družiny nejsou otočeny 
na skryté, ale je z nich odstraněn jejich žeton průzkumu (4.2.2). 
Historické pozadí: Manévrující armády se snažily získat výhodu tím, 
že se přesouvaly rychleji, než by jejich protivník očekával. Římské 
legie v této taktice přímo vynikaly a Caesar vypráví o řadě příležitostí, 
kdy prostřednictvím rychlých pochodů svými nepřáteli otřásl a postavil 
je do nevýhodné situace. Obratně přesouvat svou armádu ale dokázal 
i Vercingetorix: po pádu Avarika se mezi ním a Caesarem rozpoutal závod 
o to, kdo jako první dorazí na jih a dosáhne hlavního města Arvernů, 
Gergovie. Vercingetorix využil ve svůj prospěch řeku tekoucí mezi po-
chodovými trasami obou armád, a i přes Caesarův chytrý pokus donutit 
ho svést bitvu se úskoku protivníka vyhnul a své jednotky rozmístil na 
svazích Gergovie ještě před ním. [7.34–7.36] Co však ostatní z nepřá-
tel, s nimiž se Římané v rámci povstání střetli? K Alésii se posily sešly 
z různě vzdálených míst ležících po celé Galii, dorazily však později, 
než se čekalo. [7.77] Cožpak žádné galské vojsko Caesara nikdy nepře-
kvapilo tím, že se objevilo, kde ho nečekal? Nebo nám o tom jen neříká?

33. ztraCený oreL ArvK BelV Řím Hae
Orel získán zpět: Římané umístí 1 padlou legii na území, kde se již 
nachází družina (jiná než haedujská) a legie. 
Ukradený odznak: Jednu padlou legii odstraňte trvale ze hry. 
V nadcházející fázi Senátu se jeho nálada nemůže posunout směrem 
k pochlebování (označte).
Tipy: Legie nesmí pocházet ze záložních, ale z padlých legií. Jako 
připomínku (tmavé pozadí), že (pouze) tuto zimu není možné žeton 
Senátu posunout směrem k pochlebování ani ho otočit na stranu stálého 
pochlebování (6.5), umístěte k padlým legiím nebo na ukazatel nálady 
Senátu žeton ztraceného orla. Po vyhodnocení nejbližší fáze Senátu 
tento žeton odstraňte.
Historické pozadí: Caesar podává zprávu o činech statečného strážce 
orla (aquilifer) poté, co Ambiorigovi Belgové přepadnou Legio XIIII 
a její zbytky pronásledují zpět k táboru: „Z nich orlonoš Lucius Pet-
rosidius, tísněn velkou nepřátelskou přesilou, vhodil orla přes val do 
tábora a sám padne před táborem, hrdinsky se bráně.“ [5.37] Podle 
některých interpretací se přeživším římským vojákům podařilo utéci 
i s orlem; jiní zastávají názor, že si Belgové stříbrného orla z dobytého 
tábora odnesli a získat jej zpět se už nikdy nepodařilo. Taková hanba 
by ovšem z obnovení Legio XIIII učinila velmi odvážný tah a navždy 
by ji uvrhla do náruče zlého osudu jako jednotku, kterou pronásleduje 
smůla (vizte Stephen Dando-Collins: Nero’s Killing Machine: The True 
Story of Rome’s Remarkable 14th Legion, 2005).

34. aCCo ArvV BelV Hae Řím
Odezva vyvolaná bičováním: Gal nebo Říman provedou na 3 libovolných 
územích zdarma Shromáždění sil nebo Verbování, jako by je ovládali.
Náčelník organizuje povstání: Na území Karnutů a Mandúbiů nahraďte 
všechny spojence a citadely spojenci a citadelami Arvernů.
Tipy: Shromáždění (světlé pozadí) může být provedeno i na zpustoše-
ných územích a lze při něm umístit spojence i bez jejich předchozího 
ovládnutí .

Historické pozadí: Mezitím co Caesar v roce 53 př. n. l. řešil naléhavou 
situaci v Belgice, sousední Senonové podněcovali kmeny k tomu, aby 
od něj odpadly. „Strůjce odboje“ Akka nechal později zatknout, a jak se 
sám vyjádřil, „popravit po starém římském zvyku“, čímž měl na mysli 
ubičování k smrti. Zášť vyvolaná tímto činem nabyla takových rozměrů, 
že pomohla zažehnout jiskru povstání, do jehož čela se následujícího 
roku postavil Vercingetorix. [6.4, 6.44, 7.1]

35. gaLské VoLání Arv Bel HaeV ŘímM

Odhalené plány: Římané si mohou prohlédnout následující 2 karty (lí-
cem dolů) a buďto zdarma provést omezený rozkaz, nebo zůstat dostupní.
Rychlé předávání zpráv: Galská frakce provede zdarma a v libovolném 
pořadí 1 rozkaz a 1 omezený rozkaz (ne Bitvu).
Tipy: Pokud událost se světlým pozadím vyhodnotí jiná frakce (než 
Římané) a žádná další frakce nevyhodnotí rozkaz a zvláštní schopnost, 
tato možnost připadne Římanům, i když byli předtím nedostupní (2.3.4). 
Událost s tmavým pozadím poskytuje rozkaz zdarma, proveditelný na 
několika územích, a jakýkoli další omezený rozkaz na jediném území 
(3.1, 3.1.2, 2.3.5). 
Historické pozadí: V rámci pojednání o počátcích galského povstání 
Caesar zmiňuje jistý druh keltského telegrafu, který za jediný den doká-
zal přenášet informace na vzdálenost přibližně 230 kilometrů: „Zpráva 
o tom se donese rychle ke všem galským kmenům. Neboť kdykoli se 
přihodí co většího a významnějšího, hned to voláním rozhlašují přes 
pole a kraje. Volání přejímají postupně jiní a opakují dále nejbližším 
svým sousedům. Tak se stalo také tehdy. Neboť co se událo v Cénabu při 
východu slunce, o tom slyšeli ještě před skončením první noční hlídky 
na svém území Arvernové.“ [7.3]

36. močáLy Arv BelV HaeV Řím
Prozrazený úkryt: Na 1 území sveďte zdarma Bitvu proti galské frakci 
bez možnosti ústupu, protiútoku a snížení ztrát citadelou. Útočníci 
zůstanou skrytí.
Armády bojovníků skryté v krajině: Galská frakce svede zdarma kdekoli 
na mapě Bitvy s Přepadením. Pak provede Pochod zdarma.
Tipy: Součástí Bitev svedených zdarma (tmavé pozadí) může být 
Přepadení, a to bez ohledu na počet skrytých jednotek nebo umístění 
vůdců (4.3.3, 5.1.1).
Historické pozadí: Než staletí vysušování a rekultivace půdy prakticky 
vymazala dříve všeobecně rozšířené mokřady z tváře Evropy, náleželo 
jim mnohem výraznější místo v krajině evropského mírného podnební-
ho pásu. Starověká Galie byla bohatá na husté lesy a nacházelo se zde 
také množství močálů a bažin, v nichž se bojovníci mohli ukrýt, aby se 
znenadání opět objevili. Římská armáda, opírající se o pevně zformo-
vané manipuly (tedy vojenské jednotky tvořené vždy dvěma centuriemi 
neboli setninami), se do mokřadů neodvažovala vstoupit. Kupříkladu 
Menapiové sice neměli žádná opevnění, místo nich se však spoléhali 
na ochranu, kterou jim poskytovala krajina na jejich území, a ve chvíli, 
kdy se přiblížili nepřátelé, utekli i s majetkem do svých lesů a bažin. 
[6.5, 6.34] Během bojů sváděných kolem Avarika v roce 52 př. n. l. si 
Vercingetorix pro svůj tábor vybral místo chráněné močály a lesy, odkud 
prováděl výpady, jimiž dotíral na Caesarovy pícní oddíly, a provokoval 
Římany k útoku po bažinatých přístupech. Caesar tam svou armádu 
nakonec skutečně zavedl, k rozhořčení svých bojechtivých vojáků však 
musel ze strachu před porážkou opět ustoupit. [7.16-19]

37. bójoVé Hae Řím Arv BelM

Zpráva o odporu haedujských chráněnců: Haeduové nebo Římané 
umístí 2 spojence a 2 družiny nebo pomocné sbory na území ovládané 
Haeduy nebo do jeho sousedství.
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Chráněnci ponecháni svému osudu: Na území ovládaném Arverny nebo 
v jeho sousedství vyměňte 1 nebo 2 haedujské spojence (ne citadely) 
za spojence Arvernů.
Tipy: Umístěné jednotky (světlé pozadí) musejí náležet frakci, která je 
umístila (5.1). Spojence umístěte pouze na území s podrobenými kmeny 
(1.4.2). Celkový počet umístěných a/nebo vyměněných jednotek může 
být rozložen mezi několik území.
Historické pozadí: Bójové byli zbytkem kdysi mocného keltského ná-
roda, který se v roce 58 př. n. l. připojil k nešťastnému pokusu Helvéciů 
o přestěhování do nových sídel. Caesar je přesídlil na území Haeduů, 
k hranicím haedujských soupeřů, kmenů Biturígů  a Arvernů, a svěřil je 
pod jejich ochranu. Právě ve chvíli, kdy měli Římané o loajalitě Hae-
duů jisté pochybnosti, oblehl Vercingetorix bójské hradiště Gorgobinu. 
Caesar mezitím vedl akce na severu, trápila ho však „obava, že od něho 
odpadne celá Galie, dostanou-li se Bójové, Haeduům poplatní, do moci 
Vercingetorigovy a bude-li také vidět, že u Caesara nemohou přátelé 
vůbec spoléhat na ochranu.“ Jeho poslové proto Bóje vyzvali, ať se 
nevzdávají. Ti poslechli a pokračovali v obraně, dokud Vercingetorix 
nemusel své obležení zrušit. [7.9–10]

38. diViCiaCus Hae Řím Arv Bel
Caesarův druid: Pokud Haeduové a Římané souhlasí, na územích, 
kde jsou společně haedujské družiny a římské pomocné sbory, se při 
rozkazech a obraně během Bitvy uvedené jednotky považují za tytéž.
VLASTNOST
Přítel Říma v ústraní: Římané a Haeduové si mezi sebou nesmějí 
přesouvat zdroje.
Tipy: Jakmile se spolu obě frakce dohodnou, jejich domluva platí po 
celou dobu trvání dané akce (1.5.2) a jednotky druhé frakce umožňuje 
použít dle libosti na všech územích, kde je taková věc možná.
Historické pozadí: Diviciacus, druid (kněz) a haedujský šlechtic, byl 
oficiálním přítelem Říma dokonce ještě před Caesarovým příchodem. 
Jménem svého bratra (a úhlavního soka), spiklence Dumnoriga, pak 
římského vůdce dojemně žádal o projev shovívavosti, pravděpodobně 
z obavy o dopad Dumnorigova netajeného odporu na budoucí osud 
Haeduů. Během povstání neustále pobýval v Caesarově táboře a nelze 
se ubránit dojmu, že byl jeho osobním přítelem. [1.19–1.20] Stal se také 
klíčovým prostředníkem mezi ním a Římu nakloněnými Haeduy. Možná 
ze strachu, že galské povstání přece jen uspěje a Haeduům připadne po 
stažení Římanů v rámci Galie pouze okrajová role, však jiní kmenoví 
předáci stav věcí daný Diviciakovou osobní věrností nakonec zvrátili 
a Haeduové bojovali proti Římu po Vercingetorigově boku.

39. obChod Po řeCe Hae ŘímM Arv BelM

Dopravní tepny: Haedujský Obchod přináší zdroje bez ohledu na 
zásobovací trasu.
VLASTNOST
Trh narušený válkou: Obchod je možný maximálně na  1 území.
Tipy: Vlastnost se světlým pozadím znamená, že haedujský Obchod 
přidává zdroje, jako by všechna dotčená místa byla součástí zásobovací 
trasy, která je spojuje s Cisalpinou (3.2.1, 4.4.1), ať už v zásobovací 
trase leží, nebo ne. Podrobené a římské spojenecké kmeny ovládané 
Haeduy budou stále přinášet různý počet zdrojů v závislosti na souhlasu 
Římanů. Haeduové se však v konečném důsledku stanou při vytváření 
zisku méně závislými na benevolenci Římanů či ostatních frakcí, které 
do tohoto procesu mohou zasáhnout.
Historické pozadí: Řeky byly životodárnými tepnami galské ekono-
miky a haedujské hlavní město Bibracte, známé zpracováváním kovů, 
leželo šťastnou souhrou okolností na křižovatce povodí dvou velkých 

řek: Rhodanu (Rhôny) a Sékvany (Seiny). Ty tekly na sever směrem 
k moři, a tudíž i k cínu dováženému z Británie.

40. aLPské kmeny Hae Řím BelV Arv
Součástí galského tažení: Na každé území sousedící s Cisalpinou 
umístěte až  3 libovolné družiny, 2 pomocné sbory nebo 1 spojence. 
Získejte 4 zdroje.
Hrozba spojovacím trasám: Za každé území sousedící s Cisalpinou, 
které neovládají, ztratí Římané 5 zdrojů. Zůstáváte dostupní.
Tipy: Umístění (světlé pozadí) může zahrnovat bojové družiny nebo 
spojence jakékoli frakce a výběr typu jednotek se může v případě každé-
ho dotčeného území lišit. Územími sousedícími s Cisalpinou se rozumí 
území Ubiů, Sékvanů a Provincie. Ukazatel frakce, která vyhodnotí 
událost s tmavým pozadím, umístěte na levý okraj pole zahrané události 
jako upomínku, že tato frakce zůstává dostupnou.
Historické pozadí: Mezi barbary žijícími v Alpách lze provést nábor, 
aby se ke galskému povstání buď připojili, nebo proti němu naopak 
bojovali. V kraji nad Lémanským (Ženevským) jezerem museli Římané 
v počáteční fázi války svádět tvrdé boje, jejichž cílem bylo podrobení 
místních kmenů – Veragrů, Nantuátů a Sedúnů – a zajištění zásobovacích 
tras přes alpské průsmyky. [3.1–3.6] Dokonce až v létě roku 52 př. n. 
l. se z oblasti Ilýrie vynořili barbaři, kteří z východu napadli římskou 
Cisalpinu, a totéž se mohlo stát i na severu. [8.24] Alpské kmeny zůstaly 
pro Řím zdrojem nesnází i po značnou část císařského období.

41. aVariCum Hae Řím Bel Arv
„Nejkrásnější město celé Galie“: Pokud je Avaricum vaším spojencem 
nebo citadelou, proveďte se svými jednotkami na jeho území nebo 
v jeho sousedství jakoukoli z těchto akcí (nebo všechny): umístěte až 2 
spojence, nahraďte 1 spojence citadelou, umístěte 1 opevnění; pak ob-
držíte 1 zdroj za každého spojence, citadelu a opevnění, které zde máte.
Tipy: Příležitost k vyhodnocení těchto akcí platí pro území Avarika 
(území Biturígů) i pro všechna území s ním sousedící. 
Historické pozadí: Lidu Biturígů („králů světa“ v jazyce Keltů) náleželo 
v minulosti mezi Galy přední postavení a jejich hlavní město Avaricum 
(Bourges) proto mohlo mít dodatečnou symbolickou hodnotu. Když 
k němu Caesar dorazil, zapůsobilo na něj jako „největší a nejlépe 
opevněné město (…) v jejich nejúrodnějším kraji“. [7.13] Sami Bi-
turígové pak Vercingetoriga žádali, aby zde neuplatňoval svou taktiku 
spálené země, protože se jedná o „nejkrásnější město téměř celé Galie“, 
a Vercingetorix jejich argumenty přijal. Usilovné snaze, kterou obě 
bojující strany vyvíjely směrem k jeho ovládnutí, navíc ústřední poloha 
Avarika v rámci Celtiky téměř jistě dodávala nejen symbolický, ale 
i obchodní rozměr.

42. římské Víno HaeV Řím BelV Arv
Luxusní zboží: Z území ovládaných Římany odstraňte až 4 libovolné 
spojence (ne citadely) nebo až  2 spojence z jejich sousedství.
Pořímštělé kmeny ztrácejí chuť válčit: Z římsko-haedujských zásobo-
vacích tras odstraňte celkem 1–3 římské nebo haedujské spojence (ne 
citadely).
Tipy: Spojeneckými  kmeny v sousedství území ovládaných Římany 
(světlé pozadí) se rozumějí takové kmeny, které se nacházejí na úze-
mích sousedících s územími ovládanými Římem. Za římsko-haedujské 
zásobovací trasy (tmavé pozadí) se považují všechna území, která by 
v daném okamžiku byla součástí zásobovacích tras (3.2.1), pokud by 
Římané i Haeduové dali souhlas s jejich využitím.
Historické pozadí: Caesar se poměrně často vyjadřuje k názoru, že 
obchod se zbožím vyprodukovaným římskou civilizací oslabuje váleč-
nickou náturu místních kmenů. [1.1, 6.24] O Nerviích například říká: 
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„Kupec prý k nim vůbec nesmí. Nedovolí dovézt kapku vína ani jaké-
koli jiné rozmařilosti hovějící zboží, protože prý soudí, že tím srdnatý 
duch malátní a zmužilost chabne.“ [2.15] O Svébech uvádí, že jsou 
„daleko největší a nejbojovnější ze všech Germánů (…). Dovážet víno 
naprosto netrpí, protože myslí, že zchoulostivuje a oslabuje odolnost 
proti útrapám“. [4.1–4.2] Ať už k oslabení válečnického ducha místních 
bojovníků, nebo jednoduše aby je uplatili, mohli tudíž Římané v rámci 
měkčího přístupu k pacifikaci nepoddajných kmenů sáhnout vedle bu-
dování veřejných staveb také k dovozu vína a dalšího římského zboží.

43. ConViCtoLitaVis Hae Arv ŘímM Bel
Vyřešení sporu o vůdcovství: Uplácení lze provést na 2 územích.
VLASTNOST
Konflikt s Cotem se stupňuje: Cena, kterou Haeduové platí za své 
rozkazy, je dvojnásobná.
Tipy: Uplácení (světlé pozadí) funguje na obou územích stejně – v kaž-
dém je zapotřebí přítomnosti skryté haedujské bojové družiny, v každém 
může být ovlivněn pouze 1 spojenecký kmen, v každém je zapotřebí 
uhradit všechny náklady atd. (4.4.2).
Historické pozadí: Galské kmeny byly často vnitřně rozštěpené 
a Haeduové – se svým spíše úřednickým než královským pojetím vlády – 
nebyli v daném ohledu výjimkou. (Co se týče případu Arvernů a zápasu 
mezi královskou a oligarchickou koncepcí vlády v celé řadě galských 
kmenů, viz historické pozadí události č. 26 – Gobannitio). Po podrobení 
Avarika se Caesar dozvěděl, že vinou soupeření dvou haedujských frakcí, 
jedné vedené Convictolitavem a druhé vedené Cotem, hrozí propuknutí 
občanské války. Zastavil proto své tažení, osobně přijel pomoci rozřešit 
tento haedujský spor a nakonec rozhodl ve prospěch prvně zmíněného, 
aby „zanechali všeho jiného a dávali své síly v službu jen a jen nynější 
válce“. [7.32–7.34] Vypuzený Cotus později v témže roce velel jízdnímu 
oddílu pod Vercingetorigem a padl do zajetí v bitvě, jež předcházela 
ústupu Galů do Alésie. [7.67]

44. dumnorigoVi Věrní HaeV ArvV Řím Bel
Zrada Caesarových informátorů: Jakékoli 4 družiny nahraďte římskými 
sbory nebo družinami Haeduů. Ty pak zdarma provedou Průzkum (jako 
pomocné sbory).
„Dumnorigova vzpurná nerozvážnost“: Jakékoli 3 pomocné sbory 
nebo družiny Haeduů nahraďte libovolnými družinami. Na dotčených 
územích proveďte rozkaz zdarma.
Tipy: V rámci provedení Průzkumu (světlé pozadí) lze přesunout pouze 
čtyři právě umístěné jednotky. Ty mohou odhalit nepřátelské bojové 
družiny (nikoli však pomocné sbory) a označit je žetonem jako pro-
zkoumané pouze na území s přítomností Caesara nebo jeho nástupce, 
případně na území s Caesarem sousedícím (i když se jedná o haedujské 
bojové družiny; 4.2.2, 5.1.1, 5.4).
Historické pozadí: Dumnorix Haedujský, bratr Caesarovi věrného 
Diviciaka, který byl na rozdíl od svého sourozence (podle Caesarova 
vyjádření) „převratu dychtivý“, se za Caesarovy navazující výpravy do 
Británie v roce 54 př. n. l. snažil rozsévat nedůvěru vůči Římu a připravit 
jej o napohled spojeneckou haedujskou jízdu. O několik let dříve byl při 
vpádu Helvéciů odhalen jako jeden z hlavních spiklenců, Caesar ho ale 
tehdy kvůli Diviciakovi ušetřil. [1.18–1.20] Tentokrát odložil vyplutí, 
aby Dumnoriga dostihl, nechal ho zabít a Galii tím nadobro uchránil 
před šířením něčeho, co sám nazval „Dumnorigova vzpurná nerozváž-
nost“. [5.6–5.7] Bez ohledu na rychlost a důkladnost Caesarova jednání 
se však ani zdaleka nejednalo o poslední případ, kdy mu nespolehliví 
Haeduové způsobili starosti.

45. LitaViCCus Hae Arv Řím BelV

Zmařené pletichy Arvernů: Na každém z 2 území nahraďte až 2 ar- 
vernské družiny družinami Haeduů. Haeduové obdrží 4 arvernské 
zdroje.
Úskok v Caesarově týlu: Na 1 území sveďte proti Římanům Bitvu 
zdarma: jednotky Haeduů použijte jako své vlastní; pokud je to možné, 
Bitva proběhne včetně Přepadení.
Tipy: V Bitvě (tmavé pozadí) můžete provést Přepadení pouze v případě, 
že výsledné množství skrytých útočníků převyšuje počet bránících se 
skrytých pomocných sborů (4.3.3).
Historické pozadí: S postupnou eskalací arvernsko-římského válečného 
konfliktu se Haeduové ocitli pod nepříjemným tlakem. Jejich vnitřní 
spory totiž teď v kontextu povstání dostávaly podobu zrady jedné ze dvou 
válčících stran. Zatímco Caesar postupoval na Gergovii, mladý haedujský 
šlechtic Litaviccus se postavil do čela odpadlíků, kteří byli předzvěstí 
pozdějšího hromadného přechodu Haeduů na Vercingetorigovu stranu. 
Litaviccus přesvědčil haedujské vojsko táhnoucí posílit Caesara, že 
Římané oklamali a zavraždili několik haedujských šlechticů, a pokusil 
se s jeho zástupy  přepadnout Římany zezadu. Další z Haeduů, který 
byl Římu přátelsky nakloněn, však celý komplot ohlásil Caesarovi, jenž 
právě včas stihl haedujským družinám dokázat, že Litaviccova tvrzení 
jsou lživá. [7.37–7.43, 7.54–7.55]

46. keLtské rituáLy HaeV Arv Bel ŘímV

Nadměrná oddanost náboženství: Zvolte 1 nebo více galských frakcí. 
Každá ztratí 3 zdroje a pro další kartu je nedostupná.
Usmíření nesmrtelných bohů: Jedna galská frakce vyhodnotí rozkaz 
zdarma (na více územích). Zůstáváte dostupní.
Tipy: Ukazatel frakce, která vyhodnotí událost s tmavým pozadím, 
umístěte na levý okraj pole zahrané události jako upomínku, že tato 
frakce zůstává dostupnou.
Historické pozadí: Několik kapitol věnuje Caesar také popisu keltského 
náboženství, včetně lidských obětí prováděných pro větší jistotu v dobách 
válečné vřavy: „Galský národ je vesměs nadmíru oddán náboženství (…). 
Soudí totiž, že vůli nesmrtelných bohů nelze usmířit jinak, než dá-li se 
život člověka náhradou za život člověka.“ [6.16]

47. Porada náčeLníků HaeM ArvM BelM ŘímM

Schůzka vůdců: Vyberte území s jednotkami nejméně  2 negermánských 
frakcí. Dvě nebo více hráčských frakcí, které zde mají jednotky, si pak 
v pořadí frakcí (určeném touto kartou) mohou prohlédnout následující 
2 karty (lícem dolů) a buď (kdekoli) zdarma provést 1 omezený rozkaz, 
nebo se stát dostupnými.
Tipy: Pokud si frakce, která událost vyhodnotí, vybere jako jednu ze 
zmíněných hráčských frakcí sebe a rozhodne se stát dostupnou, jako upo-
mínku umístěte její frakční ukazatel na levý okraj pole zahrané události.
Historické pozadí: Pravidelná shromáždění z důvodu diplomacie, 
předkládání válečných strategií a přezkoušení vzájemné věrnosti svo-
lávali přední galští náčelníci ve stejné míře jako jejich římský okupant. 
Nepřítomnost na poradě mohla naznačit, že do pohybu se daly i plány 
nepřátel. [5.54–5.56, 6.3, 6.44, 7.63–7.64]

48. druidoVé Hae Arv Bel ŘímM

Arbitrové keltské společnosti: Zvolte 1–3 galské frakce. Každá z nich 
pak v pořadí frakcí uvedeném na kartě provede omezený rozkaz zdarma, 
k němuž může zdarma přidat zvláštní schopnost. Po vyhodnocení karty 
zůstáváte dostupní.
Tipy: Každá ze zdarma vyhodnocených zvláštních schopností musí nále-
žet k těm, které jsou povolené v kombinaci s daným rozkazem příslušné 
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frakce. Ukazatel frakce, která událost vyhodnotí, umístěte na levý okraj 
pole zahrané události jako upomínku, že tato frakce zůstává dostupnou.
Historické pozadí: Úroveň organizace galské společnosti pod vedením 
druidů podle všeho na Caesara učinila dojem: „Rozhodují obyčejně 
o všech sporech, veřejných i soukromých (…) je-li spor o dědictví, 
o hranice – a stanoví odměnu i tresty (…). Všem těmto druidům stojí pak 
v čele jeden, která má mezi nimi nejvyšší moc a vážnost.“ [6.13] Takové 
uspořádání právního systému dávalo druidům alespoň jistý potenciál 
k sjednocení jinak hašteřivých galských náčelníků.

49. suCho HaeV Bel ŘímV Arv
Nedostatek jídla: Všechny frakce sníží počet svých zdrojů na polovinu 
(zaokrouhleno dolů). Umístěte 1 žeton zpustošení. Všechny frakce poté 
z každého zpustošeného území odstraní  1 svou jednotku (legie k padlým 
legiím; germánské družiny přednostně před germánskými spojenci).
Tipy: Frakce, která kartu vyhodnotí, musí umístit žeton zpustošení na 
jakékoli jedno území, kde takový žeton dosud není. Každá frakce se 
sama rozhodne, kterou ze svých jednotek (1.4) na daném území následně 
odstraní. Pokud Římané odstraní legii, umístí ji k padlým legiím (1.4.1). 
Pokud je to možné, Germáni se vyhnou odstranění svých spojenců. Žeton 
zpustošení bude mít po vyhodnocení události své obvyklé účinky až do 
příchodu jara (4.3.2). 
Historické pozadí: Obilí určené k výživě bojujících armád bylo 
z hlediska logistiky klíčovým omezením po celou dobu galských válek. 
Přivézt z domova vše potřebné nebylo totiž možné ani v rámci římských 
organizačních procesů, a sklizeň místní úrody byla proto životně důle-
žitá. V roce 54 př. n. l. postihlo Galii sucho a zásoby obilí se ztenčily. 
Z vojenského hlediska byl postup při nedostatku jídla jasný: snaha 
o ulehčení situace donutila Římany k riskantnímu rozptýlení legií po 
celé Belgice a vedla i k jejich zranitelnosti, kterou Ambiorix využil při 
svém zimním povstání. [5.24]

50. nestáLá sPojeneCtVí HaeV BelV ŘímV ArvV

„Galie je samá strana...“: Vyberte 1 vlastnost libovolné frakce  
a odstraňte ji ze hry.
Tipy: Tuto událost lze využít k trvalému odstranění vlastnosti s nepří-
znivým dopadem buď na frakci, která událost vyhodnocuje, nebo na 
jí spřátelenou frakci, či naopak k odebrání užitečné vlastnosti vašemu 
nepříteli.
Historické pozadí: „A znaje dobře vrtkavost Galů (…).“ [4.24] Třeba-
že Caesar napsal tato slova s ohledem na běh událostí ve specifickém 
kontextu roku 55 př. n. l., podobný motiv provázel celé galské války, 
a to z pohledu všech zúčastněných stran.
Caesar popsal všechny galské kmeny jako rozpolcené v důsledku vnitř-
ních sporů mezi jednotlivými frakcemi: „Galie je samá strana. Strany jsou 
tam nejen ve všech kmenech, ba ve všech župách a okresech, nýbrž téměř 
i v každém jednotlivém rodě… Zrovna tak je tomu vesměs v celé Galii 
(…).“ [6.11] Věrnost kmenů mohla být předmětem změny tak často, jak 
sílil nebo slábl vliv soupeřících náčelníků uvnitř kmene nebo kmenové 
konfederace. Konflikt mezi prořímským Haeduem Diviciakem a jeho 
protiřímským bratrem Dumnorigem byl jen jedním z nejnápadnějších 
příkladů těchto svárů, na něž lze narazit napříč celým Caesarovým vy-
právěním. Ve světle bezuzdného, ba násilného rozervání domácí římské 
politické obce za pokračujících smrtelných křečí jeho vlastní republiky 
však Caesar dost možná neukazoval prstem jen na galské frakcionářství.

51. surus Hae Bel ŘímM Arv
Porážka haedujského rebela: Na území Tréverů nebo v jeho soused-
ství nahraďte až 4 družiny družinami Haeduů. Haeduové pak zdarma 
provedou 1 rozkaz. 

Protiřímský haedujský šlechtic: Na území Tréverů nebo v jeho soused-
ství nahraďte až 4 družiny Haeduů germánskými družinami. Pak s nimi 
proveďte Pochod, Nájezd nebo Bitvu.
Tipy: Dotčenou oblastí jsou území Tréverů, Atrebátů, Nerviů, Sékvanů 
a Mandúbiů a obě části Germánie. Akce germánských jednotek (tmavé 
pozadí) proběhne v režii frakce, která událost vyhodnotí; nebude se řídit 
postupem při fázi germánských kmenů (6.2).
Historické pozadí: Vliv Haeduů sahal na všechny strany a někteří z nich 
si během galského povstání přizvali na pomoc i Germány. V průběhu 
tažení z roku 51 př. n. l., jehož cílem byla likvidace posledních zbytků 
odporu, zajal Labienus několik tréverských a germánských vůdců, kteří 
s ním bojovali. „Mezi nimi byl i Surus z kmene Haeduů, který byl široko 
daleko znám svou statečností i vznešeným rodem a jediný z Haeduů 
zůstal až do té doby ve zbrani.“ [8.45]

52. gaLský sněm HaeV BelM ArvV ŘímV

„Střed Galie“: Pokud jsou Karnutové římským spojencem, podrobení 
nebo rozehnaní, 1 nebo více galských frakcí ztrácí každá 8 zdrojů.
Posvátné místo: Frakce ovládající území Karnutů provede zdarma 
rozkaz, k němuž smí zdarma přidat 2 zvláštní schopnosti (mohou být 
i stejné).
Tipy: Akce události s tmavým pozadím jsou sice všechny zdarma, stále 
se však musejí držet obvyklých pravidel pro výběr území atd. Rozkaz 
zdarma může být proveden na několika územích; každá ze dvou zvlášt-
ních schopností musí patřit mezi ty, které daný rozkaz mohou doprovázet.
Historické pozadí: O druidech Caesar poznamenává: „V určitou roční 
dobu zasedají druidové k soudu na posvěceném místě v území Kar-
nutů, kterýžto kraj se pokládá za střed Galie. Sem se sejdou odevšad 
všichni, kdo mají jaké spory, a poslušně se podrobují jejich nálezům 
a rozsudkům.“ [6.13] Zdá se, že sám Caesar tento zvyk napodoboval 
a spojenecké i Římu podrobené kmeny svolával na „obecný sněm celé 
Galie“, konaný v centrální časti země. [6.3, 6.44]

53. Consuetudine HaeM BelM Arv ŘímM

„Lov a horlivý vojenský výcvik“: Všechny germánské družiny se skryjí. 
Ihned vyhodnoťte fázi germánských kmenů jako ve fázi zimy, avšak  
s vynecháním Pochodu. Všichni Germáni provedou Přepadení.
Tipy: Postupujte podle pravidla 6.2, avšak bez Pochodu germánských 
kmenů (6.2.2). Bitvy vyhodnoťte s Přepadením, bez ohledu na počet 
skrytých nepřátel (3.4.4).
Historické pozadí: Možná s trochou nadsázky Caesar popsal Germá-
ny jako válečnicky založené v mnohem větší míře, než byli Galové: 
Germani multum ab hac consuetudine differunt. „Germáni mají dosti 
jiné obyčeje… Celý jejich život – to je lov a horlivý vojenský výcvik… 
Polního hospodářství si nijak zvlášť nehledí… Pro kmen je zvláště 
velkou ctí, zpustoší-li pohraniční území… a nemá-li kdo odvahy usadit 
se poblíže nich.“ [6.21–6.23, viz také 4.1]

54. sPojené řady HaeM BelM ArvM ŘímM

Posily se blíží: Frakce, která kartu vyhodnotí, může se skupinou až 
8 jednotek zdarma provést Pochod na území, kde jsou přítomny nej-
méně 2 další frakce. Tatáž frakce a po ní i druhá hráčská frakce pak 
zde mohou každá zdarma svést Bitvu proti frakci třetí. Z Bitvy s první 
frakcí nelze ustoupit.
Tipy: Pochod lze provést pouze s jednou skupinou (čili z jednoho 
výchozího území), mezi zmíněnými osmi jednotkami smí být i vůdce 
a v případě Římanů či Vercingetoriga může Pochod proběhnout na 
vzdálenost větší než jedno sousední území (3.2.2, 3.3.2). Výchozí 
území se považuje za území vybrané pro rozkaz k Pochodu (status zde 
umístěných jednotek se změní na skrytý). Druhá frakce, přítomná na 
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cílovém území, může být i frakcí řízenou hrou (8.0). V takovém případě 
však Bitvu nesvede. Každá z následných Bitev proběhne podle výběru 
útočící hráčské frakce a jejich součástí není Obléhání ani Přepadení 
(4.2.3, 4.3.3). Druhá Bitva musí být proti stejnému obránci jako Bitva 
první. Ústup je povolen pouze z druhé Bitvy, svedené frakcí, která zde 
již byla přítomna.
Historické pozadí: Německý historik Hans Delbrück, píšící v 19. 
a na počátku 20. století, zastával názor, že vojenská převaha Římanů 
nespočívala ani tak v jejich taktické zdatnosti, jako spíše v logistic-
kých schopnostech a sociálních podmínkách, díky nimž své jednotky 
dokázali udržet soustředěné v rámci jednotlivých vojsk déle než jejich 
barbarští protivníci (Warfare in Antiquity, 6. kapitola). Z řady nejrůz-
nějších důvodů se však občas musely rozdělit také římské armády 
v Galii (jako například legie ve svých zimních táborech na přelomu let 54 
a 53 př. n. l. nebo v období mezi Gergovií a povstáním Haeduů z roku 52 
př. n. l.). Vítězství mohl tu a tam zajistit i fakt, že se včas připojili shro-
máždění spojenci, táhnoucí ať už na pomoc Římanům, nebo proti nim.
Právě takovou představu měli i Commius a jeho keltští spoluvelitelé, 
kteří pochodovali k Vercingetorigovi: konečné a rozhodující spojení 
sil proti Caesarovi. „Všichni potom odhodlaně a plni důvěry vytrhnou 
k Alésii. A nebylo mezi nimi ani jediného, aby se domníval, že by bylo 
lze snad snést byť jen pohled na takové síly vojska, zvláště při boji na 
dvě strany, až by se bojovalo výpadem z města, a přitom venku bylo vidět 
tak obrovské zástupy jízdy i pěších.“ [7.76] Jejich záměr jim téměř vyšel.

55. Commius Bel Řím ArvM HaeV

Atrebátský přítel: Území Belgiky se při římském Verbování považují 
za ovládaná Římany s 1 římským spojencem navíc.
VLASTNOST
Spiklenec: Shromáždění sil Belgů je zdarma a všechna území s jejich 
jednotkami se při něm považují za ovládaná Belgy. 
Tipy: Verbování (světlé pozadí) umožňuje Římanům umístit římského 
spojence na pole podrobeného kmene na každém území v oblasti Bel-
giky bez nutnosti dané území ovládat nebo zde mít své jednotky nebo 
sem umístit o jeden pomocný sbor navíc, než by mohli za obvyklých 
okolností, a to včetně případu, kdy by k umístění takového sboru běžně 
dojít nesmělo (3.2.1). Shromáždění (tmavé pozadí) dovoluje Belgům 
umisťovat disky spojenců na podrobené kmeny tam, kde se nachází 
jakákoli z jejich jednotek, bez obvykle potřebné belgské nadvlády (3.3.1). 
Historické pozadí: Commius Atrebátský byl dost možná tím, kdo za 
galských válek prokázal vůbec největší schopnost přežít. Kde řadu 
galských náčelníků potkal zlý osud, tam se Commius během uplynu-
lých let naučil, kdy má být přítelem, kdy projevit svou užitečnost, kdy 
změnit strany a také kdy nastal čas zmizet. V počáteční fázi válek ho 
Caesar ustavil králem jeho lidu a opíral se o něj jako o svého pověřence. 
Commius se však nakonec přidal k Vercingetorigovu povstání a u Alésie 
vedl do útoku proti Caesarovi početné síly. Po neúspěchu své poslední 
vzpoury, kterou vedl s předákem Bellovaků Correem a která měla 
v závěru podobu pouhých nájezdů, se vyhnul římským pokusům o vraždu 
a uprchl do Británie, kde pravděpodobně vládl vlastnímu belgskému 
království. [4.21, 7.76–7.79, 8.6–8.7, 8.23, 8.47–8.48]

56. ambiorigůV útěk Bel Řím Arv HaeV

Vyhnání: Jestliže se Ambiorix nachází na území ovládaném Římany 
nebo pokud mají Belgové méně než 10 vítězných bodů, odstraňte 
Ambioriga.
Návrat: Pokud Ambiorix není na mapě, umístěte vůdce Belgů do oblasti 
Germánie nebo jejího sousedství (jako Ambioriga – symbolem nahoru).
Tipy: Počet vítězných bodů Belgů (světlé pozadí) představuje součet 
počtu kmenů na jimi ovládaných územích, belgských spojenců a citadel 

(7.2), jak jej zachycuje příslušný žeton (1.9). Text s tmavým pozadím 
umístí Ambioriga buď do oblasti Germánie (Sugambrové, Ubiové), nebo 
na území Morinů, Nerviů, Tréverů či Sékvanů.
Historické pozadí: Římané se po řadě vítězství dosažených proti 
Belgům na bitevním poli usilovně snažili Ambioriga polapit. Během 
svého posledního galského tažení pak Caesar „sám táhne, aby pustošil 
a plenil Ambiorigovo území: nedoufal, že přestrašeného a prchajícího 
Ambioriga přivede zpět pod svou moc; soudil však, že jeho čest nej-
spíše vyžaduje, aby vylidnil, zpustošil a vyloupil Ambiorigovo území 
tak, aby Ambiorix pro takové pohromy neměl možnost návratu do své 
obce, bude-li v nenávisti u svých krajanů – ponechá li mu osud nějaké.“ 
[8.24] Ambiorix však nejspíš už dlouho předtím hledal útočiště u svých 
germánských spojenců.

57. země obestřená mLhou a tajemstVím BelV Řím Arv Hae
Otevřená náruč: Negermánská frakce může zdarma provést Pochod do 
Británie, kde zdarma přidá libovolnou zvláštní schopnost. Pak, pokud 
se stále nachází v Británii, obdrží 4 zdroje.
Vzpoura: Z Británie odstraňte spojence nebo žeton rozehnání a umístěte 
zde jakéhokoli 1 galského spojence a až  4 družiny.
Tipy: Zvláštní schopností (světlé pozadí) nemusí být jedna z těch, jež 
obvykle Pochod doprovázejí (4.1), nesmí se však jednat o Obléhání 
nebo Přepadení, které jsou pouhou úpravou rozkazů ke svedení Bitvy 
(4.23, 4.3.3, 5.4). Jednotky musejí být schopny dosáhnout Británie dle 
běžných pravidel Pochodu; výchozí území se považují za území vybra-
ná pro rozkaz k Pochodu (jednotky, které se na nich nacházejí, otočte 
na skrytou stranu). Událost s tmavým pozadím dokáže odstranit žeton 
rozehnání nebo spojence jakékoli frakce a v jejím rámci lze také umístit 
libovolného galského spojence a bojové družiny (nikoli pouze ty, jež 
náleží k frakci, která událost vyhodnocuje).
Historické pozadí: Ve svém článku Rome’s British Mistake (MHQ 7/1, 
1994) nazývá historik Arther Ferrill Caesarův první průnik do Británie 
„jedním z nejromantičtějších vojenských výpadů našich dějin“. Podle 
jeho názoru byl římský zájem o Británii motivován spíše emocionálně 
než materiálně a z dlouhodobého hlediska se ukázal jako pošetilý. (Po-
dobně se nelze ubránit pocitu, že ne všechny útoky, které Caesar vedl 
do nitra Germánie, byly z vojenského hlediska tak nutné, jako byly 
politicky efektní.) Co se týče Galů, Caesar připisoval Británii určitou 
váhu ve víře, že instituce na druidech postaveného právního řádu má 
„svůj původ v Británii a odtud byla prý přenesena do Galie. A proto 
podnes odcházívají na učení do Británie skoro vždycky ti, kdo se s ní 
chtějí obeznámit důkladněji“. [6.13]
Británie byla v době galského povstání z obchodního hlediska důležitá 
pro Galii i Řím, zejména díky surovinám, mezi něž patřil například cín. 
Mnoho keltských kmenů ovládalo území na obou stranách Lamanšského 
průlivu, který tehdy kontinent od ostrova neodděloval, ale spíše ho s ním 
spojoval, a Belgové na Británii pohlíželi jako na útočiště pro uprchlé 
náčelníky. Je jisté, že tehdejší Britové prokazovali při obraně svých zále-
žitostí nutnou dávku odhodlanosti, Římu i Galům se však mohlo podařit 
zřídit na ostrově nové a užitečné opěrné body už za Caesarova života.

58. atuatuka Bel Řím HaeM Arv
P. Sextius Baculus – hrdinská římská obrana: Z území s opevněním 
odstraňte 9 belgských a/nebo germánských družin.
Útok Sugambrů na nepřipravený tábor: S Germány proveďte Pochod 
na 1 území s opevněním, kde Přepadnou Římany. Každé dvě družiny 
způsobí 1 ztrátu.
Tipy: Pochod (tmavé pozadí) musí být proveden ze sousedních území 
(3.4.2); Přepadení proběhne bez ohledu na počet skrytých jednotek (3.4.4, 
5.1.1). Za každé 2 družiny udělte 1 ztrátu, a to navzdory přítomnosti 
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bránícího se opevnění, které v tomto případě ztráty bránících se Římanů 
na polovinu nesníží.
Historické pozadí: „Tak se tam jmenuje tvrziště téměř uprostřed území 
hurónského (…). Toto místo uznal [Caesar] za vhodné mimo jiné také 
z toho důvodu, že loňská opevnění byla ještě v dobrém stavu (…).“ [6.32] 
Ve chvíli, kdy se zde shromáždilo neohrabané vozatajstvo několika legií, 
Sugambrové překročili Rýn a římský tábor překvapili. Jen okamžitá 
reakce nejvyššího centuria legie Publia Sextia Bacula, který se postavil 
na odpor v bráně, umožnila posádce, aby se nakonec udržela. [6.35–6.42]

59. germánská jízda Bel Řím HaeV ArvK

Agresivní pomocné jednotky: Při rozkazu k Bitvě mohou Římané na 
1 území způsobit s každým pomocným sborem 1 ztrátu (namísto ½).
VLASTNOST
Úderné oddíly: Galská frakce si vezme tuto kartu. Při rozkazu k Bitvě 
zdvojnásobte na 1 území ztráty nepřítele, pokud ten není obráncem 
s opevněním/citadelou.
Tipy: Pomocné sbory (světlé pozadí) způsobí 1 ztrátu ještě před dal-
šími úpravami, jako například snížením ztrát o polovinu v důsledku 
ústupu nebo přítomnosti citadely (3.2.4). Činí tak na jednom území 
během římských i neřímských rozkazů ke svedení Bitvy (to jest v útoku 
i obraně – čili při protiútoku). Pokud Římané disponují zároveň vlastností 
germánská jíZdA (světlé pozadí) a bAleárští prAkOvníci (světlé pozadí), 
každý z jejich pomocných sborů způsobuje před nepřátelskou Bitvou 
namísto ½ ztráty celou 1 ztrátu. Zdvojnásobením ztrát (tmavé pozadí) 
se rozumí dvojnásobek jejich celkového počtu před zaokrouhlením dolů 
(3.3.4), a to nejen tehdy, kdy je majitel této vlastnosti útočníkem, ale 
i v případě, že je obráncem. Pokud však její držitel útočí proti obránci 
s opevněním či citadelou anebo je sám obráncem s citadelou, k uvede-
nému zdvojnásobení nedojde.
Historické pozadí: Hrozba, kterou v Belgice představovali početní 
a drsní germánští jezdci, byla pro Římany opakovaným zdrojem starostí. 
[např. 6.35, 8.7] O germánskou jízdu se však v průběhu velkého galského 
povstání opíral i sám Caesar – především kvůli nutnosti najít vhodnou 
alternativu. Vzbouření většiny Galů proti němu ho totiž připravilo 
o jezdce a Vercingetorigovi, Commiovi nebo Vercassivellaunovi zajistilo 
v daném směru drtivou převahu.
Zdá se, že vůči schopnostem samotných jezdců Caesar pociťoval hlu-
boký respekt (třebaže se totéž nedalo říci o jeho vztahu k jejich koním): 
„…pošle za Rýn do Germánie k těm kmenům, které v předešlých letech 
přiměl k pokoji a míru, a povolá si od nich jezdce (…). A že měli koně 
ne dost vhodné, odejme Caesar, hned jak přišli, koně vojenským tribu-
nům a ostatním římským rytířům i dobrovolně přesluhujícím a přidělí 
je Germánům.“ [7.65]
Přestože germánská jízda nedokázala z větší části vyvážit početní pře-
vahu, kterou Galové v tomto ohledu disponovali, od obležení Gergovie 
hrála klíčovou roli ve vítězstvích nad Vercingetorigovými galskými 
jezdci a po Caesarově boku bojovala i následujícího roku proti Correovi 
z kmene Bellovaků. [7.67, 7.70, 7.80, 8.13]

60. indutiomarus Bel Řím Hae ArvM

Moc získává Cingetorix: Z území Tréverů nebo 1 sousedního území 
odstraňte 6 belgských družin a/nebo spojenců (ne citadel).
Povstání podnícené Belgy: Z kmene Tréverů a Ubiů odstraňte jakýkoli 
disk spojence nebo žeton. Na každý z nich umístěte spojence Belgů, 
2 belgské družiny a 1 germánskou. 
Tipy: Událost s tmavým pozadím se týká výhradně těchto kmenů (polí 
k umístění disků) a dokáže odstranit žetony rozehnání.

Historické pozadí: Indutiomarus a Cingetorix byli vzájemně soupeřící-
mi náčelníky Tréverů: kmene s nejsilnější jízdou, sídlícího na křižovatce 
Belgiky, Germánie a Celtiky. Počínaje rokem 54 př. n. l. se Indutiomarus 
pokoušel Trévery zatáhnout do odporu proti Caesarovi, zatímco jeho 
zeť Cingetorix se snažil o pravý opak. To přitáhlo římskou pozornost 
a posléze i zásah do vnitřní politiky jejich kmene. [5.3–5.4] V zimě téhož 
roku sehrál Indutiomarus roli při vyvolání Ambiorigova povstání, v je-
hož rámci stanul v čele tréverských oddílů a jako jejich velitel byl také 
později zabit. [5.26, 5.53, 5.56–5.58] Jeho příbuzní si zpočátku udrželi 
vliv a zachovávali spojenectví s Ambiorigem, dokud Labienova odveta 
Trévery nepřiměla odevzdat vládu Cingetorigovi. [6.2, 6.8]

61. CatuVoLCus Bel ArvM Řím HaeV

Náčelník Eburónů požívá jed: Z území Nerviů odstraňte 1 nebo více 
spojenců jedné frakce a 5 družin.
Ambiorix spolukrálem: Na kmen Nerviů a Eburónů umístěte spojence 
Belgů, kteří zde nahradí jakékoli jiné spojence nebo žetony rozehnání. 
Belgové obdrží 6 zdrojů. 
Tipy: Bojové družiny (světlé pozadí) mohou náležet buď ke stejné frak-
ci jako spojenecké kmeny (spojenci), nebo k jakékoli jiné (jakýmkoli 
jiným). Spojenci (tmavé pozadí) jsou jednou z vzácných příležitostí 
k okamžitému odstranění žetonů rozehnání. 
Historické pozadí: Catuvolcus byl králem pokročilého věku, který vládl 
Eburónům společně s Ambiorigem a pomohl vyvolat protiřímské po-
vstání Belgů. Když Ambiorix uprchl před římskou odplatou, Catuvolcus 
„nemohl (…) snášet útrapy války ani útěku, proklel nadobro Ambioriga, 
že jej do toho nešťastného podniku zapletl, a otrávil se jedovatou šťávou 
z tisu, který hojně roste v Galii i Germánii“. [5.24, 5.26, 6.31] 

62. VáLečné LoďstVo BelV ArvV ŘímV HaeV

Manévry při pobřeží: Jakékoli vaše družiny, pomocné sbory, legie nebo 
vůdce přesuňte mezi územími Arvernů, Piktonů, Británií a jejím soused-
stvím. Pak na 1 z těchto území (nebo z něj) proveďte rozkaz zdarma.
Tipy: Mezi území, jichž se tato událost týká, patří všechna ta, která se 
na západě a na severu dotýkají oceánu. Rozkazem může být například 
Pochod z vybraného území.
Historické pozadí: Během galských povstání v období let 54-51 př. n. l. 
se sice žádné větší nasazení námořnictva neodehrálo, k něčemu takovému 
ale dojít mohlo – stejně jako u příležitosti tažení v letech bezprostředně 
předchozích. V roce 56 př. n. l. vyslali Římané jedno ze svých loďstev, 
aby napadlo a porazilo válečné lodě kmene Venetů, obývajícího pobřeží 
Aremoriky (Bretaně, známé tehdy také jako Armorika, z keltského názvu 
pro „zemi u moře“), kteří „mají největší loďstvo, na jehož lodích se plaví 
do Británie“. [3.8, 3.9] Z těchto římských námořních sil Caesar posléze 
vycházel při sestavování uskupení transportních lodí i válečných galér, 
která použil při svých podnicích na území Británie v letech 55 a 54 př. 
n. l. [4.21, 4.23, 5.1, 5.5, 5.8]

63. zimní tažení Bel Arv Řím HaeV

Zásoby obilí: Římané hradí náklady za zimní ležení jen na zpustošených 
územích.
VLASTNOST
Studená válka: Umístěte tuto kartu  k jedné z galských frakcí. Po každé 
sklizni smí tato frakce vyhodnotit jakékoli 2 rozkazy a/nebo zvláštní 
schopnosti (po zaplacení jejich ceny).
Tipy: Zvláštními schopnostmi (tmavé pozadí) mohou být kterékoli 
z těch, jež jsou za daných okolností přípustné, bez ohledu na doprovodné 
rozkazy, a mohou být zvoleny dokonce i v případě, kdy je druhou akcí 
Pochod směřující do Británie nebo ven z jejího území. Obléhání nebo 
Přepadení (4.2.3, 4.3.3) lze však jako jednu ze zmíněných dvou akcí 
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použít pouze tehdy, pokud je druhou ze zvolených akcí rozkaz Bitvy, 
který upravují. Jako připomínku této skutečnosti umístěte na ukaza-
tel průběhu zimy mezi pole sklizně a Senátu fialový žeton vlastnosti 
s tmavým pozadím.
Historické pozadí: Po celou dobu galských válek byly prvořadou sta-
rostí dodávky obilí, jejichž důležitost ještě vzrostla ve chvíli, kdy legie 
trávily zimu v Galii. Ve druhé polovině roku 54 př. n. l. nechal Caesar 
po vyplutí do Británie ve svém týlu Labiena s celými třemi legiemi 
a dvěma tisíci jezdci, aby mimo jiné „střežil přístavy a řídil zásobování“. 
[5.8, 5.24, 5.26]
Zima byla na severněji položených územích, jako například v Galii, 
obecně vzato obdobím, kdy se starověké armády usadily ve svých tábo-
rech nebo v domácích obydlích svých kmenů. Tento praktický zvyk však 
ze stejného důvodu vytvářel také příležitosti k zaskočení protivníka – 
pokud útočník zvládl strádání s tím spojené. Ambiorix i Caesar své 
nepřátele překvapili tím, že tažení zahájili v následujícím roce dříve, 
než se očekávalo. [5.26–5.27, 7.8]

64. Correus BelV ArvM Hae Řím
Dohoda: Na území Atrebátů nahraďte až  8 belgských spojenců a družin 
vlastními jednotkami (družiny za pomocné sbory).
Bellovakové se bouří: Z území Atrebátů odstraňte 2 spojence. Bel-
gové zde umístí až 2 spojence a na 1 území Belgiky zdarma provedou 
Shromáždění sil.
Tipy: Nahradit (světlé pozadí) lze celkem až osm jednotek: spojenců 
a bojových družin dohromady. Událost s tmavým pozadím vymění jiné 
spojence na území Atrebátů za belgské nebo spojence Belgů ponechá 
na místě, načež jim vzápětí umožní vyhodnotit Shromáždění buď zde, 
nebo na území Morinů či Nerviů.
Historické pozadí: Proti nenáviděným Římanům se nejrůznější aliance 
Belgů nepřestávaly bouřit ještě dlouho po Ambiorigově povstání. Poté, 
co Caesar u Alésie rozdrtil velkou galskou vzpouru, spojil náčelník 
Bellovaků Correus své síly s Commiem Atrebátským v naději, že získají 
pomoc od nedaleko sídlících početných Germánů a znovu se Caesarovi 
postaví v bitvě. Caesar na ně vytáhl s několika legiemi a přímo před nimi 
si zřídil působivé opevnění. Série výpadů, potyček a pokusů o přepadení 
skončila srážkou, v níž Correus nalezl svou smrt. Zbaveni tohoto „pod-
něcovatele lidu“ poté Bellovakové v čele ostatních belgských kmenů 
konečně uzavřeli mír. [8.6–8.23]

65. germánští sPojenCi BelV Arv HaeV ŘímV

Intervence: Pochodujte s Germány až ze 2 území. Se všemi Germány, 
kteří mohou, poté proveďte Přepadení.
Loajalita: Na vámi ovládaných územích odstraňte nebo nahraďte 
5 germánských družin a 1 germánského spojence vlastními jednotkami 
(družiny případně nahraďte pomocnými sbory).
Tipy: Akce s germánskými jednotkami (světlé pozadí) proběhne v režii 
frakce, která kartu vyhodnotí; nebude se řídit postupem při fázi germán-
ských kmenů (6.2). Při Přepadení platí obvyklé pravidlo dostatečného 
počtu skrytých družin (3.4.4).
Historické pozadí: Vojenským vazbám na nejrůznější germánské kmeny 
se netěšili jen Belgové, ale čas od času také Arvernové či Haeduové. 
Pomoc, kterou si proti nim Arvernové zajistili od germánských žold-
néřů, patřila k počátečním nářkům Haeduů, jež Caesara přivedly do 
Galie. [1.31] Protiřímsky orientovaní Haeduové zas později na galské 
straně Rýna bojovali po boku Germánů. [8.45] Co se týče germánského 
spojenectví s Římany, svébský král Ariovistus byl před svým střetnutím 
s Caesarem v roce 58 př. n. l. oficiálním přítelem římského Senátu. 
[1.35] Jako osamělý germánský kmen usilující o spojenectví s Římem 
poté vystupovali Ubiové, motivovaní potřebou najít si ochránce proti 

mocnějším Svébům, kteří se v roce 55 př. n. l. dokonce nabídli, že římské 
armádě poskytnou lodě k přepravě na druhou stranu Rýna. Toto spoje-
nectví přetrvalo i v době belgské revolty z roku 53 př. n. l., kdy ubijští 
zvědové sledovali pohyby Svébů, aby je posléze hlásili Římanům. [4.8, 
4.11, 4.16, 4.19, 6.9–6.10, 6.29] V roce 52 př. n. l. byl Caesar schopen 
povolat germánské jezdce, aby sloužili v řadách jeho armády v boji proti 
Vercingetorigovi. [7.65]

66. stěhoVání BelV ArvM HaeV ŘímV

Drang nach Westen: Až na 2 územích vyhodnoťte Shromáždění sil 
Germánů a jejich následný Pochod.
Nové pastviny: Galská frakce přesune své družiny a vůdce podle vlast-
ního uvážení na 1 území bez nadvlády a na toto území umístí 1 spojence.
Tipy: Akce s germánskými jednotkami (světlé pozadí) proběhne 
v režii frakce, která kartu vyhodnotí; nebude se řídit postupem při fázi 
germánských kmenů (6.2). Přesun (tmavé pozadí) může proběhnout 
z několika území a jeho cílem nemusí být sousední území. Spojenec 
musí být umístěn na pole podrobeného kmene (1.4.2).
Historické pozadí: Zdá se, že obecný tlak na stěhování kmenů, ať už 
rázu populačního, ekonomického, nebo vojenského, působil stejně jako 
v pozdějších staletích z východu směrem na západ. V Caesarově době 
se v západní Galii pokoušeli v sousedství Santonů usadit Helvéciové 
[1.10] a přinejmenším Bójové přesunuli svá sídla do blízkosti Haeduů. 
[1.28] V zimě na přelomu let 56 a 55 př. n. l. přešli „ve velikém počtu 
řeku Rýn“ germánští Tenkterové a Usipetové. „Důvodem k tomu jim 
bylo, že je Svébové už léta znepokojovali, válkou tiskli a bránili jim tak 
v polním hospodářství (…) tloukli se [tedy] celá tři léta Germánií z kraje 
do kraje, až došli konečně k Rýnu (…).“ [4.1, 4.4] Podobné migrace 
se mohly docela dobře odehrát i během pozdějších galských povstání, 
právě tak jako k nim došlo v době následující.

67. arduenna Bel Hae Řím ArvV

Hluboký galský hvozd: Římané nebo galská frakce mohou zdarma 
provést Pochod na území Nerviů, Tréverů nebo obou zároveň. Zde 
zdarma vyhodnotí rozkaz s výjimkou Pochodu a všechny jejich přítomné 
jednotky se pak skryjí.
Tipy: Pochod lze uskutečnit z libovolného množství výchozích území, 
z nichž by se příslušná frakce směla za běžných okolností do těchto 
míst přesunout (3.2.2, 3.3.2). Výchozí území se považují za území 
vybraná pro rozkaz Pochodu (otočte zde umístěné jednotky na skrytou 
stranu). Prozkoumané bojové družiny, které se přesunuly na území 
Nerviů a/nebo Tréverů, při Pochodu odstraní svůj žeton průzkumu 
a po vyhodnocení rozkazu se skryjí. Prozkoumané bojové družiny, které 
se Pochodu nezúčastnily, odstraní nakonec svůj žeton prozkoumání 
a zůstanou odhalené (4.2.2, 5.1.1).
Historické pozadí: S manévrováním v rozlehlém Ardenském lese se 
stejně jako v pozdějších dobách pojily specifické nesnáze i příležitosti. 
Podle Caesara „je v celé Galii největší a táhne se od břehů rýnských a od 
Tréverska až k Nerviům, rozprostíraje se v délce více než pěti set mil“. 
[6.29] Mladé odvedence do bojových družin zde schoval protiřímský 
Tréver Indutiomarus [5.3] a podobným způsobem ho využil i Ambiorix, 
vyhýbající se svým římským pronásledovatelům. [6.29–33]

68. rémský VLiV BelV HaeV Řím ArvV

Ochrana: Pokud jsou Rémové římským spojencem nebo Římem podro-
bení, nahraďte na jejich území nebo v jeho sousedství 1 nebo 2 spojence 
(ne citadely) spojenci Římanů.
Prostřednictví: Galská frakce, jejímž spojencem jsou Rémové, může 
odstranit z Alésie nebo Cenaba jakoukoli jednotku nebo žeton a umístit 
sem citadelu se 4 družinami.
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Tipy: Pro rozehnané Rémy událost se světlým pozadím neplatí. Na-
hrazení spojenci mohou náležet k jakékoli frakci. Událost s tmavým 
pozadím umožňuje z daného města odstranit citadelu, spojence, žeton 
rozehnání nebo žeton zničeného města. Citadela a čtyři bojové družiny 
umístěné do této oblasti musejí náležet k frakci, která tak učinila (5.1).
Historické pozadí: Během Caesarova tažení proti Belgům v roce 57 př. 
n. l. se Rémové stali prvním z belgských kmenů usilujícím o náklonnost 
Říma. S ostatními belgskými kmeny byli propojeni sítí manželských 
svazků a Římany podporovali nejen zásobami, ale i zprávami o stavu 
a rozmístění belgských oddílů. Byli také těmi, „kteří jsou z Belgů Galii 
[tj. Celtice] nejblíže“. Předválečnou důležitost Rémů možná Caesar svým 
čtenářům lehce zveličil, v novém uspořádání Galie pod římskou nadvlá-
dou jim však zcela jasně náleželo jedno z předních míst. Po Caesarově 
potlačení dříve dominantních Sékvanů „na místo daleko nejprvnější byli 
kladeni Haeduové a druzí ve vážnosti hned za nimi šli Rémové“. Rémové 
brali pod svůj patronát a ochranu kmeny sídlící na jih od jejich území 
a vystupovali jako prostředníci mezi nimi a Římany. Jedním z takových 
chráněnců se stal i kmen Karnutů. [2.3–2.6, 6.4, 6.12]

69. segnoVé a kondrúsoVé BelM HaeM ŘímM Arv
Germáni ze západního břehu: Na území Nerviů a Tréverů umístěte po 
4 germánských družinách. Poté ihned vyhodnoťte fázi germánských 
kmenů jako v zimě, avšak s vynecháním Shromáždění sil.
Tipy: Všichni Germáni provedou Pochod, Nájezd a Bitvu podle postupu 
popsaného v pravidle 6.2.
Historické pozadí: Poté, co zjistili, že žijí v dosahu nové moci, před-
stavované římskou armádou, stáli Germáni podobně jako Galové před 
volbou, zda se přidat ke svým agresivnějším bratrům, kteří se každou 
chvíli mohli pustit s Římany do boje, nebo proti nim naopak vystoupit. 
Belgové byli s Germány promísení a některé z germánských kmenů 
žily na území Galie. Při Ambiorigově útěku v roce 53 př. n. l. „Segnové 
a Kondrúsové, původem i vědomím příslušnosti Germáni, usazení vpro-
střed mezi Eburóny a Trévery, poslali k Caesarovi poselstvo s prosbou, 
aby je nepokládal za nepřátele ani aby nesoudil, že všichni Germáni 
usazení před Rýnem jsou zajedno. Sami prý na válku ani nepomyslili, 
pomoc Ambiorigovi vůbec neposlali.“ Caesar neříká, zda těmto tvrzením 
věřil, souhlasil však, že zmíněné kmeny ušetří, pokud mu předají všechny 
eburónské uprchlíky, kteří u nich nalezli útočiště. [6.32]

70. CamuLogenus Bel HaeV Arv Řím
Vyslání Labiena: Římané mohou zdarma provést Pochod s až 4 legiemi 
a libovolnými pomocnými sbory na území Atrebátů, Karnutů nebo 
Mandúbiů a zdarma zde svést Bitvu.
Vzbouření Parisiů: Mezi území Atrebátů, Karnutů a Mandúbiů rozdělte 
0–6 družin. Pak na jednom z těchto území zdarma vyhodnoťte rozkaz 
a zvláštní schopnost. 
Tipy: Římský Pochod zdarma (světlé pozadí) může zahrnovat přesun 
na druhé území a s Caesarem i na třetí (3.2.2), jeho cílem je však jedi-
né území, které musí být jedním z uvedených, a jednotky proto nelze 
„vysazovat“ po cestě. Součástí Pochodu jsou jen uvedené, přesouvající 
se jednotky; ke skrytí tedy u jednotek, jež se nepřesouvají, nedojde. 
Družiny (tmavé pozadí) musejí náležet frakci, která je umisťuje (5.1). 
Zvláštní schopnost smí být jen taková, jaká může doprovázet zvolený 
rozkaz (4.1.1). 
Historické pozadí: Uprostřed velkého galského povstání, zatímco se 
snažil vypořádat s Haeduy a s Vercingetorigovým vítězstvím u Ger-
govie, vyslal Caesar na sever Labiena se čtyřmi legiemi, aby potlačil 
protiřímské spojence, kteří vytáhli do pole pod velením vojenských věcí 
znalého Aulerka Camulogena. Když se pak římské vojsko po přesunu 
povodím řeky Sekvany (Seiny) objevilo na scéně nedaleko dnešní Paříže, 

k nepřátelům se přidali i Bellovakové. Labienus, stojící před hrozbou 
útoku ze dvou stran, vtáhl obratným manévrováním podél řeky keltské 
bojové družiny do bitvy a následně je zničil. [7.57–7.62] 

71. koLonie Bel Hae Arv Řím
Příchod osadníků: Na území, které ovládáte nebo jež je bez nadvlády, 
umístěte žeton „+1“, žeton kolonie a na něj svého spojence. Hodnota 
území se tím zvýší  o 1. Kolonie se  považuje za  kmen.
Tipy: Tato událost je jednou z mála těch, které mění omezení ve smyslu 
umisťování jednotek (1.4.2, 5.1.1).
Historické pozadí: Galské kmeny podobně jako Germáni pravidelně 
měnily svá sídla – čas od času i jako celek. Caesar popsal pobřežní oblasti 
Británie jako náležící kmenům, „které tam přišly z Belgie za lupem a za 
výbojem (…), po výbojné válce zůstaly a daly se na obdělávání půdy“. 
[5.12] Odrazem přetrvávajících vazeb mezi Belgikou a osídlením na 
druhé straně Lamanšského průlivu bylo zachování jmen belgských 
kmenů v Británii i vliv, jehož se zde domohl Commius, ustanovený 
králem Atrebátů. [4.21] Caesar se ještě před svou výpravou do Británie 
dozvěděl, že odtud galští nepřátelé Říma obdrželi jisté posily, [4.20] a má 
se také za to, že do Británie se po vyhnání z pevninské Galie přesunuli 
Commius a náčelníci Bellovaků, kteří předtím vedli válku s Římany. 
Z výše uvedených důvodů tedy existuje možnost, že usazování Belgů na 
zdejším území pokračovalo ve větším měřítku i po Caesarově odjezdu. 
Co se týče Římanů, ti během několika předchozích generací zřídili 
své kolonie v Zaalpské Galii (Narbo a Aquae Sextiae) a v nedaleké 
budoucnosti se tak mělo stát znovu, ať už pod vedením Caesarovým, 
nebo Augustovým.

72. ukVaPenost BelV HaeM ArvV ŘímV

Lákavá návnada: Z libovolných sousedních území proveďte zdarma 
Pochod na 1 území. Zde přítomní Arvernové nebo Belgové proti vám 
zdarma svedou Bitvu.
Prudký útok: Zdarma proveďte Pochod s 1 skupinou svých skrytých 
družin (bez vůdce). Ta pak může zdarma svést Bitvu (sama).
Tipy: Pochod (světlé pozadí) musí zahrnovat přesun z alespoň jednoho 
území (eventuálně i z více) na území s ním sousedící. Výchozí území 
se považuje za území vybrané pro rozkaz Pochodu (zde umístěné jed-
notky otočte na skrytou stranu). Součástí zdarma svedené Bitvy (světlé 
i tmavé pozadí) nesmí být Přepadení. V případě tmavého pozadí lze 
Bitvu zdarma svést s družinami, které provedly Pochod na daném území 
nebo se přesunuly Pochodem z jednoho sousedního území. Útočit bude 
pouze skupina bojových družin, která takový rozkaz právě provedla. 
Historické pozadí: Údajná válečnická nátura nepřátel Říma sice mohla 
vzbuzovat hrůzu, zároveň se však dala také využít. Vercingetorix se 
během velkého povstání neustále potýkal s tím, že jeho pečlivě promy-
šlenou strategii narušovali až nadmíru dychtiví válečníci, kteří toužili 
na nepřítele udeřit přímo a hned. Jak ostatně vysvětlil náčelníkům při 
obhajobě rozkazů, jež vydal po dobu své nepřítomnosti u části keltské 
armády: „Vrchní velení pak úmyslně prý při odchodu neodevzdal niko-
mu, aby se jeho zástupce nedal strhnout k boji nedočkavou bojechtivostí 
mužstva. Na to prý, jak dobře vidí, naléhají všichni jen z pohodlnické 
chabosti, protože už nemohou útrapy snášet dále.“ [7.20]
Zdá se, že do konce galských válek se z uvážlivého a opatrného způsobu 
operování římské armády poučili dokonce i Belgové. V roce 51 př. n. l., 
poté, co se Caesar od zajatců doslechl, jaké mají jeho nepřátelé vedení 
Bellovaky úmysly, „usoudil, že ty záměry, o nichž dostával zprávy, jsou 
velmi rozumné a daleko vzdálené nerozvážnosti barbarů“. [8.8]
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1. CiCero ŘímV ArvV HaeM BelV

2. leGioneS Xiiii et Xv ŘímV ArvK HaeV BelV

3. pompeiuS Řím ArvK HaeV BelV

4. Obléhací val Řím ArvM BelM HaeV

5. Gallia toGata Řím ArvK BelV HaeV

6. marCuS antoniuS Řím ArvV BelV HaeV

7. alauDae Řím HaeV ArvK BelV

8. vozatajStvo Řím HaeV Arv Bel 
9. monS Cevenna Řím Hae Arv Bel 
10. baliSty Řím HaeV BelM ArvM

11. NumiďaNé ŘímV HaeV BelV ArvK

12. tituS labienuS Řím HaeV BelV Arv 
13. baleárští praKOvNíci Řím BelV ArvK HaeV

14. CloDiuS pulCher Řím Bel ArvK HaeV

15. leGio X Řím BelV ArvK HaeV

16. ambaKtové Řím BelV HaeV ArvV

17. GermáNští NáčelNíci ŘímV BelM HaeM Arv
18. mOst přes rýN Řím Bel Hae Arv
19. luCteriuS ArvK ŘímV HaeV Bel 
20. optimateS  ArvV ŘímM HaeM BelM

21. provinCie ArvK ŘímV HaeV BelM

22. ruKOjmí Arv Řím BelV Hae
23. pleNěNí ArvK Řím Bel HaeM

24. poDKopy ArvK ŘímV BelV HaeV

25. aKvitánové Arv HaeV ŘímV BelM

26. Gobannitio Arv Hae Řím BelM

27. příval GalsKých šípů ArvK Hae Řím BelV

28. oppiDa Arv Hae Bel ŘímM 
29. Svébové ve zbrani Arv HaeM Bel ŘímM

30. verCinGetoriGova elita ArvK Hae BelV Řím
31. ConConnetoDumnuS a Gutuater Arv Bel Řím HaeV

32. ZrychleNé přesuNy ArvV BelM ŘímV HaeM

33. ZtraceNý Orel ArvK BelV Řím Hae 
34. aCCo ArvV BelV Hae Řím 
35. GalsKé vOláNí Arv Bel HaeV ŘímM 
36. mOčály Arv BelV HaeV Řím 

37. bójové Hae Řím Arv BelM

38. DiviCiaCuS Hae Řím Arv Bel 
39. ObchOd pO řece Hae ŘímM Arv BelM

40. alpSKé Kmeny Hae Řím BelV Arv
41. avariCum Hae Řím Bel Arv
42. římsKé víNO HaeV Řím BelV Arv 
43. ConviCtolitaviS Hae Arv ŘímM Bel 
44. dumNOriGOvi věrNí HaeV ArvV Řím Bel
45. litaviCCuS Hae Arv Řím BelV

46. KeltSKé rituály HaeV Arv Bel ŘímV 
47. pOrada NáčelNíKů HaeM ArvM BelM ŘímM

48. DruiDové Hae Arv Bel ŘímM

49. SuCho HaeV Bel ŘímV Arv
50. Nestálá spOjeNectví HaeV BelV ŘímV ArvV

51. SuruS Hae Bel ŘímM Arv 
52. GalsKý sNěm HaeV BelM ArvV ŘímV

53. ConSuetuDine HaeM BelM Arv ŘímM

54. spOjeNé řady HaeM BelM ArvM ŘímM

55. CommiuS Bel Řím ArvM HaeV

56. ambiOriGův útěK Bel Řím Arv HaeV

57. Země ObestřeNá mlhOu a tajemstvím BelV Řím Arv Hae 
58. atuatuKa Bel Řím HaeM Arv 
59. GermáNsKá jíZda Bel Řím HaeV ArvK 
60. inDutiomaruS Bel Řím Hae ArvM 
61. CatuvolCuS Bel ArvM Řím HaeV

62. válečNé lOďstvO BelV ArvV ŘímV HaeV

63. ZimNí tažeNí Bel Arv Řím HaeV

64. CorreuS BelV ArvM Hae Řím 
65. GermáNští spOjeNci BelV Arv HaeV ŘímV

66. stěhOváNí BelV ArvM HaeV ŘímV

67. arDuenna Bel Hae Řím ArvV 
68. rémsKý vliv BelV HaeV Řím ArvV 
69. seGNOvé a KONdrúsOvé BelM HaeM ŘímM Arv 
70. CamuloGenuS Bel HaeV Arv Řím 
71. Kolonie Bel Hae Arv Řím 
72. uKvapenoSt BelV HaeM ArvV ŘímV

Seznam karet událostí
Pořadí frakcí (2.3.2): Hae=Haduové, Arv=Arvernové, Bel=Belgové, Řím=Římané

Pokyny pro frakce řízené hrou (8.2.1): K=karnyx V=vavříny M=meče
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Pád nebes  — Průvodce hrou48

      Římané     Arvernové   Haeduové      Belgové   Germáni

Vůdcové 1 x  1 x  — 1 x  —
        Caesar         Vercingetorix         Ambiorix

Legie 12 x  — — — —

Pomocné sbory 20 x  35 x  20 x  25 x  15 x 
        římské pomocné sbory  družiny Arvernů     družiny Haeduů  družiny Belgů družiny Germánů 

Spojenci 6 x  10 x  6 x  10 x  6 x 

Opevnění/citadely 6 x  3 x  2 x  1 x  —

 římské opevnění citadela Arvernů  citadela Haeduů   citadela Belgů

JEDNOTKY (1.4)

Jméno Poloha Město/výjimky/události
Arvernové* jižní Celtica <Gergovia>
  pouze Arvernové/Shromáždění 

na domácím území Arvernů
  25 Akvitánové
  26 Gobannitio
  62 Válečné loďstvo
Atrebátové* jižní Belgica Shromáždění na domácím 

území Belgů
  55 Commius
  64 Correus
  70 Camulogenus 
Aulerkové severní Celtica 
Bellovakové  jižní Belgica Shromáždění na domácím 

území Belgů
  70 Camulogenus
Biturígové* střední Celtica <Avaricum>
  41 Avaricum
Eburónové východní Belgica Shromáždění na domácím 

území Belgů
  61 Catuvolcus
Haeduové* střední Celtica <Bibracte>
  pouze Haeduové/Shromáždění 

na domácím území Haeduů
Helvéciové východní Celtica
Helviové Provincia Verbování na domácím území 

Římanů
Kardukové jižní Celtica Shromáždění na domácím 

území Arvernů
Karnutové* severní Celtica <Cenabum>
  34 Acco
  52 Galský sněm
  68 Rémský vliv
Katuvellaunové Britannia 57 Země obestřená mlhou 

a tajemstvím
Lingonové severní Celtica
Mandúbiové*  severní Celtica <Alesia>
  34 Acco 
  68 Rémský vliv
  70 Camulogenus *Název území (1.3.1) 

Jméno Poloha Město/výjimky/události
Menapiové severní Belgica Shromáždění na domácím 

území Belgů
Morinové* severní Belgica Shromáždění na domácím 

území Belgů
Namnétové  západní Celtica
Nerviové* východní Belgica Shromáždění na domácím 

území Belgů
  61 Catuvolcus 
  67 Arduenna
  69 Segnové a Kondrúsové 
  70 Camulogenus
Piktonové*  západní Celtica 25 Akvitánové
  62 Válečné loďstvo
Rémové jižní Belgica Shromáždění na domácím 

území Belgů
  68 Rémský vliv
Santonové  západní Celtica
Senonové severní Celtica 
Sékvanové* východní Celtica <Vesontio>
Svébové (jižní) jižní Germania pouze Germáni/domácí
  nepočítá se pro ovládání Belgů
  29 Svébové ve zbrani
Svébové (severní) severní Germania pouze Germáni/domácí
  nepočítá se pro ovládání Belgů 
  29 Svébové ve zbrani
Sugambrové* severní Germania Shromáždění na domácím 

území Germánů
Tréverové* východní Celtica 51 Surus
  60 Indutiomarus
  67 Arduenna
  69 Segnové a Kondrúsové
Ubiové* jižní Germania Shromáždění na domácím 

území Germánů
Venetové západní Celtica
Volkové jižní Celtica Shromáždění na domácím 

území Arvernů

KMENY (1.3.2) Na mapě je celkem 30 kmenů.

/družiny


