
1. Úvod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

2.	 Průběh	hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

3.	 Rozkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

4.	 Zvláštní	schopnosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

5.	 Události . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

O B S A H

HRA ZE SÉRIE COIN

P R AV I D L A  H R Y
Andrew Ruhnke a Volko Ruhnke

6.	 Zima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

7.	 Vítězství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

8.	 Hrou	řízené	frakce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Příprava	hry	a	scénáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Rejstřík	klíčových	pojmů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

PÁD NEBESPÁD NEBESPÁD NEBES
Galské povstání proti CaesaroviGalské povstání proti Caesarovi

By Rodger B. MacGowan ©2018, GMT Games, LCC. All Rights Reserved.



Pád nebes - Pravidla hry2

1.2 Herní komponenty
Kompletní	sada	hry	Pád nebes	obsahuje:	

• Pevný	herní	plán	o	rozměrech	43	×	56	cm	(1.3).
• Balíček	77	karet	(5.0).
• 200	dřevěných	dílků	jednotek,	válce	a	figurky	(1.4,	1.8,	2.2,	3.1.1).
• Arch	žetonů.
• Pět	desek	dostupných	jednotek	jednotlivých	frakcí	(1.4.1).
• Čtyři	dvojlisty	hráčských	přehledů	(3.0.,	4.0,	7.0).
• Dva	přehledy	se	shrnutím	průběhu	hry	a	tahy	germánských	kmenů	
(2.0,	3.4,	6.0,	6.2).

• Jeden	přehled	průběhu	bitvy	 (3.2.4)	 a	 návodu/instrukcí	 pro	 tahy	
hrou	řízených	frakcí	(8.1-8.4).

• Dva	dvojlisty	diagramu	tahu	hrou	řízených	frakcí	(8.5-8.8).
• Čtyři	šestistěnné	kostky	–	červenou,	zelenou,	modrou	a	žlutou.
• Průvodce	hrou	obsahující	historické	informace.
• Tento	sešit	pravidel.

1.3 Mapa
Herní	plán	znázorňuje	mapu	Galie	a	 jejího	okolí	a	několik	stupnic	
na	okraji.

1.3.1 Území.	 Jednotlivá	 území	 na	mapě	 jsou	 oddělena	 hranicemi.	
Některá	území	jsou	dále	spojena	do	větších	celků	–	Celtica,	Belgica 
a	Germania.	Každé	území	je	domovem	jednoho	či	více	kmenů,	z	nichž	
některé	 žijí	 ve	městech	 (1.3.3).	Každé	území	obsahuje	 pole,	 které	
slouží	k	umístění	žetonu	ovládání	a	zároveň	ukazuje	hodnotu	území	
pro	účely	vítězství	Belgů	(7.2).

Poznámka: Území jsou pojmenována podle zvýrazněného kmene – tím 
je kmen s městem, kmen nejvíce vlevo, pokud se v území nenachází 
město, případně „Britannia“ a „Provincia“. Barva štítu s vyznačenou 
hodnotou území odpovídá danému územnímu celku/dané oblasti.

1.0 ÚVOD
Pád nebes	je	desková	hra	věnující	se	pozdní	fázi	římského	dobývání	
Galie,	při	němž	došlo	k	povstání	mnoha	kmenů.	Hra	využívá	systém	
„COIN“	vyvinutý	 společností	GMT	Games	 pro	 simulaci	 povstání 
z	moderní	doby	a	modifikuje	jej	tak,	aby	popisoval	politické,	vojenské	
a	ekonomické	poměry	starověké	Galie.

Ve	hře	Pád nebes	se	jeden	až	čtyři	hráči	ujmou	rolí	jedné	či	více	frakcí	
v	Galii:	Římské	republiky,	snažící	se	navázat	na	předchozí	Caesarovy	
vojenské	úspěchy;	protiřímské	konfederace	pod	vedením	keltského	
kmene	Arvernů	a	jejich	mladého	krále	Vercingetoriga;	jeho	keltského	
rivala,	prořímské	konfederace	Haeduů;	a	zuřivých	belgských	kmenů	
ze	severu,	vedených	náčelníkem	Ambiorigem.	Do	děje	mohou	zpoza	
Rýna	vstoupit	také	germánské	hordy,	někdy	ve	spolupráci	s	některou	
jinou	frakcí,	jindy	jednající	na	vlastní	pěst.

S	využitím	rozkazů	a	zvláštních	schopností	svých	frakcí	a	také	nejrůz-
nějších	událostí	hráči	shromažďují	a	přesouvají	své	jednotky	tak,	aby	
ovlivnili	či	ovládli	jednotlivé	kmeny	v	Galii,	získali	dostatek	zdrojů	
a	dosáhli	cílů	důležitých	pro	svou	frakci.	Důležitou	součástí	hry	jsou	
karty,	které	určují	pořadí	hráčů,	možné	události	a	kontrolu	podmínek	
pro	dosažení	vítězství.

Nejdůležitější	mechanismy	hry	jsou	shrnuty	na	několika	nápovědních	
listech.	Tato	pravidla	popisují	na	stranách	28–34	 	přípravu	scénářů 
a	 také	v	 rejstříku	odkazují	 na	 nejpoužívanější	 herní	 pojmy	 (strany	
35–36).	Hráči,	kteří	se	rádi	hru	učí	postupně,	mohou	využít	výukovou	
hru	v	průvodci	hrou	(samostatný	šešit).

1.1 Obecný průběh hry
Ve	hře	Pád nebes	se	otáčejí	karty	jedna	po	druhé	z	balíčku	tak,	aby	
byla	vždy	vidět	karta	následující	po	té,	jež	se	aktuálně	vyhodnocuje.	
Každá	karta	události	ukazuje	pořadí,	ve	kterém	jsou	frakce	dostupné,	
a	mohou	si	vybrat,	zda	vyhodnotí	událost,	nebo	provedou	některou 
z	jiných	jim	dostupných	akcí.	Po	vyhodnocení	události	nebo	rozkazu	se	
frakce	stane	nedostupnou	pro	vyhodnocování	následující	karty	–	nemů-
že	spustit	ani	událost,	ani	provést	akci.	V	balíčku	jsou	zamíchány	karty	
zimy,	jež	periodicky	spouštějí	kontrolu	vítězství	a	údržbovou	fázi	hry.
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Poznámka: Kompletní výčet jednotek každé frakce najdete na její 
desce dostupných jednotek a na zadní straně průvodce hrou.
1.4.1 Dostupné jednotky, jejich umisťování a odstraňování. Každá	
frakce	(1.5)	má	vlastní	desku	dostupných	jednotek,	na	níž	je	vyznačeno,	
kolika	jednotkami	daného	typu	frakce	disponuje	–	včetně	prostoru	pro	
spojenecké	kmeny	a	citadely.	Tyto	zásoby	limitují	počet	jednotek,	jež	
může	mít	frakce	ve	hře.	Všechny	jednotky	frakce,	které	nejsou	na	mapě,	
umístěte	přehledně	pro	ostatní	hráče	na	desku	dostupných	jednotek.	
Spojenecké	kmeny	a	citadely	položte	na	místa	s	nejvyššími	čísly	–	
disky	spojenců	na	případná	volná	místa	pro	citadely.	Neobsazené	pole	
s	nejvyšší	hodnotou	pak	bude	ukazovat,	kolik	těchto	jednotek	máte	
na	mapě,	čímž	bude	jednodušší	zjistit	příjem	zdrojů	(6.4)	a	podmínky	
pro	vítězství	(7.0).
• Umisťování:	 Jednotky	 jiné	 než	 legie	mohou	 být	 umisťovány 
a	nahrazovány	pouze	z	desky	dostupných	jednotek	–	pokud	daný	
typ	 jednotky	není	 dostupný,	 ignorujte	 instrukce	 k	 jeho	umístění	
(jednotka,	 která	má	 být	 nahrazena	 nedostupnou	 jednotkou,	 je	
jednoduše	odstraněna	ze	hry).

• Odstraňování:	Při	odstraňování	jednotek	z	mapy	(jiných	než	legie)	
je	vraťte	na	desku	dostupných	jednotek	příslušné	frakce.

• Legie:	Legie,	jež	nejsou	na	mapě,	začínají	hru	na	stupnici	záložních	
legií	v	co	nejnižším	řádku,	v	počtu	max.	čtyři	legie	na	řádek	(tyto	
legie	jsou	dále	označovány	také	jako	„záložní	legie“).	Pokud	není	
řečeno	jinak,	legie	na	mapu	umisťujte	pomocí	událostí	(5.0)	nebo	
během	 fáze	Senátu	 (6.5)	 ze	 stupnice	 záložních	 legií	 (ne	 z	 pole	
padlých	legií)	a	legie	odstraněné	z	území	umisťujte	na	pole	padlých	
legií.	Některé	události	(5.0)	a	dobrovolné	odstranění	(popsáno	níže)	
naopak	legie	odstraňují	z	mapy	na	stupnici	záložních	legií.	Legie	se	
přesouvají	z	pole	padlých	legií	na	stupnici	záložních	legií	v	průběhu	
zimy	(6.5.2,	6.6).

• Dobrovolné odstraňování:	Když	frakce	vyhodnocuje	rozkaz	nebo	
událost	v	průběhu	hry		(2.3.4,	3.0,	5.0),	může	odstranit	své	vlastní	
jednotky	z	mapy	mezi	dostupné	jednotky	(nebo	na	stupnici	záložních	
legií,	odstraňuje-li	legii).	Výjimkami	jsou	trvalé	opevnění	(1.4.2) 
a	belgská	Podpora	(4.5.1).	Frakce	také	může	dobrovolně	nahradit	
své	citadely	spojeneckými	kmeny	(disky).

Poznámka: Dobrovolné odstraňování slouží k tomu, aby hráči měli 
možnost umisťovat jednotky na území ve chvíli, kdy již mají všechny 
své dostupné jednotky rozmístěny jinde na mapě.
1.4.2 Limity pro umisťování jednotek.	Území	může	být	obsazeno	
libovolným	počtem	jednotek	s	následujícími	výjimkami:
• Spojenecké	kmeny	mohou	obsadit	pouze	kruhy	kmenů,	a	to	v	počtu	
jeden	disk	na	příslušné	pole	kmene.

Symboly frakcí a slovo „Shromaždiště“ nebo  „Ver-
bování“ označují domácí území, kde má frakce 
výhodu při provádění těchto akcí (3.2.1, 3.3.1, 3.4.1).

1.3.2 Kmeny. Barevné	kruhy	v	územích	označují	pojmenované	kme-
ny,	jejichž	status	–	podrobený,	spojenec	jedné	z	frakcí	nebo	rozehna-
ný	 (4.2,	4.2.3)	–	ovlivňuje	vítězství	 (7.0).	Poznámka: Na plánu se 
nachází celkem 30 těchto kmenů, jejichž jména jsou vypsána v abe-
cedním pořadí na zadní straně průvodce hrou.

1.3.3 Města. Šedé	kosočtverce	okolo	některých	
kruhů	kmenů	 znamenají,	 že	 tyto	 kmeny	 žijí	 ve	
městech	(pojmenovaných	kapitálkami),	jež	mohou	
být	opevněna	citadelami	(1.4.2,	3.3.1).

1.3.4 Británie. Území	Británie	 se	 považuje	 za	
sousedící	se	třemi	pobřežními	územími	Galie	–	jak	
je	naznačeno	bílými	šipkami	–	pro	všechny	účely		s	

výjimkou	omezení	pro	Pochod	(3.2.2,	3.3.2,	4.1.3)	a	Průzkum	(4.2.2).

1.3.5 Rýn (lat. Rhenus).	Hranicí	Germánie	s	Galií	je	řeka,	která	za-
stavuje	Pochod	(3.2.2,	3.3.2).	Poznámka: Území Morinů hraničí přes 
Rýn s Germánií.

1.3.6 Pole pro přeplněné území.	Na	 herním	
plánu	se	nachází	pole	pro	přeplněné	území,	jež	
lze	využít	v	případě,	že	v	některém	z	území	se	
nachází	příliš	mnoho	jednotek.	V	takovém	pří-

padě	můžete	některé	z	nich	(nebo	všechny)	přesunout	do	tohoto	pole 
a	území	označit	žetonem	„Přeplněné	území“.

1.4 Jednotky
Dřevěné	komponenty	představují	vůdce	jednotlivých	frakcí	(vysoké	
válce),	římské	legie	(kostky),	římské	pomocné	sbory	a	galské/germán-
ské	družiny	(šestiboké	hranoly),	spojenecké	kmeny	(disky;	nazývané	
také	 „spojenci“)	 a	 římská	 opevnění	 nebo	 galské	 citadely	 (čtverce 
a	kosočtverce).

Přeplněné
území

Přeplněné
území

Druhy jednotek

Vůdcové:

Římské
legie:

Družiny:

Římské
pomocné sbory:

Caesar nebo
jeho nástupce

Vercingetorix nebo
jeho nástupce

Ambiorix nebo
jeho nástupce

skryté/odhalené

(skryté/odhalené)

Arvernové Belgové Haeduové Germáni

Druhy jednotek (komponenty, pokračování)

Spojenecké kmeny (spojenci):

Římské opevnění:

Galské citadely:

římský arvernský

Arvernové Belgové Haeduové

belgský haedujský germánský
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VÝJIMKA:	Pokud	hráč	hraje	současně	za	Arverny	a	Belgy	ve	scénáři	
„Velké	povstání“,	používá	vyšší	z	obou	dosažených	vítězných	rozdílů	
a	 hra	 končí,	 pokud	 alespoň	 jedna	 z	 těchto	 frakcí	 splní	 své	vítězné	
podmínky	(2.1).

1.5.2 Vyjednávání. Hra	 umožňuje	 vyjednávání.	Hráči	 se	mohou	
domlouvat	 jakkoli	 v	mezích	pravidel.	Dohody	 jsou	 závazné	pouze	
do	následující	míry:	Jakmile	hráč	souhlasí	s	něčím,	co	má	dopad	na	
vyhodnocení	rozkazu,	zvláštní	schopnosti,	události	nebo	fázi	zimního	
ležení,	platí	dohoda	po	celou	dobu	akce.	Pokud	by	hráč	na	začátku	
provádění	akce	souhlas	nedostal,	smí	takovou	akci	zrušit.

• Frakce	 smí	 předat	 své	 zdroje	 (1.8)	 jiné	 frakci	 ve	 svém	 tahu 
v	průběhu	hry	(2.3.4)	při	vyhodnocování	rozkazu,	zvláštní	schopnosti	
nebo	události	–	frakce	řízené	stejným	hráčem	(1.5.1)	si	však	mohou	
v	rámci	jednoho	vyhodnocení	předat	nejvýše	čtyři	zdroje.

• Během	fáze	zimního	ležení	a	fáze	sklizně	v	zimě	(6.3-6.4)	mohou	
frakce	předávat	libovolný	počet	zdrojů	jakékoli	negermánské	frakci.

1.6 Ovládání území

Pokud	má	kterákoli	frakce	(včetně	Germánů)	na	území	více	jednotek	
(1.4)	než	všechny	ostatní	frakce	dohromady,	tato	frakce	dané	území	
ovládá.	Pokud	tuto	podmínku	nesplňuje	žádná	z	frakcí,	území	není	
ovládáno	nikým.	To,	kdo	území	ovládá,	ovlivňuje	provádění	některých	
akcí	a	také	vítěznou	podmínku	Belgů	(7.0).	Při	přípravě	hry	umístěte	
na	všechna	pole	sloužící	k	umístění	žetonu	ovládání	příslušné	žetony 
a	v	průběhu	hry	 je	upravujte	podle	aktuálního	stavu,	 jenž	se	může	
změnit	 vlivem	 rozkazů	 (3.0),	 zvláštních	 schopností	 (4.0),	 událostí	
(5.0)	nebo	zimy	(6.0).

Poznámka: Označte nikým neovládaná území žetony „Bez nadvlá-
dy“ nebo tím, že ponecháte pole prázdné, takže ukazuje výchozí 
hodnotu: „Bez nadvlády“.

1.7 Podrobené a rozehnané kmeny
Jak	 ukazuje	 mapa,	 prázdný	 kruh	
kmene	 (1.3.2)	 znamená,	 že	kmen	 je	
podroben	Římu	 –	 je	mu	 podřízen 
a	není	s	ním	ve	válce.	Římská	akce	
Konfiskace	 (3.2.3)	může	podrobený	

kmen	rozehnat	(položte	na	něj	příslušný	žeton),	což	blokuje	umístění	
disku	spojence	na	pole	kmene	(1.4.2)	a	vylučuje	hodnotu	tohoto	kmene	
pro	belgské	vítězství	(1.3.1,	7.2).

Podrobené	a	rozehnané	kmeny	spolu	s	římskými	spojenci	přispívají	
k	vítězství	Říma	(7.0).

1.8 Zdroje
Všechny	 římské	 i	 galské	 frakce	 vlastní	 vždy	 0 
až	45	 zdrojů,	 které	používají	 na	placení	 za	 rozkazy	
(3.0).	 Počet	 zdrojů	 určuje	 pozice	 dřevěného	 válce 
v	barvě	frakce	(1.5)	na	stupnici	na	okraji	herního	plánu.	

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Rímany

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Germány

–1–1
Rozehnaný

kmen
Rozehnaný

kmen

• Citadely	mohou	obsadit	 pouze	 kosočtverce	měst	 (jedna	 citadela	
na	kosočtverec),	a	tím	nahradit	spojenecký	kmen	na	tomto	místě.

• Na	každém	území	se	může	nacházet	nejvýše	jedno	římské	opevnění.
• V	Provincii	 se	 vždy	 nachází	 jedno	 „trvalé“	 římské	 opevnění.	
Umístěte	jej	na	vyznačený	červený	čtverec	při	přípravě	hry	a	nikdy	
je	neodstraňujte	(tato	jednotka	je	nezničitelná).

• Kruhový	žeton	rozehnaného	kmene	nemůže	být	umístěn	na	jednotku	
spojeneckého	kmene	ani	citadelu	(1.7,	3.2.3).

• Několik	 kruhů	 kmenů	 a	měst	 je	 vyhrazeno	 pouze	 pro	 jednotky	
konkrétních	 frakcí:	Bibracte	 pro	Haeduy	 (modré),	Gergovia	 pro	
Arverny	(zelené),	oba	svébské	kmeny	pro	Germány	(černé).

• Cisalpina	a	Aquitania	jsou	oblastmi	mimo	hru.	Nepočítají	se	mezi	
území	a	nemohou	do	nich	být	umístěny	jednotky	(pokud	to	neumožní	
událost	–	5.1.1).

1.4.3 Otáčení.	Družiny	 a	 pomocné	 sbory	 se	
vždy	nacházejí	v	jednom	ze	dvou	stavů:	skryté	
(symbolem	 dolů)	 nebo	 odhalené	 (symbolem	
nahoru).	To	 ovlivňuje	 jejich	 schopnosti.	Otá-

čení	těchto	jednotek	(oběma	směry)	probíhá	v	rámci	vyhodnocování	
akcí,	událostí	a	ve	fázi	jara	(6.6).	Všechny	ostatní	jednotky	se	vždy	
považují	za	odhalené.	Odhalené	družiny	mohou	být	označeny	žeto-
nem	prozkoumání	(4.2.2);	kdykoli	mají	být	takto	označené	jednotky	
otočeny	na	skrytou	stranu,	odstraňte	namísto	toho	žeton	prozkoumání.	
Nové	družiny	a	pomocné	sbory	přicházejí	na	mapu	vždy	skryté	(a	to 
i	tehdy,	pokud	nahrazují	odhalenou	jednotku	nebo	jednotku	s	žetonem	
prozkoumání,	4.2.2).

• Pro	 válce	 vůdců	 platí,	 že	 symbolem	nahoru	 se	 označují	Caesar	
(červený,	Řím),	Vercingetorix	 (zelený,	Arvernové)	 a	Ambiorix	
(žlutý,	 Belgové),	 symbolem	 dolů	 pak	 nástupci	 těchto	 vůdců.	
Odstraněný	válec	vůdce	se	na	mapu	vrací	vždy	jako	nástupce	během	
zimy	(6.6).

Poznámka: Skryté pomocné sbory mohou Prozkoumávat (4.2.2), 
napadat Vercingetorigův Pochod (3.3.2) a blokovat nepřátelské 
Přepadení (4.3.3). Skryté družiny mohou provést Nájezd (3.3.3), 
Napadat římský Pochod (3.2.2) a Konfiskaci (3.2.3), při ústupu 
z bitvy s Římem zůstat na území (3.2.4), Přepadat (4.3.3), Přesvěd-
čovat (4.3.1), Uplácet (4.4.2) a Běsnit (4.5.2).

1.5. Hráči a frakce
Hra Pád nebes	je	určena	pro	jednoho	až	čtyři	hráče.	Hráčské	frakce	
jsou	tyto:	Římská	republika	(červená),	Konfederace	Arvernů	(zelená),	
Konfederace	Haeduů	(modrá)	a	Belgské	kmeny	(„Belgové“;	žlutá).	
Speciální	pravidla	(a	někdy	také	hráči)	ovládají	pátou	frakci	–	ger-
mánské	kmeny	(„Germáni“;	černá).

• Arvernové,	Haeduové	 a	Belgové	 se	 souhrnně	 nazývají	 „galské	
frakce“	nebo	„Galové“.

Poznámka: Frakce Říma a Arvernů vyžadují pro využití svého po-
tenciálu složitější plánování – měli by za ně hrát zkušenější hráči.
1.5.1 Nadbytečné frakce. Ve	hře	dvou	až	tří	hráčů	mohou	hráči	hrát	
za	neobsazené	frakce:

• Ve	hře	tří	hráčů	hraje	jeden	z	nich	současně	za	Arverny	a	Belgy,	
případně	za	Řím	a	Haeduy.

• Ve	hře	dvou	hráčů	hraje	jeden	z	nich	současně	za	Arverny	a	Belgy	
a	druhý	za	Řím	a	Haeduy.

Hráč,	který	hraje	za	dvě	frakce,	uplatní	při	určení	vítězství	nižší	z	obou	
dosažených	vítězných	rozdílů	(7.1-7.3)	a	spouští	konec	hry	vítězstvím	
(6.1)	pouze	tehdy,	pokud	obě	jeho	frakce	splní	své	vítězné	podmínky.

Varianta s hrou řízenými frakcemi: Pokud	hráč	 hraje	 hru	pro	
jednoho	hráče	nebo	hrají	dva	až	tři	hráči	a	nikdo	z	nich	nechce	hrát	
za	více	frakcí	současně,	je	možné	použít	pravidla	pro	automatické	
řízení	frakcí	hrou	–	tato	pravidla	popisuje	část	8.
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2.2 Začátek hry
Začněte	otočením	horní	karty	z	dobíracího	balíčku	a	jejím	položením	
na	balíček	zahraných	karet	lícem	nahoru.	Poté	otočte	následující	kartu	
na	vrchu	dobíracího	balíčku.	Karta	na	balíčku	zahraných	karet	se	bude	
vyhodnocovat	jako	první;	po	ní	bude	na	řadě	karta,	která	leží	otočená	
lícem	nahoru	na	dobíracím	balíčku.

Poznámka: Všichni hráči vidí, jaká karta se bude vyhodnocovat 
jako další (2.3.7). Kdykoli je možné prohlížet si všechny zahrané 
karty a počítat, kolik karet zbývá v dobíracím balíčku.

Záznam kroků: V	průběhu	vyhodnocování	 jednot-
livých	 kroků	 pro	 každou	 kartu	 události	 umisťujte	
ukazatele	 dostupnosti	 (válce)	 odpovídající	 frakcím,	
jež	 tyto	 kroky	provádějí,	 do	 odpovídajících	 polí	 na	
schéma	průběhu	 hry.	Během	zimních	 kol	 (6.0)	 pak	

sledujte	posunem	žetonu	zimy	fázi	zimy,	která	se	právě	vyhodnocuje.

2.3 Karta události
Po	 zahrání	 karty	 události	mohou	 až	 dvě	 frakce	vyhodnotit	 rozkaz	
nebo	událost.

• Frakce,	jejichž	ukazatel	je	v	poli	dostupných	frakcí,	mohou	jednat 
v	pořadí	určeném	symboly	na	kartě	události	(ve	směru	zleva	doprava).

• Frakce	s	ukazatelem	v	poli	nedostupných	frakcí	nemohou	dělat	nic.
2.3.1 Dostupnost frakcí. Frakce,	jež	při	zahrání	předchozí	karty	ne-
vyhodnocovaly	 rozkaz	 ani	 událost,	 jsou	dostupné	 (jejich	ukazatele	
začínají	kolo	–	 tedy	kartu	–	v	poli	dostupných	 frakcí	podle	2.3.6).	
Frakce,	 jež	některou	z	 těchto	možností	při	zahrání	předchozí	karty	
využily,	jsou	nedostupné.	(Všechny	frakce	začínají	hru	jako	dostupné.)	
Vizte	také	akce	zdarma	(3.1.2).	

2.3.2 Pořadí frakcí. Dostupná	frakce,	jejíž	symbol	je	na	kartě	zcela	
vlevo	(přičemž	nedostupné	frakce	nejsou	brány	v	potaz),	je	první	do-
stupnou	frakcí,	která	může	vyhodnotit	rozkaz	nebo	událost,	případně	
pasovat.	Frakce	následující	 jako	další	v	 řadě	 je	druhou	dostupnou.	
Poznámka: Ignorujte všechny šedé detaily okolo symbolů frakcí, pokud 
nehrajete s pravidly pro frakce řízené hrou (8.2.1). 

2.3.3 Pasování. Pokud	se	první	nebo	druhá	dostupná	frakce	rozhodne	
pasovat,	zůstává	dostupnou	pro	vyhodnocování	další	karty.	Tato	frakce	
také	 získá	 jeden	 zdroj	 (galské	 frakce),	 případně	dva	 zdroje	 (Řím).	
Následující	 frakce	 (další	 v	pořadí	 zleva)	 se	pak	 stane	novou	první	
či	 druhou	 dostupnou	 frakcí	 a	 dostane	možnost	 vyhodnotit	 rozkaz 
/událost	 nebo	pasovat.	 Pokud	pasuje	 poslední	 dostupná	 frakce	 (ta	
zcela	vpravo),	upravte	pozici	ukazatelů	(2.3.6)	a	zahrajte	následující	
kartu. Poznámka: Nedostupné frakce a frakce, které se nedostanou 
k možnosti výběru tahu pomocí výše zmíněného mechanismu, nemohou 
pasovat.

2.3.4 Možnosti tahu pro dostupné frakce.

PRVNÍ	DOSTUPNÁ	FRAKCE:	Pokud	první	dostupná	frakce	nepasuje	
(2.3.3),	může	vyhodnotit	buď:

• Rozkaz (3.0) na jednom či více územích	–	se	zvláštní	schopností	
nebo	bez	ní	–	nebo

• Událost popsanou na kartě.

Poznámka: Germáni nepoužívají zdroje; počet jejich zdrojů tedy není 
potřeba sledovat.

1.9 Žetony vítězství
Pro	udržování	informací	o	součtech	důležitých	pro	vítězné	podmínky	
(7.0)	použijte	následující	žetony:

•		Římskou	vítěznou	podmínku	(součet	podrobených	a	
rozehnaných	(1.7)	kmenů	a	spojenců	Říma)	sledujte	na	
stupnici	pomocí	červeného	žetonu	„Podrobené	a	roze-
hnané	kmeny	a	spojenci	Říma“.

•	 	 Podobně	 sledujte	 belgskou	 vítěznou	 podmínku	 –	
součet	Belgy	 ovládaných	 (1.6)	 kmenů	 a	 belgských	
spojenců	 a	 citadel	 –	 oranžovým	žetonem	„Ovládané	 
+	spojenci“.

•		Část	arvernské	podmínky	„Legie	mimo	mapu“	–	což	
znamená	součet	legií	v	poli	padlých	legií,	na	stupnici	
záložních	legií	a	legií	odstraněných	ze	hry	vlivem	udá-
losti	(1.4.1,	5.0,	6.5)	–	sledujte	zeleným	žetonem	„Legie	
mimo	mapu“.	Druhou	část	vítězné	podmínky	Arvernů	

–	celkový	počet	jejich	spojenců	a	citadel	–	označuje	nejvyšší	viditelné	
číslo	na	desce	dostupných	jednotek	Arvernů.

•		Vítěznou	podmínku	Haeduů	sledujte	žetonem	„Jiná		
frakce	s	nejvíce	spojenci“.	Žeton	položte	na	pole	s	čís-
lem	 odpovídajícím	 nejvyššímu	 odkrytému	 číslu	 na	
desce	 dostupných	 jednotek	 soupeřů	 (včetně	 Říma 
a	Germánů).	Porovnáním	s	nejvyšším	odkrytým	číslem	

na	desce	Haeduů	zjistíte,	 jak	blízko	 jsou	Haeduové	ke	 splnění	 své	
vítězné	podmínky. 

PŘÍKLAD: Deska dostupných jednotek Haeduů ukazuje, že na 
mapě se právě nacházejí v součtu tři jejich spojenci a/nebo citadely. 
Frakce, která má aktuálně na mapě spojenců a citadel nejvíce, jich 
má v tuto chvíli na mapě pět.

2.0 PRŮBĚH HRY
2.1 Příprava hry
S	pomocí	postupu	na	stranách	28–34		v	této	knize	pravidel	si	vyberte	
scénář,	rozdělte	si	mezi	sebou	jednotlivé	frakce,	připravte	balíček	karet	
a	rozložte	na	herní	plán	žetony	a	jednotky.
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 SpojenciSpojenci
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2.4.1 Poslední zima. Pokud	není	určen	vítěz	po	vyhodnocení	fáze	zimy	
(6.1)	poslední	karty	zimy,	hra	stejně	končí:	určete	vítěze	podle	7.3.

3.0 ROZKAZY
3.1 Obecně k rozkazům
Frakce,	která	vyhodnocuje	 rozkaz,	 si	vybere	 jeden	ze	čtyř	 rozkazů	
vypsaných	na	svém	přehledu	frakce	a	vybere	si	jedno	či	více	území,	
na	nichž	chce	rozkaz	vyhodnotit.	Rozkazy	většinou	stojí	určitý	počet	
zdrojů	za	každé	území,	na	kterém	se	rozkaz	vyhodnocuje;	frakce	musí	
mít	tyto	zdroje	k	dispozici	a	zaplatit	je.	Pro	každý	rozkaz	smí	být	každé	
území	vybráno	nejvýše	jednou.

Vyhodnocující	frakce	si	zvolí,	v	jakém	pořadí	vyhodnotí	rozkaz	na	
jednotlivých	územích	a	zaplatí	za	ně.	Také	vybere	své	jednotky,	jichž	
se	rozkaz	bude	týkat,	a	případně	cizí	frakce	a/nebo	jejich	jednotky,	
které	jsou	cílem	rozkazu.	Některé	rozkazy	mohou	cílit	pouze	na	jednu	
frakci	na	území,	jiné	i	na	více	frakcí.

3.1.1 Figurky. Označte	území,	jež	byla	vybrána	pro	vyhodnocení	roz-
kazu	nebo	zvláštní	schopnosti,	bílými	a	šedými	figurkami.	Tyto	figurky	
slouží	jako	pomůcka	a	jejich	použití	není	povinné	a	v	ničem	limitující.

3.1.2 Akce zdarma.	Některé	 události	 (5.4)	 umožňují	 frakcím	vy-
hodnotit	rozkazy	nebo	zvláštní	schopnosti	zdarma:	to	nestojí	žádné	
zdroje,	a	pokud	možnost	vyhodnocení	rozkazu	nebo	schopnosti	získá	
jiná	frakce	než	ta,	která	vyhodnocuje	událost,	není	ovlivněna	její	do-
stupnost	(2.3.6).	Další	požadavky	a	postupy	stále	platí,	pokud	karta	
události	neříká	jinak	(5.1.1).

3.2 Římské rozkazy
Římané	mohou	volit	z	těchto	rozkazů:	Verbování,	Pochod,	
Konfiskace	a	Bitva.

3.2.1 Verbování. Při	 verbování	Řím	umisťuje	 na	mapu	
pomocné	sbory	a	spojenecké	kmeny.	Vyberte	území,	jež	nejsou	zpus-
tošená	 (4.3.2)	 a	 (aby	akce	měla	efekt)	která	 jsou	ovládána	Římem	
nebo	se	zde	nachází	římský	vůdce,	spojenec	nebo	opevnění.	Vyberte	
pouze	jedno	takové	území,	pokud	se	jedná	o	omezený	rozkaz	(2.3.5).	
Zaplaťte	za	každé	vybrané	území	dva	zdroje;	pokud	se	území	nachází	
na	zásobovací	trase,	cena	za	toto	území	je	0	zdrojů.

ZÁSOBOVACÍ	TRASA:	Zásobovací	trasa	je	řetěz	navzájem	souse-
dících	území,	který	hraničí	s	Cisalpinou	(1.4.2),	přičemž	každé	území	
v	řetězci	buďto	není	ovládáno	nikým,	nebo	je	ovládáno	(1.6)	frakcí,	
jež	souhlasí	s	průchodem	zásobovací	trasy	územím	ve	chvíli,	kdy	je	
vybráno.	Germáni	nikdy	nesouhlasí	(3.4.5).	Poznámka: S Cisalpinou 
hraničí území Ubiů, Sékvanů a Provincie. Pro vznik zásobovací trasy 
stačí, že alespoň jedno z těchto území není ovládáno nikým nebo je 
ovládáno spřátelenou frakcí.  Zásobovací trasy ovlivňují římské Bu-
dování (4.2.1), haedujský Obchod (4.4.1) a římské přesuny (6.3.3). 
Viz příklad níže.

POSTUP:	Římané	vyberou	území,	kde	chtějí	Verbovat,	a	určí,	kudy	
vede	zásobovací	trasa.	Frakce	oznámí,	zda	souhlasí	s	průchodem	zá-
sobovací	trasy	přes	jimi	ovládaná	území.	(Pokud	výsledek	Římanům	
nevyhovuje,	mohou	celou	akci	odvolat	 –	vizte	1.5.2.)	Poté	mohou	
Římané	na	 každém	území	 vybraném	pro	Verbování	 provést	 jednu 
z	následujících	akcí	(s	případnou	úpravou	ovládání	území	podle	1.6):

• Pokud	 je	 území	 ovládáno	Římany	 nebo	 se	 zde	 nachází	Caesar,	
položte	na	jeden	kruh	podrobeného	kmene	římský	disk	spojence;	ne	
na	kruhy	vyhrazené	pro	jinou	frakci	(1.4.2)	ani	na	kruh	s	rozehnaným	
kmenem	(4.2.3).

MOŽNOSTI	PRO	DRUHOU	DOSTUPNOU	FRAKCI:	Pokud	druhá	
dostupná	frakce	nepasuje	(2.3.3),	může	také	vyhodnotit	rozkaz,	případně	
událost,	ale	její	možnosti	jsou	omezeny	volbou,	již	provedla	první	frakce:

• Pouze rozkaz:	Pokud	první	dostupná	frakce	vyhodnotila	rozkaz,	
může	 druhá	 dostupná	 frakce	 vyhodnotit	 pouze	 omezený	 rozkaz	
(2.3.5).

• Rozkaz a zvláštní schopnost:	 Pokud	 první	 dostupná	 frakce	
vyhodnotila	rozkaz	včetně	zvláštní	schopnosti,	může	druhá	dostupná	
frakce	vyhodnotit	buď	omezený	rozkaz,	nebo	událost.

• Událost:	Pokud	první	dostupná	frakce	vyhodnotila	událost,	může	
druhá	dostupná	frakce	vyhodnotit	rozkaz	a	případně	využít	i	zvláštní	
schopnost.

Poznámka: Tyto možnosti rovněž připomíná herní plán a přehle-
dový list průběhu hry.
2.3.5 Omezený rozkaz. Omezený	rozkaz	je	rozkazem,	který	hráč	pro-
vádí	s	výběrem	pouze	jednoho	území	a	nevyužije	spolu	s	ním	zvláštní	
schopnost.	Omezený	rozkaz	je	druhem	rozkazu.

2.3.6 Úprava dostupnosti frakcí.	Poté,	co	první	a	druhá	dostupná	
frakce	dokončily	vyhodnocení	rozkazů,	zvláštních	schopností	a	udá-
losti	 (nebo	všechny	dostupné	frakce	pasovaly),	upravte	následovně	
pozici	ukazatelů	na	stupnici	průběhu	hry:

• Ukazatele	 všech	 frakcí,	 jež	 nevyhodnocovaly	 v	 aktuálním	kole	
rozkaz	 ani	 událost	 (a	 nestaly	 se	 nedostupnými	 vlivem	události),	
přesuňte	do	pole	dostupných	frakcí.

• Ukazatele	 všech	 frakcí,	 které	 vyhodnocovaly	 v	 aktuálním	kole	
rozkaz	(včetně	omezeného	rozkazu)	nebo	událost,	přesuňte	do	pole	
nedostupných	 frakcí.	VÝJIMKA:	Události	 (5.0)	 a	 akce	 zdarma	
(3.1.2,	5.4).

2.3.7 Další karta. Poté,	co	upravíte	dostupnost	frakcí,	přesuňte	horní	
kartu	z	dobíracího	balíčku	na	balíček	zahraných	karet	(lícem	nahoru)	
a	otočte	další	kartu	z	dobíracího	balíčku	(a	to	i	tehdy,	pokud	je	právě	
zahraná	karta	kartou	zimy	–	2.4).	Takto	zahraná	karta	se	stane	aktivní	
a	vyhodnotí	se	podle	výše	popsané	sekvence.

2.3.8 Mráz. Při	vyhodnocování	poslední	karty	události	
před	 každou	kartou	 zimy	 (2.4)	 nemůže	 být	 v	 rámci	
vyhodnocení	 karty	 (2.3.4)	 vydán	 rozkaz	pro	Pochod	
(3.2.2,	3.3.2),	a	to	ani	v	případě	germánských	rozkazů	
spuštěných	belgskou	Podporou	(4.5.1).

Poznámka: Jako připomínku umístěte na zahranou kartu události 
žeton mrazu. Pochod je však stále možný v důsledku některých 
událostí (5.1.1).
Mráz neovlivňuje fázi germánských kmenů (6.2.2).

2.4 Karta zimy
Jakmile	je	zahrána	karta	zimy,	vyhodnoťte	ihned	zimu	
(6.0)	a	každou	prováděnou	fázi	označte	přesunem	žeto-
nu	zimy.	Poznámka: Karty zimy umisťujte bokem vedle 
balíčku zahraných karet nebo je otočte křížem, aby bylo 
vidět, kolik zim již proběhlo. Každá série karet ukončená 

kartou zimy se nazývá „rok“.

zádný pochod

Mráz

Varianta náhlého mrazu: Pokud	 se	 na	 tom	hráči	 shodnou	 při	
přípravě	hry	(2.1),	mohou	hrát	méně	předvídatelnou	variantu	hry.	
Jakmile	je	v	této	variantě	lícem	nahoru	otočena	karta	zimy,	okamžitě	
je	vyměněna	za	kartu,	která	byla	právě	zahrána	(tato	karta	se	lícem	
nahoru	vrací	na	dobírací	balíček)	a	je	ihned	vyhodnocena	zima	(6.0).	
Vrácená	karta	události	pak	bude	první	zahranou	kartou	dalšího	roku	
(pokud	hra	danou	zimou	nekončí).

Zima
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odchodu	z	takového	území)	musí	skupina	Pochod	zastavit	(i	pokud	
se	v	ní	nachází	Caesar).

Příklad pochodu: Římané si vyberou Provincii jako počáteční bod 
pro Pochod. Jako jedna skupina bude Pochodovat Caesar, čtyři 
legie a tři pomocné sbory, jako druhá skupina pak dva pomocné 
sbory. Římané zaplatí celkem dva zdroje za jedno počáteční území 
pro Pochod. Caesarova první skupina se přesune na území Haeduů, 
kde se nacházejí čtyři skryté družiny Haeduů. Římané oznámí, že 
zde ponechají jeden pomocný sbor a zbytek skupiny se přesune 
na další území. Haeduové by mohli procházející armádě způsobit 
jednu ztrátu, ale rozhodnou se tak neučinit. Caesarova skupina se 
přesune na území Mandúbiů, které je zpustošené. Přestože Caesar 
by rád pokračoval do Belgiky, on a jeho skupina se musí zastavit 
vzhledem ke zpustošenému území. A konečně skupina dvou pomoc-
ných sborů vstoupí na území Arvernů a rozhodne se zastavit pohyb, 
aby nedošlo k Napadání vzhledem k družinám, jež se tam skrývají.
BRITÁNIE:	Pokud	se	jakákoli	skupina	přesune	z/do	Británie,	nesmí	
být	daný	rozkaz	zkombinován	se	zvláštní	schopností	(1.3.4,	4.1.3);	
pokud	byla	zvláštní	 schopnost	 již	vyhodnocena,	nesmějí	 se	během	
Pochodu	žádné	jednotky	přesunout	z/do	Británie.

NAPADÁNÍ:	Pokud	nějaká	část	skupiny	vstoupí	na	území	a	v	rámci	
stejného	pochodu	je	i	opustí,	libovolná	frakce	s	dostatečným	počtem	
skrytých	družin	na	 tomto	území	se	může	rozhodnout	způsobit	pro-
cházejícím	jednotkám	ztráty	(ne	však	jednotkám,	které	jsou	na	území	
ponechány).	V	pořadí	udaném	právě	zahranou	kartou	události	(2.3.2)	
pak	každá	frakce	oznámí,	zda	takové	ztráty	způsobí.	Nakonec	dojde	
k	vyhodnocení	Germánů	(3.4.5).	Případné	dohody	ohledně	neútočení	
uzavřené	bezprostředně	před	vyhodnocením	rozkazu	platí	(1.5.2).	Za	
každé	tři	skryté	družiny	na	území,	jež	má	frakce,	která	se	rozhodla	
pochod	Napadnout,	musí	Římané	odstranit	 jeden	pomocný	sbor	ze	
skupiny,	jež	z	území	odchází,	nebo	–	pokud	se	ve	skupině	nacházejí	
legie	nebo	vůdce	–	smí	namísto	odstranění	sboru	hodit	kostkou.	Pokud	

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Arverny

Zp
ust
oše
né

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Haeduy

• Pokud	se	na	území	nachází	římský	vůdce,	spojenecký	kmen	nebo	
opevnění,	umístěte	na	něj	pomocné	sbory	ze	zásoby	dostupných	
jednotek	(jako	skryté,	1.4.3)	v	libovolném	množství,	nejvýše	však	
tolik,	kolik	činí	součet	spojeneckých	kmenů	na	území	plus	jedna	
jednotka	za	vůdce	a	jedna	za	opevnění,	pokud	se	zde	nacházejí.

DOMÁCÍ	ÚZEMÍ:	Pokud	umisťujete	pomocné	sbory	do	Provincie,	
smíte	umístit	o	jeden	více.

Herní poznámka: Římané mohou Verbovat za účelem přesunu 
pomocných sborů a/nebo spojeneckých kmenů z jednoho území na 
jiné tak, že nejprve příslušné jednotky odstraní mezi dostupné 
(1.4.1) a následně je umístí na mapu.

Příklad zásobovací trasy: Arvernové ovládají území Arvernů 
a blokují zde tak zásobování. Území Biturígů není momentálně 
nikým ovládáno, takže by tudy mohla zásobovací trasa vést – pokud 
to dovolí Haeduové.
3.2.2 Římský Pochod.	Pochod	umožňuje	přesun	římských	jednotek 
a	ukrývá	římské	pomocné	sbory.	Římané	nemohou	Pochodovat	v	době	
mrazu	(2.3.8).	Vyberte	libovolná	území	jako	počáteční	body.	Za	každé	
takové	území	zaplaťte	dva	zdroje,	čtyři,	pokud	je	území	zpustošené	
(4.3.2).	Vytvořte	 z	 římských	 jednotek	 na	 jednotlivých	počátečních	
územích	pochodové	skupiny	podle	libosti	–	skupiny	mohou	obsahovat	
vůdce,	legie	a	pomocné	sbory,	ne	však	spojenecké	kmeny	ani	opev-
nění.	Jednotky	na	území	mohou	být	rozděleny	do	více	skupin.	Každá	
jednotka	smí	Pochodovat	pouze	jednou.	Pokud	se	jedná	o	omezený	
rozkaz	(2.3.5),	vyberte	pouze	jedno	počáteční	území	(v	něm	však	smí	
vzniknout	více	skupin).

POSTUP:	Vyhodnocujte	postupně	jednotlivá	území.	Nejprve	všechny	
pomocné	sbory	na	těchto	územích	otočte	na	skrytou	stranu;	poté	podle	
libosti	přesouvejte	jednotlivé	skupiny	na	sousední	území	a	následně	
s	nimi	(pokud	chcete)	proveďte	ještě	druhý	přesun	na	území,	s	nímž	
sousedí	po	prvním	přesunu.

• Caesar	a	všechny	legie	a	pomocné	sbory,	které	se	přesouvají	s	ním,	
se	mohou	přesunout	ještě	potřetí.

• Libovolné	 jednotky	 skupiny	mohou	 být	 ponechány	 na	 území, 
z	něhož	se	zbytek	skupiny	přesouvá	dále,	případně	se	odtrhnout 
a	dále	se	pohybovat	pomocí	schopnosti	Průzkum	(4.2.2).

• Po	přesunu	 z/do	Británie	 (1.3.4)	 nebo	Germánie	 (s	 překročením	
Rýna,	1.3.5)	a	při	vstupu	na	zpustošené	území	(4.3.2,	na	rozdíl	od	

Ovládáno

Germány

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno

Rímany



Pád nebes - Pravidla hry8

s	ústupem	na	její	území	(1.5.2)	.	Germáni	nikdy	neudělují	souhlas.	
Poznámka: Souhlas je zavazující pro zbytek bitvy na tomto území.

• Krok 3 – Útok:	Římské	jednotky	v	bitvě	způsobí	ztráty	jednotkám	
obránce	tak,	jak	je	uvedeno	v	části	„Ztráty“	níže.	

• Krok 4 – Protiútok:	 Pokud	 obránce	 ohlásil	 ústup,	 tento	 krok	
přeskočte.	Pokud	ne,	přeživší	jednotky	obránce	nyní	způsobí	ztráty	
římským	jednotkám	podle	níže	uvedených	pravidel.

• Krok 5 – Odhalení jednotek:	Pokud	byl	ohlášen	ústup,	také	tento	
krok	přeskočte.	Pokud	ne,	otočte	všechny	přeživší	skryté	družiny 
a	pomocné	sbory	útočníka	i	obránce	na	odhalenou	stranu.

• Krok 6 – Ústup:	Pokud	obránce	oznámil	ústup,	vybere	si	 jedno	
území,	jež	sousedí	s	územím,	na	kterém	proběhla	Bitva	(může	vést	
přes	 šipky	 sousedství	 s	Británií).	Toto	území	musí	být	ovládáno	
obráncem	nebo	frakcí,	jež	k	ústupu	na	toto	území	udělila	souhlas 
v	kroku	2.	Území	nesmí	být	bez	nadvlády.	Obránce	musí	buďto	
přesunout	všechny	přeživší	družiny	a	vůdce	na	toto	území,	nebo	
je	odstranit.

VÝJIMKA:	Obránce	může	ponechat	svého	vůdce	a/nebo	libovolný	
počet	skrytých	družin	na	území	Bitvy.	Na	území	zůstanou	i	všechny	
spojenecké	kmeny	a	citadely.

ZTRÁTY:	Frakce,	 jež	utrpěla	ztráty	na	 jednotkách,	si	musí	vybrat,	
které	jednotky	odstranit	a	zda	případně	házet	kostkou	na	odstranění	
některých	jednotek,	nebo	namísto	toho	odstranit	jiné	jednotky	auto-
maticky,	podle	následujících	pravidel.

• Frakce	musí	 odstranit	 tolik	 svých	 jednotek	 nebo	 tolikrát	 házet	
kostkou	 (případně	 zkombinovat	 obě	 varianty),	 kolik	 činí	 součet	
nepřátelské	síly.	Každý	pomocný	sbor	a	družina	mají	sílu	½,	každá	
legie	a	vůdce	sílu	1.	Při	útoku	Caesara	má	každá	legie	sílu	rovnu	2.

• Výše	uvedený	součet	síly	je	dělen	dvěma,	pokud	obránce	ohlásil	
ústup	nebo	má	na	území	citadelu	(i	pokud	byla	v	rámci	stejného	
tahu	odstraněna	Obléháním	–	4.2.3).

• Jakékoli	zlomky	zaokrouhlujte	směrem	dolů.
• Dokud	má	frakce	na	území	alespoň	jednu	legii,	vůdce,	opevnění	nebo	
citadelu	a	tato	jednotka	je	schopná	podle	odrážek	níže	absorbovat	
ztráty,	smí	tato	frakce	namísto	odstranění	jednotky	hodit	kostkou.	
Pokud	je	výsledek	hodu	roven	1,	2	nebo	3,	musí	frakce	odstranit	legii,	
vůdce,	opevnění	nebo	citadelu	(legie	mezi	padlé	–	1.4.1).	Pokud	je	
výsledek	hodu	vyšší	než	3,	je	ztráta	absorbována	a	není	odstraněna	
žádná	jednotka.	Jednotka,	jež	díky	úspěšnému	hodu	přežije,	může	
být	cílem	více	ztrát	a	na	každou	z	nich	si	hází	kostkou,	dokud	není	
odstraněna	hodem	s	výsledkem	1–3.

• Pokud	utrpěla	 ztráty	 frakce	 obránce,	 který	 si	 zvolil	 ústup,	musí	
být	 první	 zásahy	uděleny	 spojeneckým	kmenům	a	 (skrze	 hody)	
citadelám.	Ve	všech	ostatních	případech	mohou	být	zásahy	přiděleny	
spojeneckým	kmenům,	 citadelám	a	 opevněním	až	poté,	 co	 byly	
odstraněny	všechny	ostatní	 jednotky	 frakce	na	území.	 (Germáni	
tak	 vždy	 odstraňují	 své	 družiny	 dříve	 než	 své	 spojence,	 vizte	
3.4.5.)	Poznámka: Římská zvláštní schopnost Obléhání usnadňuje 
odstraňování spojenců a citadel (4.2.3).

• Opevnění	v	Provincii	nikdy	nemůže	absorbovat	ztráty	(1.4.2).
Poznámka: Obecně řečeno způsobuje každý vůdce a legie jednu 
ztrátu, družiny a pomocné sbory pak ½ ztráty každý. Každá ztráta 
(zásah) odstraňuje jednu jednotku soupeře s výjimkou některých 
odolnějších cílů (vůdců, legií, opevnění a citadel), jež si namísto 
toho házejí kostkou a jsou odstraněny pouze při výsledku hodu 1–3.

padne	1,	2	nebo	3,	musí	Římané	odstranit	legii	nebo	vůdce.	Ztráty	lze	
absorbovat	postupně	(viz	3.2.4).	

3.2.3 Konfiskace. Touto	akcí	získávají	Římané	zdroje	od	podrobe-
ných	kmenů	a	mohou	je	rozehnat,	aby	je	udrželi	v	porobě.	Vyberte	
si	území,	na	nichž	se	nacházejí	římské	jednotky.	Tento	rozkaz	nestojí	
žádné	zdroje.

POSTUP:	Na	každém	vybraném	území	proveďte	(postupně	po	jed-
nom):

• Rozehnání.	 Pokud	 je	 území	 ovládáno	Římany,	
mohou	na	tomto	území	podle	libosti	umisťovat	žetony	
rozehnání	 na	 kruhy	 podrobených	 kmenů.	 Žetony	
rozehnání	jsou	omezeny	počtem	(celkem	mohou	být	
na	mapě	nejvýše	čtyři)	a	v	 rámci	 tohoto	rozkazu	se	
umisťují	stranou	„rozehnaný“,	ne	„obnovující	se“	(6.6).

• Shromažďování.	 Za	 každý	 kmen,	 který	 byl	 právě	 rozehnán	
(umístěním	 žetonu	 rozehnání),	 hodí	Arvernové	 a	 poté	Belgové	
kostkou.	Výsledek	 1,	 2	 nebo	 3	 znamená,	 že	mohou	 zdarma	
provést	Shromáždění	sil	na	každém	území	sousedícím	s	územím	
rozehnaného	kmene	 (3.3.1,	 ne	 na	 zpustošených	 územích)	 podle	
běžných	pravidel.

• Zajištění proviantu.	Pokud	není	vybrané	území	zpustošené	(4.3.2),	
získají	Římané	dva	zdroje	za	každý	podrobený	nebo	spojenecký	
kmen	(ne	však	za	rozehnaný)	na	tomto	území	a	šest	zdrojů	za	každý	
žeton	rozehnání,	jenž	byl	položen	v	rámci	tohoto	rozkazu.

• Napadání.	 Nakonec	 smí	 každá	 frakce	 se	 skrytými	 družinami	
na	 dotčeném	území	 způsobit	 římským	 jednotkám	 ztráty.	 Frakce	
způsobují	ztráty	v	pořadí	určeném	právě	zahranou	kartou	události	
(2.3.2)	a	po	nich	i	Germáni	(3.4.5).	Za	každé	tři	skryté	družiny	frakce	
na	území	musí	Římané	odstranit	jeden	pomocný	sbor	nebo	spojence	
nebo	mohou	–	pokud	mají	na	území	legie,	vůdce	nebo	opevnění	–	
házet	kostkou:	za	každý	hod	1,	2,	3	musí	Římané	odstranit	 jednu	
legii,	vůdce	nebo	opevnění	z	tohoto	území.	Poznámka:	Toto	Napadání	
funguje	stejně	jako	Napadání	pochodujících	Římanů	(3.2.2).

Poznámka: Nepoužité žetony rozehnání mějte položeny na desce 
dostupných jednotek Římanů. Rozehnání dočasně blokuje umisťo-
vání spojenců (1.4.2) a vylučuje hodnotu rozehnaného kmene pro 
belgské vítězství (7.2), jak připomíná číslo „-1“ na žetonu.
Poznámka k mechanikám hry: Akce Shromáždění zdarma představuje 
odpor proti římské krutosti, Napadání pak útoky na římské výběrčí 
oddíly.
3.2.4 Římská Bitva. Cílem	Bitvy	je	zničení	jednotek	nepřátel	a	pod-
robení	jejich	spojenců	a	citadel.	Vyberte	území,	na	nichž	se	nacházejí	
jak	jednotky	Říma,	tak	jednotky	soupeře.	Římané	platí	dva	zdroje	za	
každé	území,	které	vyberou	pro	Bitvu,	nebo	čtyři,	pokud	 je	území	
zpustošené	 (4.3.2).	Poznámka: Průběh bitvy je formou diagramu 
znázorněn na přehledu průběhu Bitvy.

POSTUP:	Na	 každém	z	 vybraných	 území	 vyhodnoťte	 následující	
kroky	v	uvedeném	pořadí:

• Krok 1 – Cíl:	Útočník	si	vybere	jednu	nepřátelskou	frakci,	jež	má	
na	tomto	území	jednotky.

• Krok 2 – Oznámení ústupu:	 Pokud	nejsou	obráncem	Germáni	
nebo	 nemá	 obránce	 na	 území	 pouze	 spojenecké	 kmeny	 a/nebo	
citadely,	rozhodne	se,	zda	bude	po	útoku	ustupovat.	Germáni	nikdy	
neustupují.	Spojenecké	kmeny	a	 citadely	nemohou	 samy	o	 sobě	
ustupovat.	Pokud	má	ústup	(v	kroku	6)		vést	na	území	ovládané	jinou	
frakcí,	musí	obránce	v	tomto	kroku	dostat	od	této	frakce	souhlas 

–1–1
Rozehnaný

kmen
Rozehnaný

kmen
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3.3 Galské rozkazy
Arvernové,	 Haeduové	 a	 Belgové	
mohou	 provést	 Shromáždění	 sil,	
Pochod,	Nájezd	a	Bitvu.

3.3.1 Shromáždění sil. Shromáždění	umožňuje	umístit	na	mapu	nové	
jednotky.	Zaplaťte	jeden	zdroj	za	každé	území	vybrané	pro	tento	roz-
kaz.	Vyberte	libovolná	území,	jež	nejsou	zpustošena	(4.3.2)	a	(aby	měl	
rozkaz	efekt)	jsou	ovládána	frakcí	nebo	obsahují	spojence,	citadelu,	
arvernského	vůdce	nebo	symbol	shromaždiště.

VÝJIMKY:

• Belgové	platí	mimo	Belgiku	 (1.3.1)	 dva	 zdroje	 za	 každé	 území	
namísto	jednoho.

• Arvernové	mohou	 pro	 rozkaz	 vybrat	 území	 s	Vercingetorigem, 
i	pokud	je	toto	území	zpustošené.	Platí	za	ně	dva	zdroje.

POSTUP:	Na	každém	vybraném	území	provede	frakce	jednu	z	ná-
sledujících	činností:

• Pokud	frakce	ovládá	území	(1.6),	položte	jeden	disk	spojence	frakce	
na	kruh	podrobeného	kmene	na	tomto	území	–	na	Bibracte	pouze	
Haeduové,	na	Gergovii	pouze	Arvernové,	žádná	frakce	na	Svéby	
(1.4.2)	ani	na	rozehnaný	kmen	(3.2.3).

• Pokud	se	na	území	nachází	alespoň	jeden	spojenecký	kmen	nebo	
citadela	frakce,	mohou	Haeduové	a	Belgové	umístit	na	toto	území	
až	tolik	nových	družin	ze	zásoby,	kolik	je	na	území	v	součtu	jejich	
spojenců	a	citadel.

• Pokud	se	na	území	nachází	alespoň	jeden	spojenecký	kmen,	citadela	
nebo	vůdce	frakce,	mohou	Arvernové	umístit	na	toto	území	až	tolik	
nových	družin	ze	zásoby,	kolik	je	na	území	v	součtu	jejich	spojenců,	
citadel	a	vůdců,	plus	jednu	družinu	navíc.

• Pokud	má	frakce	na	území	spojenecký	kmen	ve	městě,	může	nahradit	
disk	spojence	citadelou.

DOMÁCÍ	ÚZEMÍ:	Frakce,	která	Shromažďuje	síly	na	území	ozna-
čeném	 jejím	 symbolem	a	 slovem	„Shromaždiště“	 (území	Arvernů	
pro	Arverny,	území	Haeduů	pro	Haeduy,	jakékoli	území	Belgiky	pro	
Belgy),	může	na	 toto	 území	 vždy	umístit	 alespoň	 jednu	družinu,	 i	
pokud	na	tomto	území	nemá	spojence,	citadelu	ani	vůdce.

VERCINGETORIX:	Arvernové	mohou	 shromažďovat	 síly	 i	 na	
zpustošeném	území,	pokud	se	na	něm	nachází	Vercingetorix.	Při	Shro-
mažďování	sil	na	území,	kde	se	nachází	Vercingetorix,	mohou	také	
Arvernové	umístit	disk	spojence	i	tehdy,	pokud	toto	území	neovládají.	
Navíc	na	území,	kde	se	nachází	Vercingetorix,	mohou	Arvernové	jak	
umisťovat	spojence	nebo	citadelu,	tak	umisťovat	družiny,	a	to	v	libo-
volném	pořadí;	pro	toto	umisťování	dále	platí	pravidla	popsaná	výše.

Poznámka k mechanikám hry: Umisťování citadel představuje 
přípravu existujícího opevnění na válku – shromažďování zbraní, 
proviantu a válečníků.
Herní poznámka: Galové mohou shromažďovat síly za účelem 
výměny citadely a disku spojence mezi dvěma městy tak, že nejprve 
nahradí citadelu spojencem (1.4.1).
3.3.2 Pochod. Účelem	Pochodu	je	přesun	a	ukrytí	galských	jednotek.	
Galové	nemohou	pochodovat	za	mrazu	(2.3.8).	Vyberte	území,	od-
kud	chcete	provést	pochod,	a	za	každé	takové	území	zaplaťte	jeden	
zdroj,	případně	dva,	pokud	je	území	zpustošené	(4.3.2)	ve	chvíli,	kdy	
bylo	vybráno.	Vytvořte	z	jednotek	frakce	na	území	skupiny	–	mohou	
obsahovat	vůdce	a	družiny,	ne	však	spojenecké	kmeny	ani	citadely.	
Můžete	takto	na	území	vytvořit	několik	skupin,	žádná	jednotka	však	
nemůže	pochodovat	více	než	jedenkrát.	Pokud	se	jedná	o	omezený	

Herní poznámka: Při udělování zásahů nikdy neházejte současně 
více kostkami, než činí součet legií, vůdců, opevnění a citadel na bi-
tevním území pro případ, že na všech kostkách padne výsledek 1–3. 
Poznámka: Pokud území nikdo neovládá, není možné na ně ustupo-
vat (na rozdíl od zásobovací trasy, 3.2.1) – pod tlakem nepřátelské 
jízdy potřebuje ustupující armáda krytí od spřátelených sil, které 
jí poskytnou azyl.
Poznámka: Je možné, aby obránce ustoupil na území, kde okamži-
tě svede další bitvu.

Příklad Bitvy: Caesar se nachází na území Arvernů spolu se šesti 
legiemi a třemi pomocnými sbory. Čelí Vercingetorigovi a jeho 17 
družinám, spojeneckému kmeni Kadurků a citadele v Gergovii. 
Poblíž se nacházejí také dvě družiny Haeduů. Římané vyhodnocují 
omezený rozkaz a zaplatí dva zdroje za vyvolání Bitvy na tomto 
území, přičemž jako cíl zvolí Arverny. Haeduů se tedy bitva nijak 
nedotkne. Arvernové ohlásí, že nebudou ustupovat.
a) Útok – Caesar zdvojnásobuje ztráty způsobené legiemi (součet 
12); tři pomocné sbory způsobí celkem jeden a ½ ztráty; samotný 
Caesar pak další jednu, celkem tedy 14 a ½ ztrát. Citadela obránců 
tyto ztráty sníží na polovinu, po zaokrouhlení dolů tedy sedm ztrát. 
Arvernové odstraní z území sedm družin a mají stále dostatečnou 
rezervu, jež chrání Vercingetoriga a citadelu.
b) Protiútok – Zbylých 10 arvernských družin spolu s Vercinge-
torigem nyní způsobí Římanům celkem šest ztrát. Ti se rozhodnou 
nejprve hodit třemi kostkami a poté se rozhodnou, kam udělit zbylé 
tři zásahy. Výsledek hodu je 1, 3 a 4, takže Římané musí odstranit 
dvě legie. Nechtějí riskovat další ztráty, a proto za zbylé zásahy 
odstraní své tři pomocné sbory.
c) Odhalení jednotek – Vzhledem k tomu, že bitva proběhla bez 
ohlášeného ústupu, všichni skrytí přeživší (tedy 10 arvernských 
družin) jsou otočeni na odhalenou stranu.

a

c

b

Ovládáno

Arverny
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• Krok 6 – Ústup:	Pokud	obránce	oznámil	ústup,	vybere	si	 jedno	
území,	jež	sousedí	s	územím,	na	kterém	proběhla	Bitva	(může	vést	
přes	 šipky	 sousedství	 s	Británií).	Toto	území	musí	být	ovládáno	
obráncem	nebo	frakcí,	jež	k	ústupu	na	toto	území	udělila	souhlas 
v	kroku	2.	Území	nesmí	být	bez	nadvlády.	Obránce	musí	buďto	
přesunout	všechny	přeživší	družiny	a	vůdce	na	toto	území,	nebo	je	
odstranit.	Poznámka: Na rozdíl od římské Bitvy nemohou v tomto 
případě přeživší vůdci a skryté družiny na území zůstat.

ZTRÁTY:	Frakce,	 jež	utrpěla	ztráty	na	 jednotkách,	si	musí	vybrat,	
které	jednotky	odstranit	a	zda	případně	házet	kostkou	na	odstranění	
některých	jednotek,	nebo	namísto	toho	odstranit	jiné	jednotky	auto-
maticky,	podle	následujících	pravidel.

• Frakce	musí	 odstranit	 tolik	 svých	 jednotek	 nebo	 tolikrát	 házet	
kostkou	 (případně	 zkombinovat	 obě	 varianty),	 kolik	 činí	 součet	
nepřátelské	síly.	Každý	pomocný	sbor	a	družina	mají	sílu	½,	každá	
legie	a	vůdce	sílu	1.	Při	útoku	Ambioriga	má	každá	družina	Belgů	
sílu rovnu 1.

• Výše	uvedený	součet	síly	je	dělen	dvěma,	pokud	obránce	ohlásil	
ústup	nebo	má	na	území	citadelu	nebo	opevnění.	Poznámka: Římská 
opevnění v bitvě fungují stejným způsobem jako galské citadely.

• Jakékoli	zlomky	zaokrouhlujte	směrem	dolů.
• Dokud	má	frakce	na	území	alespoň	jednu	legii,	vůdce,	opevnění	nebo	
citadelu	a	tato	jednotka	je	schopna	podle	odrážek	níže	absorbovat	
ztráty,	smí	tato	frakce	namísto	odstranění	jednotky	hodit	kostkou.	
Pokud	je	výsledek	hodu	roven	1,	2	nebo	3,	musí	frakce	odstranit	legii,	
vůdce,	opevnění	nebo	citadelu	(legie	mezi	padlé	–	1.4.1).	Pokud	je	
výsledek	hodu	vyšší	než	3,	je	ztráta	absorbována	a	není	odstraněna	
žádná	jednotka.	Jednotka,	která	díky	úspěšnému	hodu	přežije,	může	
být	cílem	více	ztrát	a	na	každou	z	nich	si	hází	kostkou,	dokud	není	
odstraněna	hodem	s	výsledkem	1–3.	(Vizte	Přepadení,	3.4.4,	4.3.3.)

• Pokud	 utrpěla	 ztráty	 frakce	 obránce,	 jenž	 si	 zvolil	 ústup,	musí	
být	 první	 zásahy	uděleny	 spojeneckým	kmenům	a	 (skrze	 hody)	
citadelám	či	 opevnění.	Ve	všech	ostatních	případech	mohou	být	
zásahy	uděleny	spojeneckým	kmenům,	citadelám	a	opevněním	až	
poté,	co	byly	odstraněny	všechny	ostatní	jednotky	frakce	na	území.	
(Germáni	tak	vždy	odstraňují	své	družiny	dříve	než	své	spojence,	
viz	3.4.5.)	

• Opevnění	v	Provincii	nikdy	nemůže	absorbovat	ztráty	(1.4.2).

3.4 Germánské rozkazy
Frakce	germánských	kmenů	používá	rozkazy	během	fáze	
germánských	 kmenů	 (6.2)	 nebo	 pokud	 je	 řízena	 jinou	
frakcí	pomocí	Podpory	(4.5.1)	nebo	událostí	(5.0).	Rozkazy	
Germánů	jsou	podobné	galským	rozkazům	(3.3),	ale	vždy	

stojí	0	zdrojů	a	liší	se	v	níže	uvedených	detailech.

3.4.1 Germánské Shromáždění sil.	Umístěte	germánského	spojence,	
pokud	je	území	ovládáno	Germány	(1.6,	nikdy	na	Bibracte	ani	Gergo-
vii,	1.4.2).	Poté	umístěte	tolik	germánských	družin,	kolik	je	na	území	
germánských	spojeneckých	kmenů	–	a	to	i	tehdy,	pokud	byl	některý	
z	nich	umístěn	na	toto	území	stejným	rozkazem.

DOMÁCÍ	ÚZEMÍ:	Na	každé	území	Germánie	 je	 při	 germánském	
Shromáždění	sil	umístěna	alespoň	jedna	družina,	i	když	se	na	tomto	
území	nenachází	ani	jeden	spojenecký	kmen	Germánů.

Poznámka: Podobně jako Galové nesmějí Germáni Shromažďovat 
síly na zpustošených územích (3.3.1, 4.3.2).
3.4.2 Germánský Pochod. Germánské	družiny	mohou	v	rámci	Po-
chodu	z	území	vytvořit	nejvýše	jednu	přesouvající	se	skupinu	(libo-
volný	počet	jednotek	však	může	na	původním	území	zůstat).	Všechny	

rozkaz	(2.3.5),	vyberte	pouze	jedno	území,	z	něhož	budou	jednotky	
pochodovat.

POSTUP:	Postupně	na	každém	území:	otočte	všechny	odhalené	dru-
žiny	Pochodující	frakce	na	skrytou	stranu;	z	prozkoumaných	družin	
(4.2.2)	namísto	toho	odstraňte	žeton	prozkoumání	a	ponechte	je	od-
halené;	poté	přesuňte	pochodující	skupiny	jednu	po	druhé	na	sousední	
území	podle	libosti.

BRITÁNIE:	Pokud	se	jakákoli	skupina	pohybuje	z/do	Británie,	nesmí	
rozkaz	Pochodu	doprovázet	 žádná	 zvláštní	 schopnost	 (1.3.4,	 4.0);	
pokud	 již	byla	zvláštní	 schopnost	vyhodnocena,	nesmějí	 se	během	
takového	Pochodu	z/do	Británie	přesunout	žádné	jednotky.

VERCINGETORIX:	Vercingetorix	a	jakákoli	skupina	družin	Pocho-
dující	spolu	s	ním	se	smějí	přesunout	na	druhé	území	(sousedící	s	tím,	
do	kterého	se	přesunula	předtím)	bez	dalších	nákladů.	Pro	tento	druhý	
přesun	platí	stejná	omezení	jako	pro	římský	Pochod	na	druhé	území	
(3.2.2),	včetně	ponechání	jednotek,	Napadání,	zpustošení,	Rýna	a	Bri-
tánie.	Římané	mohou	použít	skryté	pomocné	sbory	na	prvním	území,	
do	něhož	skupina	vstoupí,	k	Napadání	(způsobení	ztrát)	procházejícím	
arvernským	jednotkám.

3.3.3 Nájezd. Pomocí	Nájezdu	získávají	 frakce	zdroje	–	mohou	 je	
případně	dokonce	ukrást	svým	nepřátelům.	Vyberte	území,	na	němž	
máte	skryté	družiny.	Rozkaz	nestojí	žádné	zdroje.

POSTUP:	Na	každém	vybraném	území	otočte	 jednu	 či	 dvě	 skryté	
družiny	na	odhalenou	stranu.	Za	každou	takto	otočenou	družinu	buď:

• Získáte	jeden	zdroj,	pokud	území	není	zpustošené	(4.3.2),	nebo
• Vezmete	jeden	zdroj	jiné	negermánské	frakci,	která	má	na	území	
jednotky,	ale	ne	citadelu	ani	opevnění.

3.3.4 Galská Bitva. Cílem	Bitvy	je	zničení	jednotek	nepřátel	a	pod-
robení	jejich	spojenců	a	citadel.	Vyberte	území,	na	nichž	se	nacházejí	
jak	vaše	jednotky,	tak	jednotky	soupeře.	Zaplaťte	jeden	zdroj	za	každé	
území	nebo	dva,	pokud	je	území	zpustošené	(4.3.2).	Poznámka:	Průběh	
galské	Bitvy	je	v	mnoha	ohledech	totožný	s	římskou	Bitvou	(3.2.4).	
Viz	také	přehledový	list	pro	průběh	Bitvy.

POSTUP:	Na	 každém	z	 vybraných	 území	 vyhodnoťte	 následující	
kroky	v	uvedeném	pořadí:

• Krok 1 – Cíl:	Útočník	si	vybere	jednu	nepřátelskou	frakci,	která	
má	na	tomto	území	jednotky.

• Krok 2 – Oznámení ústupu:	Pokud	obránce	nečelí	Přepadení	(3.4.4,	
4.3.3,	4.4.3,	4.5.3),	obráncem	nejsou	Germáni	nebo	obránce	nemá	
na	území	pouze	spojenecké	kmeny	a/nebo	citadely,	rozhodne	se,	zda	
bude	po	útoku	ustupovat.	Obránci	nemohou	ustoupit	při	Přepadení.	
Germáni	nikdy	neustupují.	Spojenecké	kmeny	a	citadely	nemohou	
samy	o	sobě	ustupovat.	Pokud	má	ústup	(v	kroku	6)	vést	na	území	
ovládané	jinou	frakcí,	musí	obránce	v	tomto	kroku	dostat	od	této	
frakce	 souhlas	 s	 ústupem	na	 její	 území	 (1.5.2).	Germáni	 nikdy	
neudělují	souhlas.	Poznámka: Souhlas je zavazující pro zbytek bitvy 
na tomto území.

• Krok 3 – Útok:	Útočící	jednotky	způsobí	ztráty	jednotkám	obránce	
tak,	jak	je	uvedeno	v	části	„Ztráty“	níže.	

• Krok 4 – Protiútok:	 Pokud	 obránce	 ohlásil	 ústup,	 tento	 krok	
přeskočte.	Pokud	ne,	přeživší	jednotky	obránce	nyní	způsobí	ztráty	
jednotkám	útočníka	 podle	 níže	 uvedených	pravidel.	 Poznámka:	
Přepadení	může	protiútoku	zabránit	(3.4.4,	4.3.3,	4.4.3,	4.5.3).

• Krok 5 – Odhalení jednotek:	Pokud	byl	ohlášen	ústup,	také	tento	
krok	přeskočte.	Pokud	ne,	otočte	všechny	přeživší	skryté	družiny 
a	pomocné	sbory	útočníka	i	obránce	na	odhalenou	stranu.
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4.0 ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI
4.1 Obecně o zvláštních schopnostech
Pokud	frakce	v	průběhu	hry	(2.3)	vyhodnotí	rozkaz	alespoň	na	jed-
nom	území	 (3.0),	může	 také	vyhodnotit	 jednu	 ze	 svých	 zvláštních	
schopností	(VÝJIMKA:	omezené	rozkazy,	2.3.5).	Germánské	kmeny	
disponují	pouze	jednou	zvláštní	schopností	(Přepadením),	již	použijí	
vždy,	když	vyvolají	Bitvu	(3.4.4,	6.2.4).	Některé	zvláštní	schopnosti	
(Budování,	 Přesvědčení	 a	Uplácení)	 stojí	 zdroje.	Události	mohou	
hráčům	umožnit	vyhodnotit	zvláštní	schopnosti	zdarma	(nestojí	pak	
zdroje	a	neovlivňují	ani	dostupnost	frakce,	3.1.2,	5.4).	Stejně	jako	při	
vyhodnocení	rozkazu	si	frakce	vybere	území,	kmeny,	frakce	či	jednot-
ky	a	pořadí,	v	jakém	na	ně	bude	schopnost	použita.	Každé	území	lze 
v	rámci	jednoho	vyhodnocení	vybrat	pouze	jednou.

• Frakce	může	 svou	 zvláštní	 schopnost	 vyhodnotit	 kdykoli	 před,	
během	nebo	po	vyhodnocení	rozkazu.	Příklad: Haeduům dojdou 
uprostřed Shromažďování sil zdroje, proto vyhodnotí Obchod, 
kterým získají další zdroje (4.4.1), a pokračují ve Shromažďování 
sil na dalších územích.

• Některé	zvláštní	schopnosti	–	Obléhání	(4.2.3)	a	Přepadení	(4.3.3,	
atd.)	–	nejsou	samostatnými	akcemi.	Místo	toho	upravují	průběh	
Bitvy,	jejíž	jsou	součástí.

Poznámka: Pokud první dostupná frakce využije zvláštní schop-
nost, druhá dostupná frakce dostane příležitost vyhodnotit událost 
a naopak (2.3.4).
4.1.1 Doprovázející rozkazy. Některé	zvláštní	schopnosti	lze	využít	
pouze	tehdy,	pokud	je	vyhodnocován	konkrétní	druh	rozkazu	(3.0),	
některé	jsou	omezeny	na	území	zvolená	pro	rozkaz	(je	uvedeno,	zda	
mohou,	nebo	musí	být	vyhodnoceny	na	těchto	územích).

4.1.2 Vůdci a zvláštní schopnosti.	 Jak	 je	uvedeno	v	každém	kon-
krétním	příkladu	 níže,	 většina	 římských,	 arvernských	 a	 belgských	
zvláštních	schopností	může	být	vyhodnocena	pouze	na	dosah	jedno-
ho	území	od	vůdce	frakce	(vůdci	se	jménem)	nebo	na	území,	kde	se	
nachází	nástupce	(1.4,	1.4.3,	6.6).	Římský	Průzkum	a	Obléhání	jsou	
omezeny	méně	(4.2.2,	4.2.3).	Haeduové	nemají	vůdce;	jejich	zvláštní	
schopnosti	jsou	namísto	toho	omezeny	maximálním	počtem	území,	
kde	mohou	být	vyhodnoceny	najednou	(4.5).	Germánské	Přepadení	
vyžaduje	pouze	přítomnost	skrytých	germánských	družin	(3.4.4).

Poznámka: „Na dosah jednoho území“ znamená na stejném nebo 
sousedním území (1.3.1).
4.1.3 Británie. Pochod	z/do	Británie	nesmí	doprovázet	žádná	zvláštní	
schopnost	(1.3.4,	3.2.2,	3.3.2).

4.2 Římské zvláštní schopnosti.
Římané	mohou	jako	zvláštní	schopnosti	využít	Budování,	
Průzkum	a	Obléhání.

4.2.1 Budování. Budováním	vznikají	opevnění	nebo	veřej-
né	stavby,	s	jejichž	pomocí	si	Řím	podrobuje	nebo	spřáteluje	kmeny,	
jež	 ovládá.	Může	 doprovázet	Verbování,	 Pochod	nebo	Konfiskaci	
(3.2.1-.3),	ne	však	Bitvu	(pozor	však	na	omezení	při	Konfiskaci).	Pro	
Budování	vyberte	území,	která	splňují	obě	následující	podmínky:

• Nachází	se	v	nich	římský	spojenec	nebo	jsou	součástí	zásobovací	
trasy	z	Cisalpiny	(3.2.1)	a	nachází	se	v	nich	alespoň	jedna	římská	
jednotka.

• Nachází	 se	 v	 dosahu	 jednoho	území	 od	Caesara	 nebo	na	 území 
s	římským	nástupcem	(1.4).

družiny	na	územích	vybraných	pro	Pochod	jsou	otočeny	na	skrytou	
stranu	(nebo	je	z	nich	odstraněn	žeton	prozkoumání,	4.2.2)	nehledě	
na	to,	zda	se	přesouvají.

3.4.3 Germánský Nájezd. Cílem	germánského	Nájezdu	je	vždy	jiná	
frakce.	Cílová	frakce	přijde	o	zdroje,	ale	Germáni	je	nezískají,	protože	
počet	jejich	zdrojů	není	sledován	(1.8).

3.4.4 Germánská Bitva a Přepadení.	Germáni	iniciují	Bitvu	pouze	
tehdy,	pokud	mohou	soupeře	zároveň	Přepadnout	(Přepadení	je	jedi-
nou	zvláštní	schopností	Germánů,	4.1,	4.3.3,	6.2.4)	–	a	součástí	každé	
takové	bitvy	je	tedy	i	Přepadení.	Mohou	proto	vyvolat	bitvu	pouze	na	
území,	kde	počet	jejich	skrytých	jednotek	převyšuje	počet	skrytých	
jednotek	cíle.	Poznámka: Pro germánskou Bitvu platí stejná pravidla 
jako pro galskou Bitvu (3.3.4) s vynecháním kroků 2 a 6.

POSTUP:	Vyhodnoťte	germánskou	Bitvu	na	každém	vhodném	území	
následujícím	způsobem:

• Krok 1 – Cíl:	Germáni	vyberou	jako	cíl	jednu	negermánskou	frakci	
s	jednotkami	na	území	(většinou	náhodně,	6.2.4).

Poznámka: Přeskočte krok 2 – není možné ohlásit ústup.
• Krok 3 – Útok:	 Bránící	 se	 frakce	 utrpí	 ztráty	 podle	 postupu	
uvedeného	níže.	 (Pokud	 se	 brání	Římané	 s	Caesarem,	 házejí	 si	
kostkou,	zda	budou	moci	absorbovat	ztráty.)

• Krok 4 – Protiútok: Pouze	tehdy,	je-li	obráncem	Caesar,	který	hodil	
v	předchozím	kroku	výsledek	4–6,	utrpí	ztráty	Germáni.

• Krok 5 – Odhalení jednotek:	Otočte	 všechny	přeživší	 družiny	
Germánů	a	družiny	či	pomocné	sbory	obránce	na	odhalenou	stranu.

Poznámka: Přeskočte krok 6 – ústup neproběhne.
ZTRÁTY:	Pokud	má	obránce	na	výběr,	určí,	které	ze	svých	jednotek	
odstraní.	Na	rozdíl	od	běžné	Bitvy	a	jiných	Přepadení	(4.3.3)	musí	
obránce	 odstranit	 jednu	 jednotku	 za	 každou	utrpěnou	 ztrátu.	Hráč	
si	tedy	nehází	kostkou	na	ztrátu	legie,	vůdce,	citadely	či	opevnění	–	
jednotka	je	odstraněna	automaticky.

• Obránce	musí	odstranit	z	území	počet	 jednotek	odpovídající	síle	
Germánů	 (každá	germánská	družina	má	 sílu	 rovnu	½),	případně	
polovině	této	síly,	pokud	má	na	území	citadelu	či	opevnění	(celková	
síla	armády	se	zaokrouhluje	dolů).

• Obránce	musí	odstranit	jednu	jednotku	za	každou	utrpěnou	ztrátu,	
a	to	včetně	legie,	vůdce,	citadely	či	opevnění	(bez	hodu	kostkou	na	
absorbování	ztrát).	VÝJIMKA:	Římané,	kteří	se	brání	na	území,	
kde	se	nachází	Caesar,	si	před	bitvou	hodí	kostkou:	pokud	padne	4,	
5	nebo	6,	mohou	absorbovat	ztráty	běžným	způsobem	(tj.	hodem	
kostkou	a	odstraněním	jednotky	pouze	při	výsledku	1–3).

• Spojenci,	citadely	a	opevnění	obránce	mohou	být	odstraněni	až	poté,	
co	byly	odstraněny	všechny	ostatní	jednotky	obránce.

• Germáni,	 proti	 nimž	 je	 veden	protiútok	Caesarem	 (po	hodu	4–6),	
odstraňují	nejprve	družiny	a	až	poté	spojence	(3.4.5)	podle	celkové	síly	
Římanů:	½	za	každý	pomocný	sbor,	1	za	Caesara	a	1	za	každou	legii.	

3.4.5 Germánské ztráty, napadání a souhlas.	Pokud	Germáni	utrpí	
ztráty	v	Bitvě	(3.2.4,	3.3.4),	odstraňujte	nejprve	jejich	prozkoumané	
družiny,	 poté	 odhalené	 a	 poté	 skryté;	 nakonec	 odstraňujte	 jejich	
spojence,	jako	poslední	ty	z	měst	(pokud	je	to	možné),	jinak	vybrané	
náhodně.	Germáni	vždy	Napadají	(3.2.2,	3.2.3,	3.3.2)	a	nikdy	nepo-
skytnou	 souhlas	 s	 průchodem	zásobovací	 trasy	přes	 jimi	 ovládané	
území	ani	pro	ústup	na	takové	území	(3.2.1,	3.2.4,	3.3.4).



Pád nebes - Pravidla hry12

POSTUP:	V	Bitvách,	jejichž	součástí	je	Obléhání,	smí	(římský)	útoč-
ník	obránci	automaticky	odstranit	(podrobit)	jednu	jeho	citadelu	nebo	
spojence	(bez	hodu	kostkou,	útočník	vybírá	cíl)	bez	ohledu	na	to,	zda	
obránce	ustupuje,	či	nikoli.	To	se	děje	před	zjištěním	ztrát	a	i	tehdy,	
pokud	 samotná	 bitva	 nezpůsobí	 žádné	 ztráty.	Poznámka: Obránce 
s citadelou utrpí v bitvě pouze poloviční ztráty i tehdy, pokud je Ob-
léháním odstraněna jeho citadela (3.2.4).

4.3 Arvernské zvláštní schopnosti  
Arvernové	mohou	jako	zvláštní	schopnosti	využít	Přesvěd-
čování,	Pustošení	a	Přepadení.

4.3.1 Přesvědčování. Cílem	Přesvědčování	je	zrada	uvnitř	
nepřátelských	kruhů	a	přeběhnutí	těchto	zrádců	k	Arvernům.	Smí	do-
provázet	libovolný	rozkaz.	Vyberte	území	v	dosahu	jednoho	území	od	
Vercingetoriga	(nebo	území	s	jeho	nástupcem),	kde	se	nachází	alespoň	
jedna	skrytá	družina	Arvernů.

POSTUP:	Zaplaťte	 jeden	 zdroj	 za	 každé	území	 a	 nahraďte	 v	 něm	
jednu	nearvernskou	družinu	 nebo	pomocný	 sbor	 nebo	 –	 pokud	 je	
území	již	ovládáno	Arverny	–	jednoho	haedujského,	belgského	nebo	
germánského	spojence	(ne	však	citadelu,	římského	spojence	ani	pod-
robený	kmen)	jejich	arvernskou	variantou	(družina	za	družinu,	kmen	
za	kmen).	Pokud	Arvernové	nemají	vhodnou	jednotku	v	zásobě	nebo	
by	ji	nebylo	možné	umístit	(například	kmen	na	Bibracte	nebo	Svéby),	
nepřátelskou	jednotku	pouze	odstraňte	(1.4.1,	1.4.2).

4.3.2 Pustošení.	 Pustošení	 způsobuje	 hladovění	 armád 
a	ztěžuje	provádění	mnoha	akcí.	Může	doprovázet	libo-
volný	rozkaz.	Vyberte	libovolná	území	ovládaná	Arverny,	
jež	se	zároveň	nacházejí	v	dosahu	jednoho	území	od	Ver-

cingetoriga	nebo	přímo	území	s	jeho	nástupcem.

POSTUP:	Na	každém	vybraném	území	odstraní	Arvernové	jednu	svou	
družinu	za	každé	své	čtyři,	jež	se	zde	nacházejí.	Každá	další	frakce	pak	
odstraní	jednu	svou	jednotku	za	každé	své	tři	na	tomto	území.	Pro	tento	
účel	se	počítají	družiny,	pomocné	sbory	a	legie;	počet	odstraněných	
jednotek	zaokrouhlete	dolů;	postižená	frakce	si	vybere,	které	jednotky	
odstraní;	legie	jsou	odstraněny	mezi	padlé.	Pokud	se	na	území	ještě	
nenacházel	žeton	zpustošení,	umístěte	ho	na	ně.	Na	každém	území	se	
smí	nacházet	nejvýše	jeden	žeton	zpustošení.

Poznámka: Žetony zpustošení blokují Verbování (3.2.1) a Shromáž-
dění sil (mimo Verbování s Vercingetorigem, 3.3.1), zdvojnásobují 
cenu mnoha rozkazů na těchto územích (3.2.2-.4, 3.3.1-.2,-.4), 
zastavují římský a Vercingetorigův Pochod (3.2.2, 3.3.2), blokují 
římskou Konfiskaci zdrojů (3.2.3), ztěžují Nájezdy (3.3.3) a zhoršují 
podmínky pro zimní ležení  jednotek na tomto území (6.3).
4.3.3 Přepadení. Přepadení	vylepšuje	šanci	útočníka	v	nadcházející	
bitvě.	Smí	doprovázet	pouze	Bitvu.	Jakmile	je	ohlášeno,	může	upravit	
průběh	Bitvy	na	všech	územích	v	dosahu	jednoho	území	od	Vercinge-
toriga	nebo	na	území	s	jeho	nástupcem,	kde	se	na	začátku	bitvy	nachází	
více	skrytých	družin	Arvernů	než	jednotek	obránce.

POSTUP:	Bitvy	 upravené	 Přepadením	mění	 postup	 vyhodnocení	
(3.2.4,	3.3.4,	3.4.4)	takto:

• Obránce	nesmí	ohlásit	ústup	(ale	smí	použít	opevnění	či	citadelu	
běžným	způsobem).

• Obránce	musí	odstranit	jednu	jednotku	za	každou	utrpěnou	ztrátu	– 
včetně	 legie,	vůdce,	citadely	či	opevnění	 (bez	předchozího	hodu	
kostkou).	VÝJIMKA:	Pokud	jsou	obráncem	Římané	a	na	území	se	
nachází	Caesar,	může	si	obránce	na	začátku	bitvy	hodit	kostkou.	
Pokud	padne	4,	5	nebo	6,	jednotky	získají	zpět	možnost	absorbovat	

Zp
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POSTUP:	Římané	 vyberou	 území,	 kde	 chtějí	Budovat,	 a	 oznámí,	
kudy	prochází	zásobovací	trasa.	Frakce	oznámí,	zda	povolí	průchod	
zásobovací	trasy	územími,	jež	ovládají.	Na	každém	vybraném	území	
pak	Římané	vyhodnotí	alespoň	jednu	z	následujících	možností:

• Umístí	na	území	opevnění	(pokud	se	tam	zatím	žádné	nenachází,	
1.4,	1.4.2)	a/nebo

• Pokud	 je	 území	nyní	 ovládáno	Římem	 (1.6,	 včetně	 situace,	 kdy	
se	tak	stalo	díky	nově	umístěnému	opevnění)	a	toto	území	nebylo	
vybráno	jako	cíl	doprovázejícího	rozkazu	Konfiskace	(3.2.3,	4.1.1),	
buďto	 podrobí	 (odstraní)	 jednoho	 galského	 nebo	 germánského	
spojence	(disk,	ne	však	citadelu),	nebo	umístí	římského	spojence	
na	jeden	podrobený	kmen	na	tomto	území	(ne	na	Bibracte,	Gergovii	
ani	Svéby,	1.4.2).

Římané	musí	 za	 každé	 umístěné	 opevnění	 a	 každého	 umístěného 
/odstraněného	spojence	zaplatit	dva	zdroje.

Herní poznámka: Římskou taktikou je vpochodovat na nepřátelské 
území a okamžitě vybudovat opevnění. To však vyžaduje dostatek 
jednotek pro zrušení ovládání území nepřítelem, aby bylo možné 
vybudovat zásobovací trasu, nebo předchozí přítomnost římského 
spojence na tomto území.

4.2.2 Průzkum. Pomocí	Průzkumu	je	možné	přesouvat	
pomocné	 sbory,	 odhalovat	 skryté	 družiny	 a	 přimět	 je	
zůstat	 odhalené	delší	 dobu.	Tato	 schopnost	může	do-
provázet	libovolný	rozkaz.	Vyberte	území	s	pomocnými	

sbory	(i	pokud	se	v	dosahu	nenachází	vůdce).

POSTUP:	Přesuňte	pomocné	sbory	podle	libosti	na	sousední	území,	ale	
ne	z/do	Británie	(odhalené	jednotky	zůstanou	odhalené,	skryté	zůstanou	
skryté;	žádná	jednotka	se	nesmí	pohybovat	vícekrát).	Poté	můžete	na	
kterémkoli	území	v	dosahu	jednoho	území	od	Caesara	nebo	na	území	
s	jeho	nástupcem	odhalit	libovolný	počet	skrytých	pomocných	sborů.	
Každý	takto	odhalený	sbor	odhalí	až	dvě	družiny	(otočte	je	ze	skryté	
strany	na	odhalenou	nebo	ponechte	odhalené,	1.4.3)	na	stejném	území	
a	položí	na	ně	žetony	prozkoumání		(pokud	na	nich	ještě	žádný	neleží).

Poznámka: Pohyb pomocí Průzkumu je možné spojit s pohybem 
v rámci Pochodu.
PROZKOUMÁNÍ:	Žetony	prozkoumání	prodlužují	odhalení	družin:	
kdykoli	 by	 se	měla	 prozkoumaná	družina	pomocí	 akce	 (například	
Pochod,	 3.3.2,	 3.4.2)	 nebo	 události	 (5.0)	 otočit	 na	 skrytou	 stranu,	
odstraňte	namísto	toho	žeton	prozkoumání	a	družinu	ponechte	odha-
lenou.	(Na	konci	zimy,	6.6,	se	všechny	žetony	prozkoumání	odstraní	
a	všechny	družiny	se	otočí	na	skrytou	stranu.)

Poznámka: Na každou skupinu prozkoumaných družin stejné frakce 
stačí položit jeden žeton.
4.2.3 Obléhání. Obléhání	pomáhá	podrobovat	si	nepřátelské	kmeny,	
zejména	 citadely.	 Smí	 doprovázet	 pouze	Bitvu	 (3.2.4).	 Jakmile	 je	
ohlášeno,	může	být	provedeno	na	jakékoli	území,	kde	probíhá	Bitva,	
které	 se	 účastní	 alespoň	 jedna	 legie	 a	 v	 níž	má	obránce	na	 území	
spojence	nebo	citadelu.	Poznámka: Obléhání nevyžaduje přítomnost 
vůdce (4.1.2) jako ostatní zvláštní schopnosti.

Prozkoumaná

Skryté Odhalená Odhalené
a prozkoumané
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POSTUP:	Vyberte	si	jednu	z	níže	uvedených	možností.

• 	 Buď 	 j s ou 	 n a 	 vyb r a -
ných	 územích	 považová-
ny	 pro	 účel	 doprovázející-

ho	 rozkazu	 všechny	 germánské	 družiny	 (černé)	 za	 belgské	
(žluté)	 –	 tato	 schopnost	 je	 aktivní	 pro	 účely	 umisťování	 no-
vých	 belgských	 družin	 při	 Shromažďování	 sil,	 Pochod	 skupin 
z	takového	území	na	sousední	území	(přitom	na	cílovém	území	nemusí	
být	 prováděna	Podpora),	 otáčení	 pochodujících	 družin	 na	 skrytou	
stranu,	vyhodnocení	Nájezdu	či	Bitvy,	nebo	zajištění	ovládání	území.	
Cena	rozkazu	a	jeho	další	omezení	platí	běžným	způsobem.	Belgové	
však	nemohou	dobrovolně	odstraňovat	 germánské	družiny	 (1.4.1).	
Jakmile	je	dokončeno	vyhodnocení	doprovázejícího	rozkazu,	všech-
ny	germánské	družiny	jsou	opět	považovány	za	germánské	(upravte	
případně	stav	nadvlády	nad	územím).

• Nebo	vyhodnoťte	jeden	omezený	rozkaz	s	germánskými	jednotkami	
(podle	3.4,	veškerá	rozhodnutí	za	Germány	činí	hráč,	který	Podporu	
spustil;	není	možné	Pochodovat	během	mrazu,	2.3.8).	Území	nemusí	
být	vybráno	pro	doprovázející	belgský	rozkaz,	ale	musí	se	nacházet	
v	platném	dosahu	(pro	spuštění	zvláštní	schopnosti)	od	belgského	
vůdce.	Pochodující	Germáni	musí	pohyb	začít	(ale	nemusí	skončit)	
na	území	vybraném	pro	 tuto	 schopnost;	mohou	 také	vstoupit	do 
/odejít	 z	Británie.	Bojující	Germáni	musí	 být	 schopni	 provést	
Přepadení	(3.4.4)	a	přepadají	pokaždé,	když	zahajují	Bitvu.

Příklad Podpory: Belgové s Ambiorigem na území Nerviů Shromaž-
ďují síly (3.3.1) a žádají o Podporu, aby sem umístili dvě germánské 
družiny, a k tomu jednu na území Tréverů (jako by umisťovali Belgy) 
celkem za tři zdroje (3.3.1).
4.5.2 Běsnění. Běsněním	 ukazují	Belgové	 svou	 zuřivost	 s	 cílem	
zastrašit	nepřátelské	síly	a	vyhnat	jednotky	z	území	nebo	je	rovnou	
donutit	ke	složení	zbraní.	Může	doprovázet	Shromáždění	sil,	Nájezd	
či	Bitvu.	Může	být	provedeno	na	územích	v	dosahu	jednoho	území	

Ovládáno

Belgy

Ovládáno

Belgy

ztráty	hodem	kostkou	(a	jsou	odstraněny	pouze	při	výsledku	1,	2	
nebo	3).

• Po	útoku	nenásleduje	protiútok	(útočníkovi	nejsou	způsobeny	žádné	
ztráty),	pokud	není	mezi	obránci	Caesar	a	na	začátku	bitvy	nepadl	
obránci	výsledek	4–6.

4.4 Haedujské zvláštní schopnosti.
Haeduové	mohou	jako	zvláštní	schopnosti	využít	Obchod,	
Uplácení	a	Přepadení.

4.4.1 Obchod. Obchodem	 získávají	Haeduové	 zdroje	 –	
představuje	jejich	zisk	z	distribuce	dovezeného	římského	zboží.	Může	
doprovázet	 libovolný	rozkaz.	Vyhodnocuje	se	na	územích,	 jež	 jsou	
součástí	zásobovací	trasy	z	Cisalpiny	(3.2.1).

POSTUP:	Jednotlivé	frakce	oznámí,	zda	povolí	průchod	zásobovací	
trasy	územími,	která	ovládají;	Římané	oznámí,	zda	souhlasí	s	Obcho-
dem,	nehledě	na	to,	zda	ovládají	nějaká	dotčená	území.	(Pokud	nejsou	
Haeduové	 s	 oznámeními	 spokojeni,	mohou	 obchod	 odvolat,	 vizte	
1.5.2.)	Haeduové	poté	získají	jeden	zdroj	–	nebo	dva	zdroje,	pokud	
Římané	souhlasili	–	za:

• Každého	spojence	a	citadelu	Haeduů	na	územích	v	zásobovací	trase.
• Každý	 podrobený	 kmen,	 a	 pokud	Římané	 souhlasili,	 pak	 také	
za	 každého	 spojence	Říma	 na	 územích	 v	 zásobovací	 trase	 pod	
nadvládou	Haeduů.

Poznámka: Haeduové mohou v rámci vyjednávání nabízet právě 
získané zdroje.
4.4.2 Uplácení. Uplácením	si	Haeduové	kupují	přízeň	jiných,	jejich	
menší	či	větší	podřízenost	Římu,	nebo	alespoň	neutralitu.	Může	do-
provázet	Shromažďování	sil,	Pochod	a	Nájezd	a	může	být	provedeno	
na	jednom	území,	kde	se	nachází	skrytá	družina	Haeduů.

POSTUP:	Zaplaťte	dva	zdroje	Haeduů	za	každého	spojence	a	jeden	
zdroj	Haeduů	za	každou	družinu,	kterou	odstraníte/umístíte	pomocí	
této	schopnosti.	Pomocí	Uplácení	smíte	odstranit/umístit	(v	libovolné	
kombinaci)		až	tři	jednotky	na	vybrané	území.	Nejvýše	jedna	z	těchto	
jednotek	smí	být	spojenecký	kmen	(ne	však	citadela).	Schopnost	může	
zahrnout	jednotky	libovolných	frakcí.	Spojence	umísťujte	pouze	na	
místa	podrobených	kmenů	(pouze	Haeduy	na	Bibracte,	pouze	Arverny	
na	Gergovii,	pouze	Germány	na	Svéby,	1.4.2).

Poznámka: Na uplácení kmenů není potřeba, aby Haeduové úze-
mí ovládali. Vlastnost Convictolitavis (5.3) umožňuje Haeduům 
uplácet celkem až šest jednotek (z toho nejvýše dva spojence) – po 
třech jednotkách na každém ze dvou území.
4.4.3 Přepadení. Haedujské	Přepadení	funguje	stejným	způsobem	jako	
arvernské	(4.3.3)	s	výjimkou	toho,	že	se	používají	haedujské	jednotky	
namísto	arvernských.	Není	potřeba	přítomnost	vůdce,	ale	Haeduové	
mohou	přepadení	uskutečnit	pouze	na	jednom	území	v	rámci	celého	
rozkazu	Bitvy.

4.5 Belgské zvláštní schopnosti
Belgové	mohou	jako	zvláštní	schopnosti	využít	Podporu,	
Běsnění	a	Přepadení.

4.5.1 Podpora. Pomocí	podpory	Belgové	volají	na	pomoc	
své	germánské	příbuzné.	Může	doprovázet	libovolný	rozkaz	a	usku-
tečnit	se	na	územích	v	Germánii,	územích	s	ní	sousedících	a	územích,	
na	nichž	se	nacházejí	germánské	jednotky.	Tato	území	se	také	musí	
nacházet	v	dosahu	jednoho	území	od	Ambioriga	nebo	se	musí	jednat	
o	území	s	jeho	nástupcem.
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Strategický týl: Do Cisalpiny  položte že-
ton Gallia Togata a 3 pomocné sbory. 
Jedná se o území v zásobovací trase, 
kam umisťují své jednotky pouze Říma-
né. Pochod z území je zdarma; každé 
Verbování sem umístí 2 pomocné sbory.

Cisalpina si žádá posádku: 
Pokud Senát nepochlebuje, Římané od-
straní 1 legii k záložním legiím a 2 po-

mocné sbory mezi dostupné jednotky.

Zdatný zástupce:
Římané si mohou pro své zvláštní 
schopnosti vybírat území bez ohledu na 

umístění římského vůdce.

Caesarův legát ovlivněn jeho protivníky: 
Budování a odhalení jednotek Průzku-

mem lze provést max. na 1 území.

Titus Labienus

VLASTNOST

12

(5.4),	 pokud	 není	 uvedeno	 jinak.	Tam,	 kde	 text	 na	 kartě	 porušuje	
pravidla,	má	karta	přednost	s	výjimkou	následujícího:

• Pomocí	události	nelze	umístit	jednotky,	jež	nejsou	dostupné	(1.4.1);	
pokud	není	při	nahrazování	dostupná	náhrada,	jsou	jednotky	pouze	
odstraněny.	Poznámka: Frakce, která událost vyhodnocuje, smí 
nejprve z mapy odstranit své jednotky, aby tak byly dostupné (1.4.1).

• Události	nemohou	porušit	limity	pro	umisťování	jednotek	(1.4.2),	
pokud	 je	 jejich	 text	 výslovně	 nepozměňuje.	Poznámka: Jediné 
události, jež tak činí, jsou Kolonie, Gallia ToGaTa a GobanniTio.  
Události, které by měly limity porušit, namísto náhrady jednotek 
jednotky pouze odstraní.

• Události	nemohou	způsobit	 zvýšení	počtu	zdrojů	 frakce	nad	45;	
jakékoli	přebytečné	zdroje	propadají	(1.8).

• Instrukce	k	odhalení	nebo	skrytí	 jednotek	se	 týkají	pouze	družin 
a	pomocných	sborů	(1.4.3).	Události,	jež	by	měly	skrýt	družiny	se	
žetonem	prozkoumání,	namísto	toho	odstraní	tento	žeton	(4.2.2).

• Události,	které	posouvají	(na	opačnou	stranu)	ukazatel	Senátu,	když	
je	 ten	na	stálé	straně,	namísto	 toho	žeton	otočí	na	druhou	stranu	
(nehledě	na	počet	posunů,	jenž	by	měl	proběhnout,	6.5.1).	Pokud	by	
měl	být	žeton	posunut	nahoru	z	nevole	nebo	dolů	z	pochlebování,	
je	místo	toho	otočen	na	stálou	stranu.

Příklad: Text události, který umožňuje „Pochod zdarma“, jej 
umožňuje i za mrazu (2.3.8).
Poznámka: Pro nápovědu s vyhodnocením konkrétní události se 
podívejte na „tipy“ v poznámkách k událostem v průvodci hrou.
5.1.2 Soupeřící události. Pokud	jsou	dvě	události	v	rozporu,	novější	
událost	má	přednost.

5.1.3 Částečné vyhodnocení. Veškerý	 text	události,	 jejž	 je	možno	
vyhodnotit	(v	rámci	výběru,	který	umožňuje	text,	5.1),	musí	být	vy-
hodnocen;	pokud	nelze	vyhodnotit	vše,	vyhodnoťte	vše,	co	lze.

5.1.4 Žetony událostí. Několik	událostí	s	déletrvajícím	efektem	ve	
svém	textu	zmiňuje,	abyste	na	mapu	pro	upomínku	položili	žeton	nebo	
již	přítomný	žeton	otočili.	(Vizte	také	vlastnosti,	5.3.)

5.2 Dvojí využití
Většina	událostí	obsahuje	 jak	 text	 se	 světlým,	 tak	s	 tmavým	poza-
dím.	Frakce,	jež	událost	vyhodnocuje,	si	smí	vybrat,	kterou	variantu	
vyhodnotí	(ne	však	obě).	Text	s	tmavým	pozadím	většinou	pomáhá	
některé	z	galských	frakcí,	hráč	si	však	může	vybrat	 libovolný	text,	
nehledě	na	svou	frakci.

Poznámka k mechanikám hry: Dvojí události představují proti-
kladné výsledky stejné akce, alternativní vysvětlení nebo rozcestí 
na křižovatkách historie.

5.3 Vlastnosti
Události	označené	jako	„Vlastnost“	mají	tr-
valé	efekty,	které	pomáhají	jedné	nebo	více	
frakcím	nebo	je	poškozují.	Při	vyhodnocení	
takového	 textu	 položte	 kartu	 vedle	 nejvíce	

zasaženého	hráče	 a	 položte	 na	 ni	 žeton	 „Vlastnost“	 na	 příslušnou	
stranu	(světlá	nebo	tmavá).	Efekt	události	pak	trvá	do	konce	hry	(po-
kud	není	zrušen	pozdější	událostí,	5.1.2). 

Poznámka: Klíčové slovo „Vlastnost“ vyzna-
čené na hranici světlého a tmavého pozadí 
dvojí události (5.2) znamená, že oba texty 
jsou vlastnostmi.

Vlastnost
tmavé
pozadí

Vlastnost
světlé
pozadí

VLASTNOST

od	Ambioriga	nebo	přímo	na	území	s	jeho	nástupcem	a	musejí	se	zde	
nacházejí	skryté	belgské	družiny.

POSTUP:	Na	každém	území	vybraném	pro	vyhodnocení	této	schop-
nosti	postupně:

• Vyberte	jednu	cílovou	frakci	(ne	Germány),	která	na	území	nemá	
vůdce,	citadelu	ani	opevnění.

• Cílová	frakce	musí	ustoupit	s	jednou	legií,	družinou	nebo	pomocným	
sborem	za	každou	belgskou	družinu	na	tomto	území,	jež	je	otočena	
na	odhalenou	stranu.	Pokud	není	kam	ustoupit,	tyto	jednotky	jsou	
namísto	toho	odstraněny	(legie	mezi	padlé,	1.4.1).

• Ústup	probíhá	podle	stejných	pravidel	jako	v	bitvě	(3.2.4,	3.3.4)	–	tj.	
na	jedno	sousedící	území,	které	je	ovládáno	ustupující	frakcí	nebo	
dostalo	od	frakce,	jež	toto	území	ovládá,	povolení	k	ústupu.	Není	
možné	ustupovat	na	nikým	neovládaná	území	a	na	území	ovládaná	
Germány.

4.5.3 Přepadení. Belgské	Přepadení	funguje	stejným	způsobem	jako	
arvernské	(4.3.3)	s	výjimkou	toho,	že	se	používají	belgské	jednotky	
namísto	arvernských	(a	Ambiorix	namísto	Vercingetoriga)	a	Caesar	
musí	hodit	5	či	6,	aby	mohli	Římané	házet	na	ztráty	a	provést	protiútok.

5.0 UDÁLOSTI
Na	každé	kartě	události	najdeme	pořadí	frakcí	(2.3),	její	název,	kurzí-
vou	psaný	doprovodný		text	a	text	události.	Doprovodný	text	obsahuje	
historické	zajímavosti	a	nemá	vliv	na	hru.

5.1 Vyhodnocení událostí
Když	frakce	vyhodnocuje	událost,	provede	postup	podle	textu	události	
doslovně	a	v	pořadí,	v	jakém	je	na	kartě	uveden	(to	může	zahrnovat	
akce	nebo	rozhodnutí	jiných	frakcí).	Pokud	není	uvedeno	jinak,	frak-
ce,	která	událost	spustila,	provádí	všechny	výběry,	jež	text	umožňuje	
–	například	rozhoduje,	které	jednotky	budou	ovlivněny.	Pro	některé	
události	s	déletrvajícím	efektem	jsou	k	dispozici	žetony	sloužící	jako	
připomínka.	Poznámka: Instrukce pro umísťování jednotek mají vždy 
na mysli jednotky frakce, která událost vyhodnocuje (pokud není 
uvedeno jinak – například slovem „libovolné“). 

5.1.1 Události vs. pravidla.	Když	vyhodnocujete	událost,	postupujte	
podle	běžných	pravidel,	včetně	omezení	a	postupů	pro	akce	zdarma	

Vavříny (týkají se 
pouze hrou říze-

ných frakcí, 8.2.1)

Doprovodný text 
kurzívou

Značka vlasnosti 
(5.3)

Varianta na tma-
vém pozadí (vizte 
dvojí využití 5.2)

Text události

Pořadí frakcí

Název události
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tohoto	území	(1.6),	vytvořte	jednu	skupinu	germánských	družin	–	
nehledě	na	to,	zda	na	tomto	území	proběhlo	Shromáždění	sil.	Tato	
skupina	se	z	území	přesune	jinam.	Poznámka: Jednotky Germánů 
na územích, která nejsou ovládána Germány nebo je na nich přesně 
tolik germánských jednotek, aby území ovládly, se tedy nepřesouvají 
nikam.

• Pochodujte	 s	 co	 největší	 skupinou	družin,	 ale	 tak,	 aby	Germáni	
území	nepřestali	ovládat.	Skupiny	přesouvejte	v	pořadí	od	největší	
z	nich.

• Přesuňte	skupinu	pouze	na	jedno	nové	území	(3.3.2,	3.4.2).	Jako	
cílové	 území	 vyberte	 přednostně	 takové,	 jež	mohou	 přesunem	
Germáni	 ovládnout	 (a	 prozatím	 je	 neovládají),	 následně	 (při	
možnosti	výběru	z	více	takových	území	nebo	pak	i	dalších)	území	
pod	kontrolou	hráčů	(ne	frakcí	řízených	hrou,	8.0),	poté	zbylá	území.	
Mezi	shodnými	kandidáty	vyberte	náhodně.

• Podle	potřeby	upravte	informace	o	tom,	kdo	ovládá	dotčená	území.
• Otočte	 všechny	 germánské	 družiny	 na	 skrytou	 stranu	 (nebo 
z	 nich	 odstraňte	 žetony	 prozkoumání,	 4.2.2).	 (Družiny,	 které	 se	
nepřesouvaly,	jsou	brány,	jako	by	pochodovaly	na	svých	územích.)

6.2.3 Germánský Nájezd.
• Poté	proveďte	Nájezd	(3.3.3,	3.4.3)	s	tolika	germánskými	družinami,	
s	kolika	lze,	podle	níže	popsaných	instrukcí;	pouze	proti	frakcím.

• Nájezd	provádějte	pouze	proti	frakcím	s	více	než	0	zdroji	(a	bez	
opevnění	či	citadely	na	území)	a	pouze,	dokud	jim	nezbude	0	zdrojů.

• Přednostně	proveďte	Nájezd	proti	hráčským	frakcím	a	až	poté	proti	
frakcím	řízeným	hrou	(8.0).	V	případě	více	rovnocenných	cílů	na	
jednom	území	rozhodněte	náhodně.

6.2.4 Germánská Bitva s Přepadením.

• Nakonec	proveďte	Bitvu	s	Přepadením	(3.3.4,	3.4.4,	4.1)	na	každém	
území,	kde	je	to	možné	(tedy	tam,	kde	počet	skrytých	germánských	
družin	převyšuje	počet	skrytých	jednotek	soupeře)	a	kde	by	Bitva	
způsobila	nepřátelské	ztráty.	Poté	podle	potřeby	upravte	informace	
o	tom,	kdo	ovládá	dotčená	území.

• Germáni	bojují	přednostně	proti	hráčským	frakcím	–	pokud	nelze,	
pak	proti	frakcím	řízeným	hrou	(8.0).

• Pořadí	bitev	zvolte	náhodně	a	obránce	zvolte	mezi	rovnocennými	
kandidáty	rovněž	náhodně.

6.3 Fáze zimního ležení
Každá	frakce	přesune	své	jednotky	na	mapě	podle	následujících	in-
strukcí	(s	případnou	úpravou	stavu	ovládání	území,	1.6).

Poznámka: Během fáze zimního ležení a fáze sklizně si jednotlivé 
frakce mohou posílat zdroje (1.5.2).

6.3.1 Germáni. Všechny	germánské	družiny	na	zpustoše-
ných	územích	(4.3.2),	kde	se	nenacházejí	germánští	spo-
jenci,	a	mimo	Germánii	se	přesunou	do	Germánie.	Hoďte	
kostkou	a	všechny	 takové	 jednotky	přesuňte	na	území	

Sugambrů,	pokud	padne	1–3,	nebo	na	území	Ubiů,	pokud	padne	4–6.

6.3.2 Galové. Nejprve	Belgové,	potom	Haeduové	a	nakonec	Arvernové	
se	přesunou	a	hodí	si	kostkou	za	své	družiny	a	vůdce	na	mapě	podle	
následujících	instrukcí:

• Nejprve	mohou	přesunout	všechny	družiny	a	vůdce	na	 sousední	
území	 bez	 žetonů	 zpustošení	 (4.3.2)	 a	 ovládaná	 (1.6)	 jimi	 nebo	
jinou	frakcí,	jež	s	přesunem	souhlasí	(ne	tedy	na	území,	která	nejsou	
ovládána	nikým,	ani	na	území	ovládaná	Germány,	1.6	).

Zp
ust
oše
né

5.4 Akce zdarma
Mnoho	událostí	umožňuje	vyhodnocující	nebo	jiné	frakci	vyhodnotit	
okamžitě	rozkaz	nebo	zvláštní	schopnost,	 jež	přeruší	běžný	průběh	
hry	a	je	zdarma:	nestojí	žádné	zdroje	a	neovlivňuje	dostupnost	frakce	
(3.1.2,	 2.3.1).	Další	 aspekty	 akce,	 jako	 je	 například	 požadavek	 na	
lokaci,	zůstávají	v	platnosti,	pokud	je	text	události	rovněž	neupravuje	
(5.1.1).	Události,	které	umožňují	vyhodnotit	nespecifikovanou	„zvlášt-
ní	schopnost“,	mohou	spustit	Obléhání	(4.2.3)	a	Přepadení	(4.3.3)	pou-
ze	tehdy,	pokud	událost	současně	umožňuje	vyhodnotit	doprovázející	
příkaz	Bitvy	(3.2.4,	3.3.4,	4.1.1).	Události	umožňující	provést	výslovně	
„Přepadení“	k	němu	automaticky	připojují	rozkaz	Bitvy.

Příklad: Haedujské Shromáždění sil (3.3.1) zdarma by stálo 0 zdro-
jů a neovlivnilo by dostupnost Haeduů pro další kartu, ale nebylo 
by možné je provést na zpustošeném území, pokud by nebylo uve-
deno jinak, například povolením „Shromáždění sil na libovolném 
území“. Uplácení (4.4.2) zdarma by umožňovalo umístit a/nebo 
odstranit tři jednotky na jednom území za 0 zdrojů.
Poznámka: Průzkum a Pochod zdarma „na“ konkrétní území umož-
ňují jednotkám pohnout se z takového území jinam (3.2.2, 4.2.2).

6.0 ZIMA
Jakmile	 je	aktivní	karta	zimy,	proveďte	vyhodnocení	
zimy,	 při	 níž	 jsou	 vyhodnoceny	 níže	 popsané	 fáze 
v	 uvedeném	pořadí.	Celá	 sekvence	 je	 uvedena	 také 
v	přehledu	pro	průběh	hry	a	na	herním	plánu.

Poznámka: Při vyhodnocování zimy je běžným způsobem odkryta 
následující karta (2.3.7).

6.1 Fáze vítězství
Pokud	některá	frakce	splnila	svou	vítěznou	podmínku,	hra	okamžitě	
končí	(Výjimky:	přebytečné	frakce,	1.5.1;	scénář	54	př.	Kr.,	2.1	a	hra	
jednoho	hráče,	8.9);	určete	vítěze	a	další	pořadí	hráčů	podle	7.0.	Pokud	
se	jedná	o	poslední	kartu	zimy	(2.4.1),	hra	také	končí:	určete	pořadí	
hráčů	podle	7.3.	Pokud	nenastala	ani	jedna	ze	zmíněných	podmínek,	
vyhodnoťte	dále	další	kroky	zimy.

6.2 Fáze germánských kmenů
Germáni	 provedou	 Shromáždění	 sil,	 Pochod,	Nájezd 

 a	Bitvu	s	Přepadením	podle	následujících	instrukcí.

Poznámka: Jednotlivé germánské jednotky se mohou 
účastnit v průběhu jedné fáze germánských kmenů několika rozkazů.
6.2.1 Germánské Shromáždění sil.
• Nejprve	 umístěte	 tolik	 germánských	 spojenců,	 kolik	 lze,	 podle	
postupu	pro	Shromáždění	sil	(3.3.1,	3.4.1)	počínaje	Svéby	a	poté	
dalšími	kmeny	v	Germánii	a	poté	jinde.

• Pak	Shromážděte	 síly	 na	 těchto	 a	 dalších	 územích	 tak,	 abyste	
umístili	co	nejvíce	germánských	družin	(včetně	území,	kam	byli	
právě	umístěni	spojenci,	a	včetně	nezpustošených	území,	i	pokud	
se	na	nich	nenacházejí	germánští	spojenci).

• Mezi	 jinak	rovnocennými	 lokacemi	rozhodněte	náhodně	(hodem	
kostkou	s	rovnoměrným	rozdělením	pravděpodobnosti).

• Podle	potřeby	upravte	informace	o	tom,	kdo	ovládá	dotčená	území.
6.2.2 Germánský Pochod.
• Následně	na	každém	území,	kde	se	nachází	alespoň	jedna	germánská	
družina	 navíc	 oproti	 jednotkám	potřebným	k	 zajištění	 ovládání	

Zima
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• Poté	musí	 hodit	 kostkou	 za	 každou	 družinu,	 jež	 se	 nachází	 na	
zpustošeném	území,	na	němž	se	nenachází	 spojenec	ani	citadela	
frakce.	Při	výsledku	hodu	1–3	je	družina	odstraněna.

6.3.3 Římané. Římané	mohou	přesunout	všechny	své	legie,	pomocné	
sbory	a	svého	vůdce	na	mapě	na	sousední,	nezpustošená	území,	která	
jsou	 ovládána	 jimi	 nebo	 jinou	 frakcí,	 jež	 s	 přesunem	 souhlasí	 (ne	
tedy	na	území,	která	nejsou	ovládána	nikým,	ani	na	území	ovládaná	
Germány,	1.6).	Poté	mohou	Římané	přesunout	do	Provincie	libovolné	
legie	a	pomocné	sbory	z	území	v	zásobovací	trase	(3.2.1,	určené	teď	
pro	zbytek	fáze	zimného	ležení)	a	následně	svého	vůdce	z	libovolné-
ho	území.	Nakonec	si	musí	pro	každou	jednotku,	jež	zůstala	mimo	
Provincii,	vybrat	jednu	z	následujících	možností:

• Zaplatit	 za	 ni	 –	 jeden	 zdroj,	 pokud	 se	 na	 území	nachází	 římský	
spojenec,	nebo	dva	zdroje,	pokud	ne;	cena	za	každou	jednotku	je	
dvojnásobná	(tedy	dvě,	respektive	čtyři	zdroje),	pokud	je	území,	
kde	se	nachází,	zpustošené	(4.3.2).	Za	každého	spojence	a	opevnění	
na	území	je	na	tomto	území	jedna	jednotka	osvobozena	od	platby.

• Hodit	kostkou	a	při	výsledku	1–3	 jednotku	odstranit	 (legie	mezi	
padlé).

Poznámka: Přesun římského vůdce do Provincie přináší Římanům 
zisk pomocných sborů ve fázi Senátu (6.5.3).

Příklad přeskupení ve fázi zimního ležení: Římané ovládají území 
Mandúbiů, Haeduové ovládají území Sékvanů a hráč Haeduů 
souhlasí s vedením zásobovací trasy skrze toto území, přes něž 
trasa vstupuje do Cisalpiny (3.2.1). Římané přesunou dvě legie 
z území Mandúbiů do Provincie, arvernská nadvláda nad Provincií 
neblokuje zásobovací trasu, takže je ignorována.

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Arverny

Ovládáno

Haeduy

Ovládáno
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6.4 Fáze sklizně
Přidejte	každé	frakci	zdroje	do	maxima	45	(vizte	1.8)	podle	následu-
jících	pravidel:

6.4.1 Příjem Římanů. Římané	získají	 tolik	zdrojů,	kolik	činí	mo-
mentální	 počet	 jejich	 vítězných	 bodů	 (podrobené	 kmeny	+	 římští	
spojenci,	7.2).

6.4.2 Příjem Galů. Arvernové,	Haeduové	a	Belgové	získají	dva	zdroje	
za	každý	svůj	spojenecký	kmen	a	citadelu	na	mapě.

6.4.3 Říční poplatky. Haeduové	získají	čtyři	zdroje	navíc.

6.5 Fáze Senátu
Římský	Senát	 se	 zapojuje	do	galského	
tažení	a	vypravuje	do	Galie	posily.

Poznámka k mechanikám hry: Žeton Se-
nátu znázorňuje veškeré politické dění 

v Římě, které ovlivňuje válku v Galii.
6.5.1 Žeton Senátu.	Tento	žeton	se	různými	událostmi	(5.0)	a	v	rám-
ci	vyhodnocení	této	fáze	posouvá	nahoru	a	dolů	na	stupnici	Senátu 
a	otáčí	se	na	„stálou“		stranu:

• Jakákoli	změna	směrem	k	„nevoli“	(nebo	„nahoru“),	která	by	měla	
proběhnout	ve	chvíli,	kdy	je	již	žeton	na	nevoli,	jej	otočí	na	stálou	
stranu	 (pokud	se	na	 této	 straně	 ještě	nenachází);	 jakákoli	 změna	
směrem	k	„pochlebování“	(nebo	„dolů“),	jež	by	měla	proběhnout	
ve	chvíli,	kdy	je	již	žeton	na	pochlebování,	jej	otočí	na	stálou	stranu	
(pokud	 se	 na	 této	 straně	 ještě	 nenachází).	 Jakákoli	 jiná	 změna	
(opačným	směrem)	žeton	na	stálé	straně	otočí	na	jeho	běžnou	stranu	
(a	žeton	se	v	takovém	případě	neposunuje).

• Pokud	 je	v	 této	 fázi	hodnota	 římské	vítězné	podmínky	nižší	než	
10,	posuňte	žeton	Senátu	o	jednu	pozici	směrem	k	nevoli	(nebo	jej	
otočte	podle	předchozího	pravidla).	Pokud	 leží	 aktuální	hodnota	
vítězné	podmínky	Římanů	mezi	10	a	12	 (včetně),	posuňte	žeton	
směrem	k	intrikám.	Pokud	je	hodnota	vyšší	než	12,	posuňte	žeton 
o	 jednu	 směrem	 k	 pochlebování	 (nebo	 jej	 otočte	 –	 vizte	
výše).	VÝJIMKA:	Neposouvejte	 žeton	 Senátu	 dolů	 (směrem 
k	pochlebování,	platí	 i	pro	posun	z	nevole	na	 intriky),	pokud	se	
alespoň	jedna	legie	nachází	mezi	padlými.

6.5.2 Legie. Jedna	polovina	(zaokrouhlená	dolů)	padlých	legií	zůstává	
nedostupná	a	nemůže	v	této	zimě	vstoupit	na	mapu.	Zbytek	legií	pře-
suňte	z	pole	padlých	na	stupnici	záložních	legií;	volná	místa	zaplňujte	
odspodu.	Poté	přesuňte	do	Provincie	všechny	legie,	které	se	nacházejí	
na	stejném	řádku	jako	žeton	Senátu	a	výše.

Poznámka: Hráč Říma nesmí tyto legie odmítnout a žádné legie 
v této chvíli nejsou odstraněny z mapy. Upravte informaci o nad-
vládě nad Provincií, pokud je to potřeba.
6.5.3 Pomocné sbory. Pokud	se	v	Provincii	nachází	římský	vůdce,	
umístěte	do	ní	ze	zásoby	tři	pomocné	sbory,	pokud	se	Senát	nachází	
ve	stavu	nevole,	čtyři,	pokud	 je	ve	stavu	 intrik,	a	pět,	pokud	 je	ve	
stavu	pochlebování.

6.6 Fáze jara
Připravte	se	na	další	rok	následujícím	způsobem:

• Frakce	umístí	případné	nástupce	(vůdce	otočené	symbolem	dolů,	
1.4.3)	ze	své	zásoby	na	území,	na	němž	se	nachází	alespoň	jedna	
jiná	jednotka	dané	frakce	nebo	je	jejím	domácím	územím	(obsahuje	
symbol	Shromaždiště/Verbování,	1.3.1).

• Všechny	padlé	legie	přesuňte	na	stupnici	záložních	legií	(1.4.1).

Stálý
Senát

Rímský
Senát

Zásobovací trasaZásobovací trasa

PřemístěníPřemístění
Při zimnímPři zimním
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• Odstraňte	všechny	žetony	průzkumu	(4.2.2)	a	poté	otočte	všechny	
odhalené	 družiny	 a	 pomocné	 sbory	 na	 skrytou	 stranu	 (1.4.3).	
(Všechny	tyto	jednotky	musí	ukončit	fázi	jara	jako	skryté.)

• Odstraňte	všechny	žetony	zpustošení	(4.3.2).
• Odstraňte	všechny	žetony	obnovujících	se	kmenů	(pouze	ty)	a	poté	
otočte	všechny	žetony	rozehnaných	kmenů	na	stranu	„obnovující	
se“	 (1.7,	 3.2.3).	 (Neodstraňujte	 žeton	 zničeného	města	 položený	
vlivem	událostí	Plenění,	5.0.)

• Všechny	frakce	se	stanou	dostupnými	(2.3.1).
• Zahrajte	další	kartu	z	dobíracího	balíčku	a	odkryjte	novou	horní	
kartu	balíčku	(2.3.7).

7.0 VÍTĚZSTVÍ
Každá	frakce	má	své	unikátní	vítězné	podmínky,	jež	jsou	popsány	níže	
a	uvedeny	na	přehledových	listech.

Poznámka: Germáni nemají žádnou vítěznou podmínku a nikdy 
nemohou ve hře zvítězit.

7.1 Určení vítěze a rozhodování remíz
Pokud	frakce	řízená	hrou	splní	vítězné	podmínky	při	kontrole	vítězství	
(7.2),	všichni	hráči	prohrávají	(bez	dalšího	určení	pořadí).	V	ostatních	
případech	(pokud	zvítězí	hráč	nebo	nezvítězí	do	konce	hry	nikdo)	je	
první	ta	frakce,	která	dosáhla	největšího	vítězného	rozdílu	(7.3),	druhá	
je	frakce	s	druhým	největším	rozdílem	atd.	Remízy	vyhrávají	frakce	
řízené	hrou,	poté	Římané,	poté	Arvernové,	poté	Haeduové.

Poznámka: Pokud hráč hraje za dvě frakce, přečtěte si část 1.5.1. 
Pokud hrajete hru jednoho hráče, přečtěte si část „Vítězství ve hře 
jednoho hráče“, 8.9.

7.2 Překročení hranice vítězství
V	každé	 fázi	 vítězství	 zkontrolujte,	 zda	 nedošlo	 k	 vítězství	 někte-
ré	 z	 frakcí.	To	 provedete	 tak,	 že	 porovnáte	 počet	 vítězných	 bodů 
(v	 některých	případech	pak	pozice	 žetonů,	 1.9)	 a	 hranice	 vítězství	
frakcí	uvedené	na	přehledových	 listech	a	níže	v	 těchto	pravidlech.	
Vítězné	podmínky	jsou:

• Římané:	Součet	podrobených,	rozehnaných	a	římských	spojeneckých	
kmenů	překročí	15.

• Arvernové:	Mimo	mapu	(tzn.	na	stupnici	záložních	legií	nebo	v	poli	
padlých	legií)	se	nachází	více	než	šest	legií	a	součet	arvernských	
spojeneckých	kmenů	a	citadel	na	mapě	překročí	osm.

• Haeduové:	Součet	haedujských	spojeneckých	kmenů	a	citadel	na	
mapě	je	vyšší	než	součet	spojeneckých	kmenů	a	citadel	jakékoli	jiné	
frakce	(galské,	Germánů	i	Říma;	nepočítejte	opevnění).

• Belgové:	Součet	hodnoty	území	ovládaných	Belgy	(tj.	počtu	kmenů	
na	 územích	 ovládaných	Belgy	 nehledě	 na	 to,	 zda	 jsou	 něčími	
spojenci,	nebo	ne;	vyjma	rozehnané	kmeny	a	Svéby)	a	belgských	
spojeneckých	kmenů	a	citadel	na	mapě	překročí	15.

Herní poznámka: Zjištění římského skóre nejjednodušeji provedete 
tak, že sečtete všechny neřímské spojence a citadely na mapě –  
s využitím desek dostupných jednotek galských frakcí a Germánů 
(1.4.1) – a odečtěte tento součet od čísla 30 (celkový počet kmenů 
na mapě) nebo čísla 31 (pokud byl událostí Kolonie  přidán nový 
kmen).
Arvernové musí – na rozdíl od ostatních frakcí – splnit obě na sobě 
nezávislé podmínky.

Belgská hodnota území se rovná hodnotě všech území ovládaných 
Belgy (1.3.1, 1.6) včetně bonusu +1 z území se žetonem „Kolonie“ 
umístěným při vyhodnocení události (5.0) a postihu –1 za každý 
rozehnaný kmen (s výjimkou Svébů; 3.2.3). Pokud by Belgové 
ovládali například území Morinů a oba kmeny na tomto území byly 
jejich spojenci, přidávalo by toto území Belgům 4 vítězné body: +2 
za ovládání území a +2 za spojenecké kmeny.
Poznámka k mechanikám hry: Hodnota území se rovná počtu 
kmenů na tomto území s výjimkou dvou kmenů Svébů v Germánii. 
Vítězství Belgů částečně závisí na schopnosti ovládat území. Tento 
mechanismus má symbolizovat jejich bojovnější náturu ve srovnání 
s Galy, kteří byli v těsnějším kontaktu s Římem – Belgové chtějí 
obyvatelstvo jednotlivých území ovládat nejen prostřednictvím 
spojenectví, ale také vojensky, přítomností svých válečníků.

7.3 Poslední zima
Pokud	hra	dojde	do	posledního	zimního	kola	(2.4.1,	včetně	konce	hry	
skrze	událost	Optimátes)	a	žádná	z	frakcí	nesplňuje	vítězné	podmínky	
tak,	jak	jsou	uvedeny	v	7.2,	vítězí	frakce	s	nejvyšším	vítězným	rozdí-
lem.	Vítězný	rozdíl	je	roven	rozdílu	aktuálního	počtu	vítězných	bodů	
frakce	a	hranice	její	vítězné	podmínky:

• Římané:	Podrobené	+	rozehnané	+	římské	spojenecké	kmeny	–	15.
• Arvernové:	Nižší	z	těchto	dvou	rozdílů:	legie	mimo	mapu	–	6	nebo	
arvernské	spojenecké	kmeny	+	citadely	na	mapě	–	8.

• Haeduové:	Haedujské	 spojenecké	kmeny	 a	 citadely	 na	mapě	–	
součet	 spojeneckých	kmenů	 a	 citadel	 na	mapě	 frakce,	 která	má	
tento	součet	nejvyšší.

• Belgové:	 Hodnota	 území	Belgů	 +	 belgské	 spojenecké	 kmeny 
a	citadely	na	mapě	–	15.

Poznámka: Vítězný rozdíl bude kladný, pokud frakce svou vítěznou 
podmínku splnila, a záporný nebo nulový, pokud ji nesplnila.

STOP!	Právě	jste	přečetli	všechna	pravidla	potřebná	pro	hru	čtyř	
hráčů	nebo	pro	hru	dvou	či	tří	hráčů,	kdy	někteří	hráči	hrají	za	více	
frakcí	(1.5.1).
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8.0 HROU ŘÍZENÉ FRAKCE
Tato	část	pravidel	popisuje	možnosti,	jak	automaticky	řídit	Řím	a	galské	
frakce	v	případě,	že	hrají	méně	než	čtyři	hráči	(včetně	sólové	hry,	1.5).	
Poznámka: Pokud si hráči přebytečné frakce rozdělí, tato část pravidel 
není potřeba! „Hrou	řízené	frakce“	mohou	nahradit	libovolnou	ze	čtyř	
hráčských	frakcí,	doporučeny	jsou	ale	tyto	kombinace:

• Ve	hře	 tří	hráčů	nechte	hru	řídit	Belgy	nebo	Haeduy	a	rozdělte	si	
zbylé	frakce.

• Ve	hře	dvou	hráčů	nechte	hru	řídit	Belgy	a	Haeduy	a	rozdělte	si	zbylé	
frakce	(Řím	a	Arverny).

• V	sólové	hře	hrajte	za	Řím	nebo	Arverny	a	hru	nechte	řídit	zbylé	
frakce.

Poznámka: Germáni nejsou hráčskou frakcí a mají vlastní pravidla 
uvedená v předchozích kapitolách (zejména 3.4 a 6.2). Pojem „hrou 
řízená frakce“ se vztahuje k náhradě Říma nebo galské frakce, kterou 
běžně ovládá hráč.
Následující	 čtyři	 podkapitoly	 (8.1-.4)	 se	 týkají	 všech	hrou	 řízených	
frakcí.	Jsou	shrnuta	na	přehledu	označeném	jako	„Shrnutí	postupů	pro	
hrou	řízené	frakce“.

8.1 Hrou řízené frakce a průběh hry
Římská	či	galská	frakce	ovládaná	podle	pravidel	v	kapitole	8	se	považuje	
za	„hrou	řízenou“.	Kdykoli	taková	frakce	dostane	příležitost	hrát	(2.3),	
podívejte	se	na	diagram	této	hrou	řízené	frakce	a	použijte	uvedená	pra-
vidla	(8.5-.8)	k	rozhodnutí,	jaké	akce	frakce	provede	–	tedy	jaký	rozkaz	
vyhodnotí,	zda	spustí	událost,	nebo	bude	pasovat.	Pro	hrou	řízené	frakce	
platí	stejná	pravidla	 jako	pro	hráči	řízené	frakce	–	ceny	ve	zdrojích,	
požadavky	a	postupy	–	s	výjimkou	omezených	rozkazů	podle	8.1.2.

8.1.1 Rozkaz, nebo událost? Když	má	hrou	řízená	frakce	na	výběr	mezi	
rozkazem	a	událostí,	zjistěte,	co	si	vybere,	podle	vývojového	diagramu.	
Hrou	řízené	frakce	obecně	nespouštějí	tyto	události:

• Neúčinné	události	–	ty,	které	by	v	momentální	situaci	a	s	ohledem	na	
relevantní	postupy	pro	hrou	řízené	frakce	(8.2.1)	buď	neměly	žádný	
efekt,	nebo	pouze	odhalily	(1.4.3)	vlastní	jednotky	(Příklad: Bitva, jež 
nezpůsobí soupeři ztráty).	Zisk	nebo	odstranění	vlastnosti	je	účinné.

• Události,	díky	nimž	hrou	řízená	frakce	získá	vlastnost	(5.3)	během	
posledního	roku	hry	(když	je	následující	zima	poslední	ve	hře).

• Události	označené	jako	„Ne	pro	…“,	jejichž	seznam	je	na	druhé	straně	
přehledu	s	postupy	pro	hrou	řízené	frakce,	a	označené	zkříženými	
meči	u	symbolu	frakce	na	dotyčné	kartě	události	(8.2.1).

Příklad neúčinné události: Hrou řízení Belgové mohou spustit text 
na tmavém pozadí karty Ambiorigův útěk. Ambiorix je na mapě, 
takže by se nic nestalo. Belgové se tak rozhodnou pro rozkaz včetně 
zvláštní schopnosti.
8.1.2 Rozkazy pro hrou řízené frakce nejsou omezené.	Když	je	hrou	
řízená	frakce	na	tahu	jako	druhá	v	pořadí	a	smí	vyhodnotit	omezený	
rozkaz,	dostane	místo	toho	příležitost	vyhodnotit	plný	rozkaz,	včetně	
zvláštní	 schopnosti.	Poznámka: Omezený rozkaz získaný v důsledku 
události (například DruiDové) zůstává omezený (5.1.1).

Poznámka k mechanikám hry: Hrou řízené frakce mají tuto výhodu, 
aby byly silnější ve hře proti chytřejším lidským hráčům.
8.1.3 Čtení diagramů. Diagramy	označují	 priority	 čísly	v	kroužku	
(například	u,	v,	j,	k)	a	barevnými	písmeny	(například	 ,	 ),	aby	
bylo	jasné	jejich	pořadí	a	povaha:

• Číslované	 priority	 (například	u ,	j)	 určují	 pořadí.	 Jednotlivé	
instrukce	vyhodnocujte	v	pořadí	od	nejnižšího	čísla	a	vždy	každý	bod	
vyhodnoťte	co	nejúplněji,	než	začnete	vyhodnocovat	ten	následující	
(8.3).	Některé	priority	vyšší	úrovně	(černý	kroužek;	například	u,	v)	
obsahují	vnořené	priority	nižší	úrovně	(bílý	kroužek;	například	j,	k),	
jež	jsou	jejich	součástí	a	rovněž	se	vyhodnocují	ve	vnitřním	pořadí.

• Písmeny	označené	priority	(například	 ,	 )	jsou	vnořené	–	slouží	
pro	řešení	remízy	v	rámci	priorit	pořadí,	kterým	jsou	přiděleny.	Každá	
vnořená	priorita	dále	zužuje	dosud	vybranou	sadu	míst	či	cílů.	Pro	
zlepšení	čitelnosti	mají	vnořené	priority

8.2 Vyhodnocování událostí
Když	má	podle	postupu	 z	diagramu	hrou	 řízená	 frakce	vyhodnotit	
událost,	řiďte	se	následujícími	body.

8.2.1 Postup. Některé	události	jsou	doprovázeny	postupem	pro	vyhod-
nocení,	pokud	je	frakce	řízena	hrou.	Tyto	instrukce	pro	danou	frakci	jsou	
naznačeny	šedými	symboly	okolo	symbolu	frakce	na	kartě	události:

Vavříny	označují,	že	vyhodnocení	události	hrou	
řízenou	frakcí	je	blíže	popsáno	na	přehledu	po-
stupů	pro	tuto	frakci.	Některé	instrukce	pak	tako-
vou	událost	mohou	za	určitých	podmínek	pova-

žovat	 za	 „Ne“	 (8.1.1)	 –	pak	 se	vraťte	 k	diagramu	a	vyberte	místo	
spuštění	události	rozkaz,	který	frakce	vyhodnotí.

Meče	označují,	že	frakce	událost	nebude	spouštět	
a	namísto	toho	vyhodnotí	rozkaz	včetně	zvláštní	
schopnosti	(8.1.1).	Takové	události	jsou	označeny	
jako	„Ne	pro	…“	jak	na	přehledu	s	diagramem	
pro	frakci,	tak	na	přehledu	s	postupy	pro	frakci	(v	

části	věnované	dané	frakci).

Karnyx	 (keltská	 bitevní	 trumpeta)	 u	 symbolu	Arvernů	
označuje,	že	hrou	řízení	Arvernové	budou	tuto	událost	vy-
hodnocovat	automaticky	bez	toho,	aby	nejprve	házeli	kostkou	
(8.7.2).	Takové	události	 jsou	označeny	 jako	 „Auto	1-4“	
jak	na	přehledu	s	diagramem	pro	Arverny,	tak	na	přehledu 

s	postupy	pro	frakci	(v	části	věnované	Arvernům).

Kdykoli	některá	z	frakcí	spustí	událost,	díky	níž	získá	akce	frakce	řízená	
hrou,	jsou	tyto	akce	vyhodnoceny	podle	instrukcí	frakce,	která	je	získala.

Příklad: Hráč Haeduů vyhodnotí text na světlém pozadí karty Ger-
mánští náčelníci, čímž způsobí, že hrou řízení Římané mohou provést 
pochod s Germány; událost má u římského symbolu vavříny – Ří-
mané tento rozkaz vyhodnotí podle svých instrukcí pro tuto kartu.
8.2.2 Dvojí využití. Jak	je	uvedeno	na	diagramu	pro	hrou	řízené	frakce,	
Arvernové	a	Belgové	řízení	hrou	si	vždy	vybírají	text	na	tmavém	pozadí		
na	kartě	události	(5.2),	pokud	je	na	výběr;	Římané	a	Haeduové	pak	text	
na	světlém	pozadí.

Poznámka: Postupy (8.2.1) mohou toto pravidlo pro některé události 
pozměnit.
8.2.3 Událostmi vyvolané akce.	 Pokud	 instrukce	 na	 kartě	 (8.2.1)	
neříkají	jinak,	pak:

• Pokud	mají	frakce	řízené	hrou	vyhodnotit	rozkazy	a/nebo	zvláštní	
schopnosti	 (akce	 zdarma,	 5.4;	 nebo	zimní tažení),	 vyhodnoťte	 je 
s	použitím	diagramu	pro	frakci	řízenou	hrou	(není-li	uvedeno	jinak	
v	8.2.1).	Zohledněte	podmínky	v	diagramu	pro	hrou	řízenou	frakci	
a	priority	vztahující	se	k	relevantním	územím	(včetně	rozkazů	pro	
Germány,	například	u	tmavé	části	karty	surus).	U	kombinovaných	
rozkazů	pro	frakce	řízené	hrou	(například:	„Pochod	a	poté	Bitva“)	
určete	prioritu	podle	prvního	z	nich.	Poznámka: Pokud je na výběr 

	tmavé	pozadí.
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mezi více rozkazy, použijte diagram pro hrou řízenou frakci, abyste 
vybrali některý z nich. Pokud je na výběr mezi samotnými zvláštními 
schopnostmi, použijte diagram pro zjištění kombinace rozkazu 
a zvláštní schopnost, přičemž rozkaz následně ignorujte. Pokud při 
Pochodu zdarma diagram neodkáže na konkrétní pole, použijte 
spodní pole.

• Pokud	je	na	výběr,	kdo	získá	výhody	plynoucí	z	události	(jakými	jsou	
například	akce	zdarma,	vlastnosti,	 zdroje	nebo	 jednotky),	vybírají	
frakce	 řízené	 hrou	 pouze	 sebe	 samotné.	 Pokud	 to	 není	možné,	
považujte	takovou	událost	za	neúčinnou	a	vyhodnoťte	místo	ní	rozkaz	
(8.1.1).	Příklad: Hrou řízení Arvernové se chystají vyhodnotit text na 
tmavém pozadí karty Dumnorigovi věrní, ale nemají mezi dostupnými 
jednotkami žádné družiny; text nabízí variantu náhrady jednotek 
soupeře za „libovolné družiny“; aby bylo možné událost vyhodnotit 
zcela (5.1.3), museli by Arvernové vybrat jinou frakci a odstraněné 
jednotky nahradit jejími družinami – namísto toho tak vyhodnotí 
rozkaz spolu se zvláštní schopností.

• V	 rámci	 výše	 popsaného	 (pokud	 jsou	 daná	 pravidla	 relevantní)	
vybírejte	 cíl	 pro	 vyhodnocení	 události	 tak,	 aby	 bylo	 umístěno,	
odstraněno	nebo	nahrazeno	přednostně	co	nejvíce	legií,	poté	citadel,	
poté	 spojeneckých	kmenů	 a	 nakonec	 ostatních	 jednotek	 (8.3.1). 
V	rámci	toho	se	následně	řiďte	prioritami	z	8.4.1.

Pokud	se	má	frakce	řízená	hrou	při	události	rozhodnout	v	situaci,	ve	které	
neexistuje	žádná	priorita,	vyberte	ze	všech	možností	náhodně	(8.3.4).

8.3 Výběr území, kmenů a cílů
Při	vyhodnocování	akcí	frakcí	řízených	hrou	vybírejte	území,	kmeny 
a	cílové	frakce	podle	priorit	rozkazů	a	zvláštních	schopností	tak,	jak	
jsou	uvedeny	v	příslušných	diagramech	a	odpovídajících	pravidlech	níže	
(8.5-8.8),	podle	postupů	k	událostem	(8.2.1)	a	dále	pak	podle	obecných	
pravidel	pro	vyhodnocení	událostí	(8.2.3).	Výběr	provádějte	pro	každou	
uvedenou	prioritu	v	daném	pořadí,	dokud	jsou	k	dispozici	vhodné	cíle 
/akce	nebo	dokud	není	překročen	limit	míst,	která	lze	v	rámci	vybrané	
priority	vybrat.	Poté	se	přesuňte	k	další	prioritě	a	proveďte	totéž,	do-
kud	nedosáhnete	celkového	limitu	pro	rozkaz/zvláštní	schopnost	nebo	
dokud	frakci	nedojdou	zdroje	(pokud	je	jimi	akce	omezena).	Priority	
někdy	určí,	který	cíl	je	potřeba	vybrat	jako	první;	pokud	ne,	vyberte	cíle	
náhodně	podle	8.3.4.

8.3.1 Výběr místa události.	S	ohledem	na	výše	zmíněná	pravidla	pro	
akce	vyvolané	událostmi	(8.2.3)	a	postup	pro	události	(8.2.1,	pokud	se	
vyskytnou)	vybírají	frakce	řízené	hrou	území	a	kmeny	(i	jako	cíle	pro	
vlastnosti)	tak,	aby	nejprve	co	nejvíce	pomohly	samy	sobě;	následně	
tak,	aby	zajistily,	že	 text	události	„umístí“	co	nejvíce	vlastních	nebo	
„odstraní“	či	„nahradí“	co	nejvíce	soupeřících	legií,	následně	citadel,	
následně	spojenců	a	poté	ostatních	jednotek	(pro	každou	frakci	spočítejte	
zvlášť);	pokud	nic	z	 toho	nerozhodne,	vyberte	náhodně.	Pokud	není	
řečeno	jinak,	proveďte	akce	na	vybraném	území	v	co	největším	rozsahu,	
než	vyberete	další	území.

8.3.2 Umisťování vůdců. Vůdce	umístěte	při	první	příležitosti	(pomocí	
události,	 na	 jaře	 nebo	díky	 zvláštnímu	pravidlu	 scénáře)	 na	 území 
s	nejvíce	vlastními	jednotkami.

8.3.3 Používání vlastností. Hrou	řízené	frakce	používají	získané	vlast-
nosti,	jež	se	vztahují	k	omezenému	počtu	území,	vždy	ihned	od	prvního	
území,	kde	je	to	možné.

8.3.4 Náhodný výběr. Podobně	 jako	u	 akcí	Germánů	během	 fáze	
germánských	kmenů	(6.2)	vybírejte	kdykoli,	pokud	je	na	výběr	více	
rovnocenných	kandidátů	mezi	územími,	kmeny	nebo	cílovými	frakcemi,	
pomocí	hodu	kostkou,	kdy	každému	cíli	přiřadíte	 stejnou	pravděpo-
dobnost.

Herní poznámka: Ve vzácném případě, kdy by bylo více než šest rov-
nocenných kandidátů, je rozdělte do skupin po šesti a méně členech 
tak rovnoměrně, jak to jde; následně hoďte, abyste vybrali skupinu, 
poté házejte v rámci skupiny. Pokud narazíte na číslo, které není 
přiřazeno žádnému cíli, opakujte celý hod (včetně hodu na skupi-
nu). Například pokud je na výběr sedm kandidátů, hod 1–3 vybere 
první čtyři, hod 4–6 pak zbylé tři. Poté hod 1–4 vybere konečný cíl 
v první skupině, hod 1–3 ve druhé. Pokud selže druhý hod, opakujte 
znovu i ten první.

8.4 Další pravidla
Pokud	není	uvedeno	jinak,	frakce	řízené	hrou	mohou	provádět	libovolné	
akce	do	maximálního	rozsahu	(tedy	na	maximu	území	nebo	s	nejvyšším	
počtem	jednotek,	dokud	mají	k	dispozici	jednotky	a	zdroje).

8.4.1 Umisťování, přesouvání a odstraňování jednotek.	Pokud	není	
uvedeno	jinak,	pak,	jakmile	jsou	vybrány	cíle	pro	akci	(8.2.3),	frakce	
řízené	hrou:

• Umisťují	a	přesouvají	své	vlastní	a	cílí/odstraňují	nepřátelské	jednotky	
v	 tomto	pořadí	priorit:	 nejprve	vůdce,	poté	 legie,	poté	 citadely	či	
opevnění,	 poté	 spojenecké	kmeny	ve	městech	nebo	kmen	Rémů,	
poté	ostatní	spojenecké	kmeny,	poté	skryté	družiny/pomocné	sbory,	
následně	odhalené,	poté	prozkoumané;	 ztráty	 způsobují	 (a	vlastní	
jednotky	frakce	odstraňují)	v	opačném	pořadí.

• V	rámci	uvedeného	cílí	Belgové	a	Arvernové	nejprve	na	Řím,	poté	
na	Haeduy,	poté	jeden	na	druhého	a	nakonec	na	Germány;	Římané 
a	Haeduové	cílí	nejprve	na	Arverny,	poté	na	Belgy,	poté	na	Germány	
a	nakonec	jeden	na	druhého.

• Pokud	je	to	možné,	přesouvají	své	vlastní	jednotky	tak,	aby	jejich	
pohyb	skončil	s	alespoň	čtyřmi	vlastními	družinami	či	pomocnými	
sbory	na	území,	kde	se	nachází	vůdce	frakce.

• Odstraňují	jednotky,	jež	mají	být	nahrazeny,	i	když	nemají	k	dispozici	
jednotky,	kterými	by	je	nahradili.

• Nikdy	dobrovolně	neodstraňují	vlastní	jednotky	(1.4.1).
Poznámka: Vizte také Umisťování vůdců – 8.3.2.
8.4.2 Přesun zdrojů, souhlas, Napadání. Tak,	jak	je	uvedeno	v	jejich	
diagramech:

• Hrou	 řízení	Belgové	a	Arvernové	nikdy	dobrovolně	nepřesouvají	
zdroje	 (1.5.2)	 a	nikdy	nesouhlasí	 s	 tím,	 aby	byla	území	ovládaná	
jimi	součástí	zásobovací	trasy	(3.2.1),	byla	cílem	ústupu	jiné	frakce	
(3.2.4)	nebo	cílem	přesunu	ve	fázi	zimního	ležení	(6.3).	Hrou	řízení	
Haeduové	a	Římané	mohou	z	tohoto	pravidla	učinit	výjimku	jeden	
pro	druhého	(8.6.6,	8.8.6).

• Hrou	 řízení	Belgové	 a	Arvernové	Napadají	 pochod	a	Konfiskaci	
Římanů	vždy,	když	mohou.	Hrou	řízení	Haeduové	a	Římané	Napadají	
Vercingetorigův	Pochod	(3.3.2).

8.4.3 Ústup hrou řízených frakcí.	Hrou	řízená	frakce	provede	ústup	
(3.2.4)	z	Bitvy	s	nepřítelem,	pokud:

• Potřebuje	zajistit	přežití	své	poslední	bránící	jednotky.
• Se	jedná	o	Římany,	kteří	potřebují	snížit	počet	povinných	hodů	na	
ztrátu	legií.

• Se	brání	bez	opevnění	či	citadely,	při	ústupu	nebudou	bránící	jednotky	
odstraněny	(tzn.	existuje	území,	na	něž	je	možno	ustoupit)	a	zároveň	
nelze	zajistit,	že	by	frakce	způsobila	soupeři	alespoň	polovinu	ztrát,	
jež	sama	obdrží	(bez	ohledu	na	to,	kolik	jednotek	by	bylo	odstraněno).
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Galové	ustupující	z	bitvy	s	Římany	ponechají	všechny	skryté	družiny	
na	místě.	Hrou	řízené	frakce	ponechají	při	ústupu	svého	vůdce	s	větší	
ze	skupin	jednotek	(ustupujících	či	zůstávajících	na	místě).

8.4.4 Mráz a vítězství hráčů.	Pokud	byla	otočena	karta	zimy	(2.3.8),	
hrou	řízené	frakce	neprovedou	žádnou	akci,	která	by	způsobila	přímo	
(svým	vyhodnocením),	že	jakákoli	frakce	řízená	hráčem	splní	svou	ví-
těznou	podmínku	(7.2)	–	a	to	včetně	situací	závisících	na	hodu	kostkou	
nebo	dohodě	hráčů.	Hrou	řízená	frakce	namísto	toho	vybere	cíl	podle	
následující	priority.

Poznámka: Toto omezení platí také ve hře jednoho hráče, i když ten 
nikdy nemůže vyhrát před poslední zimou (8.9). Akce provedená hrou 
řízenou frakcí však může přivodit vítězství jiné hrou řízené frakce.

8.5 Akce hrou řízených Belgů
Tato	část	řídí	akce	prováděné	frakcí	Belgů,	pokud	ji	ovládá	
hra,	 jak	 je	uvedeno	na	přehledu	s	diagramem	označeným	
jako	„Hrou	řízení	Belgové“.

Poznámka: Není nutné zapamatovat si všechna níže uvedená pravidla 
ještě před hrou; používejte diagramy a na tato pravidla se obracejte 
jen pro vysvětlení zkrácené verze instrukcí uvedených v diagramu. 
Pro příklady a ilustrace se podívejte také do průvodce hrou.
8.5.1 Bitva, nebo Pochod při hrozbě?	Pokud	jsou	hrou	řízení	Belgové	
dostupní,	hlídají	všechny	hrozby	a	příležitosti	k	boji,	a	pokud	na	nějakou	
hrozbu/příležitost	narazí,	buďto	zahájí	Bitvu,	nebo	od	ní	Pochodují	pryč.	
Pokud	mají	Belgové	Ambioriga	nebo	skupinu	alespoň	čtyř	belgských	
družin	na	území,	kde	má	jakýkoli	negermánský	nepřítel	(tj.	Římané,	
Arvernové	či	Haeduové)	spojence,	citadelu,	legii,	nebo	alespoň	čtyři	
jednotky	celkem,	mohou	zahájit	Bitvu	podle	následujících	pravidel.

Belgové	zahájí	Bitvu	(s	případným	využitím	Přepadení	nebo	Podpory	
nebo	po	Běsnění	–	vizte	níže)	pouze	na	územích,	kde	nepřijdou	o	Am-
bioriga	a	soupeři	způsobí	více	ztrát	(3.3.4)	než	on	jim	za	předpokladu,	
že	 všechny	hody	obránce	 skončí	 neúspěchem	 (neboli	 odstraněním	
jednotek	–	nejlepší	scénář	pro	belgský	útok),	a	pokud	zahrnou	zvláštní	
schopnosti,	jako	je	Přepadení	apod.:

• Nejprve	zkontrolujte,	zda	Ambiorix	splňuje	základní	výše	zmíněnou	
podmínku	pro	Bitvu/Pochod	(tj.	nachází	se	na	území	s	negermánským	
nepřítelem,	který	zde	má	alespoň	čtyři	jednotky,	spojence,	citadelu	
nebo	 legii).	Pokud	 tato	podmínka	platí,	 ale	 stejně	nebude	bojovat	
(protože	by	nezpůsobil	dostatečné	ztráty,	sám	by	padl	nebo	je	přečíslen	
–	vizte	níže),	nebudou	Belgové	vůbec	bojovat,	ale	provedou	Pochod	
podle	níže	uvedených	pravidel.

• Dále	 zkontrolujte,	 zda	by	na	prvním	bitevním	území	mohlo	dojít 
k	Přepadení,	a	pokud	ne,	zda	bude	Bitvě	předcházet	Běsnění,	nebo	
místo	něj	využijí	Podporu.	(Vizte	relevantní	části	kapitoly	níže.)

• Belgové	 zahájí	Bitvu	 s	 nepřáteli,	 kteří	 splňují	 výše	 uvedenou	
podmínku.	Pokud	je	takových	nepřátel	více,	Ambiorix	nejprve	bojuje	
proti	 nepříteli,	 který	má	méně	pohyblivých	 jednotek	 (tj.	 vůdce,	
legie,	pomocné	sbory	a	družiny)	než	Belgové	(pokud	je	to	možné 
v	kombinaci	s	dříve	uvedenými	požadavky	na	ztráty).

• Nakonec	Belgové	zaútočí	na	negermánské	nepřátele	tam,	kde	mohou	
(kde	způsobí	více	ztrát,	než	sami	obdrží).	(Pořadí	bitev	a	cíle	určete	
mezi	 rovnocennými	kandidáty	náhodně,	8.3.4.)	Území	pro	Bitvu	
vybírají	Belgové	 tak	dlouho,	 dokud	 jim	nedojdou	vhodná	území	
nebo	zdroje.	Poznámka: Hrou řízení Belgové nikdy nezahájí Bitvu 
proti Germánům.

Pokud	nebyla	zahájena	Bitva	podle	výše	vypsaných	priorit,	Belgové	
namísto	toho	Pochodují	podle	následujících	pravidel:

• Pochodujte	 všemi	pohyblivými	 jednotkami	 z	každého	území,	 jež	
splňuje	výše	popsanou	podmínku	„Bitva	nebo	Pochod	při	hrozbě“	
nebo	 je	na	něm	přítomna	skupina	s	belgským	vůdcem,	která	není	
největší	skupinou	belgských	družin	na	mapě.	Pochodující	skupiny 
z	 každého	 území	 držte	 pohromadě.	 Přesuňte	 nejprve	 skupinu	
obsahující	belgského	vůdce	(včetně	všech	družin,	jež	jej	doprovázejí)	
a	poté	ostatní	skupiny.

• Výše	popsané	Pochodující	 skupiny	 se	přesunou	na	alespoň	 jedno	
cílové	území	a	nejvýše	na	tolik	cílových	území,	kolik	bylo	území,	
z	 nichž	 skupiny	vyšly.	Skupina	nikdy	nevstoupí	 na	území,	 které	
jiná	 skupina	opouští.	V	 rámci	 těchto	omezení	Pochodují	 skupiny	
tak,	aby	každá	z	nich	skončila	do	vzdálenosti	jedna	od	území	(tedy	
na	něm	nebo	v	jeho	sousedství),	jež	sousedí	s	nejvíce	územími,	na	
kterých	 se	nacházejí	 belgské	 jednotky.	V	případě,	 že	 je	na	výběr	
více	území,	vyberou	si	tak,	aby	získali	Belgové	co	nejvyšší	hodnotu	
jimi	ovládaného	území	(vítězná	podmínka,	7.2)	–	jinak	vyberte	cíl	
Pochodu	náhodně.

POKUD	SE	NESTALO	NIC	Z	PŘEDCHOZÍHO:	Pokud	neproběhla	
Bitva	ani	Pochod	(včetně	situace,	kdy	jsou	Belgové	beze	zdrojů	nebo	
byl	Pochod	zablokován	mrazem	podle	2.3.8),	pokračujte	k	8.5.2,	abyste	
zjistili,	zda	budou	Belgové	pasovat,	nebo	vyhodnotí	událost.

PŘEPADENÍ:	Pokud	Belgové	zahájí	bitvu	podle	výše	uvedených	instruk-
cí	a	mohou	v	některé	z	těchto	bitev	využít	Přepadení,	učiní	tak	–	ale	pouze	
tam,	kde	by	ústup	soupeře	z	území	snížil	ztráty	jemu	způsobené	nebo	by	
mohlo	dojít	k	protiútoku,	v	němž	by	byla	Belgům	způsobena	alespoň	
jedna	ztráta		(3.3.4).	Poznámka: Bránící se legie či vůdce splňuje druhý 
požadavek, protože vlivem náhody může přežít všechny hody kostkou 
a poté způsobit ztráty protiútokem.

• Pokud	v	první	Bitvě	dojde	k	Přepadení,	provedou	je	poté	v	každé	
další	možné	Bitvě.

• Pokud	není	možné	provést	Přepadení	v	žádné	bitvě,	Belgové	namísto	
toho	využijí	 před	bitvou	Běsnění	nebo	–	pokud	 to	není	možné	–	
Podporu	podle	níže	uvedených	pravidel.

BĚSNĚNÍ:	Belgové	Běsní	před	rozkazem,	pokud	je	rozkazem	Bitva,	
nebo	po	rozkazu,	pokud	je	jím	Shromáždění	sil	nebo	Nájezd.	Provádějí	
jej	tolika	skrytými	družinami,	kolik	mají	k	dispozici	a	kolik	je	jich	po-
třeba	pro	odstranění	nepřátel	nebo	jejich	zahnání	na	ústup:

• Nejprve	tak,	aby	donutili	soupeře	odstranit	jednotky	za	předpokladu,	
že	mu	žádná	frakce	nepovolí	ústup	(4.5.2).

• Poté	tak,	aby	získali	co	největší	hodnotu	území.
• Poté	 jinde	 –	 nejprve	 pro	 zahnání	 na	 ústup	 nebo	 odstranění	 co	
největšího	počtu	Římanů,	poté	Haeduů,	poté	Arvernů.

• Belgové	však	Běsnění	nepoužijí	proti	poslední	jednotce	cíle	na	území,	
kde	má	proběhnout	Bitva	(takže	Bitva	vždy	proběhne).

• Pokud	není	možné	provést	 žádné	Běsnění	 splňující	výše	uvedené	
požadavky	nebo	byl	vybrán	rozkaz	Pochodu,	využijí	Belgové	místo	
Běsnění	Podporu	podle	níže	uvedených	pravidel.

PODPORA:	Pokud	existuje	již	vybrané	území	pro	Bitvu,	v	níž	by	Bel-
gové	mohli	využít	Podporu	germánských	družin	tak,	aby	zvýšili	ztráty	
způsobené	nepříteli	a/nebo	jimi	pokryli	ztráty,	které	sami	obdrželi	díky	
protiútoku,	učiní	tak	(ztráty	budou	přednostně	udělovat	germánským	
družinám).	Pokud	ne,	Belgové	místo	toho	použijí	Podporu	na	vyhod-
nocení	jednoho	germánského	rozkazu	zdarma	z/na	jednom	území	po	
vyhodnocení	svého	vlastního	rozkazu.

• Pokud	je	možné	způsobit	ztráty	nepříteli,	využijí	germánský	rozkaz	
pro	zahájení	Bitvy	proti	frakci	ovládané	hráčem;	pokud	to	není	možné,	
zahájí	útok	na	jinou	hrou	řízenou	frakci.
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• Pokud	ani	jedno	není	možné,	provedou	germánský	Pochod	alespoň	
dvěma	družinami	a	nejvýše	 tolika,	kolika	 lze,	podle	následujících	
instrukcí.	Pokud	je	to	možné,	přesuňte	germánské	družiny	z	Belgiky	
nebo	území	v	Germánii	na	území	ovládané	hráčem;	pokud	takové	
není,	 pak	 na	 území	 ovládané	 hrou	 řízeným	nepřítelem	 (priorita	
frakcí	je	následující:	Římané,	Arvernové,	Haeduové).	Pokud	nelze	
ani	 to,	Pochodují	 v	 rámci	 jednoho	území	 tak,	 aby	 skryli	 družiny	
nebo	odstranili	žetony	prozkoumání	z	nejméně	dvou	a	nejvýše	všech	
možných	družin	na	území.

• Pokud	není	možné	provést	takový	Pochod	a	bylo	by	možné	umístit	
novou	germánskou	 jednotku	pomocí	Shromáždění	 sil,	 provedou	
Shromáždění	sil,	při	němž	umístí	spojence,	je-li	to	možné,	a	následně	
tolik	družin,	kolik	lze.

• Pokud	není	možno	provést	 takovéto	Shromáždění	 sil,	 provedou	
Germáni	Nájezd	proti	hráči	(a	jen	proti	hráči),	který	by	tím	ztratil	
alespoň	jeden	zdroj.

• Pokud	 nelze	 provést	 nic	 z	 výše	 uvedeného	 nebo	 byl	 rozkazem	
Pochod	z/do	Británie,	Belgové	nevyužijí	žádnou	zvláštní	schopnost 
(a	provedou	tak	pouze	rozkaz,	2.3.4).

8.5.2 Pasování, nebo událost?	Pokud	není	splněna	výše	uvedená	pod-
mínka	pro	Bitvu/Pochod	–	nebo	nebylo	možné	provést	žádnou	takovou	
Bitvu	ani	Pochod	–,	Belgové	buďto	pasují,	aby	byli	první	dostupnou	
frakcí	na	další	kartě,	nebo	spustí	aktuální	událost.

• Podívejte	se	na	pořadí	frakcí	(2.3.3)	na	aktuálně	hrané	a	následující	
kartě.	Pokud	je	na	následující	kartě	symbol	Belgů	první,	ale	není	první	
na	 aktuálně	hrané	kartě	 (nehledě	na	pozici	 ukazatelů	dostupnosti	
frakcí),	hoďte	kostkou,	abyste	zjistili,	zda	budou	Belgové	pasovat	
(2.3.3):	hod	1-4	znamená,	že	budou	pasovat.	Poznámka: Nebudou 
tedy pasovat, pokud jsou první na obou kartách nebo je následující 
kartou karta zimy.

•		Pokud	Belgové	nepasují,	zkontrolujte,	zda	mají	možnost	
spustit	událost	(protože	jsou	první	dostupnou	frakcí	nebo	
první	frakce	vyhodnotila	rozkaz	včetně	zvláštní	schopnos-
t i , 	 2 . 3 . 4 ) . 	 P okud 	 n e , 	 p ok r a č u j t e 	 n a 	 8 . 5 . 3 
a	rozhodněte,	zda	budou	provádět	Shromáždění	sil.	Pokud	

ano,	zkontrolujte,	zda	 je	událost	neúčinná,	zda	by	díky	ní	Belgové	
získali	novou	vlastnost	v	posledním	roce	hry,	nebo	zda	je	označená	
jako	„Ne	pro	Belgy“	(8.1.1;	belgský	symbol	na	kartě	je	označen	zkří-
ženými	meči,	8.2.1)	–	pokud	jakákoli	z	těchto	podmínek	platí,	pokra-
čujte	Shromážděním	sil	podle	8.5.3.

Poznámka: Pokud je belgský symbol na kartě označen 
šedými vavříny, podívejte se do přehledu postupů k udá-
lostem na část věnovanou Belgům (8.2.1).

• Pokud	pro	událost	neplatí	nic	z	výše	uvedeného,	Belgové	ji	vyhodnotí	
podle	8.2.	Poznámka: Postupy k události Belgů (8.2.1) mohou událost 
vyhodnotit jako neúčinnou nebo „Ne pro Belgy“; pokud se tak stane, 
pokračujte na 8.5.3.

8.5.3 Shromáždění sil?	 Pokud	Belgové	neprovedli	Bitvu,	Pochod,	
nepasovali	ani	nevyhodnotili	událost,	provedou	Shromáždění	sil,	pokud	
jeho	pomocí	umístí	alespoň	jednoho	spojence,	jednu	citadelu	nebo	tři	
belgské	družiny	nebo	pokud	tím	ovládnou	území.	Poznámka: Pokud 
mají Belgové 0 zdrojů, běžné Shromáždění sil (ne zdarma, 5.4) neumístí 
žádné jednotky.

• Nejprve	nahraďte	belgského	spojence	ve	městě	citadelou.
• Poté	umístěte	tolik	belgských	spojenců,	kolik	lze.
• Poté	umístěte	tolik	belgských	družin,	kolik	lze,	nejprve	tam,	kde	tím	
území	ovládnou.

BĚSNĚNÍ	NEBO	PODPORA:	Po	skončení	Shromáždění	sil	provedou	
Belgové	Běsnění	nebo	Podporu	podle	8.5.1.

8.5.4 Nájezd?	Pokud	nebyly	splněny	podmínky	pro	žádný	jiný	rozkaz,	
pasování	ani	událost,	provedou	Belgové	buď	Nájezd,	aby	doplnili	zdroje,	
nebo	Pochod.	Nejprve	zkontrolujte	počet	zdrojů	Belgů	–	pokud	mají	
méně	než	čtyři,	hoďte	kostkou	a	při	výsledku	1-4	se	Belgové	pokusí 
o	Nájezd.	Pokud	by	Nájezdem	podle	níže	uvedených	pravidel	získali	
alespoň	dva	 zdroje,	 provedou	 jej	 všude,	 kde	mohou,	 následujícím	
způsobem.

• Nejprve	vezmou	zdroje	frakcím	řízeným	hráči	–	přednostně	Římanům,	
následně	Haeduům,	nakonec	Arvernům.

• Poté	provedou	Nájezd	na	nezpustošených	územích,	kde	nevezmou	
zdroje	žádnému	hráči	(nikdy	neberou	zdroje	hrou	řízeným	frakcím).

POKUD	NELZE:	Pokud	Belgové	mohou	provést	Nájezd,	ale	nezískali	
by	tím	dostatečný	počet	zdrojů	podle	výše	uvedeného,	pasují.

BĚSNĚNÍ	NEBO	PODPORA:	Po	skončení	Nájezdu	provedou	Belgové	
Běsnění	nebo	Podporu	podle	8.5.1.

8.5.5 Pochod pro ovládnutí území?	Pokud	Belgové	podle	předchozích	
instrukcí	neprovedli	Bitvu,	Pochod	ani	Shromáždění	sil,	nespustili	udá-
lost	a	mají	alespoň	čtyři	zdroje	nebo	mají	méně	zdrojů,	ale	hodili	5–6,	
provedou	Pochod	až	na	tři	území	za	účelem	jejich	ovládnutí	a	připojení	
svého	vůdce	k	větší	skupině	družin.

• Nejprve	Pochodujte	s	družinami	na	jedno	území	tak,	abyste	jej	ovládli	–	 
pokud	je	to	možné,	vyberte	území	v	Belgice;	pokud	je	na	výběr	více	
takových	území,	vyberte	to,	kde	je	pro	ovládnutí	potřeba	přesunout	
nejmenší	počet	družin.

• Pokud	je	cílem	podle	předchozího	bodu	území	v	Belgice,	přesuňte	
co	největší	počet	družin,	ale	ponechte	na	místě	vždy	alespoň	jednu	
družinu	a	dost	na	to,	aby	původní	území	nepřestali	Belgové	ovládat	
(pokud	je	ovládají).	Pokud	cílové	území	neleží	v	Belgice,	přesuňte	
právě	tolik	družin,	aby	Belgové	toto	území	ovládli.

• Poté	proveďte	Pochod	na	druhé	území	podle	stejných	priorit,	pokud	
je	to	možné.

• Nakonec	 Pochodujte	 samotným	 belgským	 vůdcem	 na	 jedno 
z	území	dříve	vybraných	pro	 tento	 rozkaz,	 pokud	ho	 tím	 spojíte 
s	největším	počtem	belgských	jednotek;	nebo	na	jiné	území	tak,	aby	
po	vyhodnocení	celého	rozkazu	skončil	na	území	s	alespoň	čtyřmi	
belgskými	družinami.	Poznámka: Přesun vůdce může vyústit ve ztrátu 
ovládání území, odkud se vůdce přesunul.

POKUD	NELZE:	Pokud	Belgové	nemohou	uskutečnit	Pochod	podle	
výše	popsaných	pravidel	(například	kvůli	mrazu,	2.3.8),	provedou	místo	
toho	Nájezd	podle	8.5.4.

PODPORA:	Po	Pochodu	vyhodnotí	Belgové	zvláštní	schopnost	Podpory	
podle	8.5.1.	(Pokud	však	Pochod	mířil	z/do	Británie,	zvláštní	schopnost	
nespustí,	4.1.3.)

8.5.6 Zimní ležení.	Během	této	fáze	(6.3.2)	hrou	řízení	Belgové	nejprve	
opustí	zpustošená	území,	kde	se	nenachází	jejich	spojenec	ani	citadela	–	
přesunou	se	na	náhodně	vybraná	sousední	území,	která	ovládají	(pokud	
mohou).	Poté	(anebo	v	rámci	předchozího	kroku)	přesunou	svého	vůdce	
a/nebo	jednu	skupinu	družin	tak,	aby	se	vůdce	spojil	s	největší	možnou	
skupinou	belgských	družin;	pokud	je	na	výběr	z	více	možností,	vyberte	
tu,	při	níž	se	vůdce	přesune	na	území	sousedící	s	co	nejvíce	jinými	úze-
mími,	na	nichž	se	nacházejí	belgské	jednotky	(nebo	na	takovém	území	
zůstane).	Při	tomto	přesunu	ponechte	na	místě	alespoň	jednu	družinu 
a	tolik,	aby	Belgové	území,	odkud	družiny	odcházejí,	nepřestali	ovládat.
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8.6 Akce hrou řízených Haeduů
Tato	část	řídí	akce	prováděné	frakcí	Haeduů,	pokud	ji	ovládá	
hra,	jak	je	uvedeno	v	přehledu	s	diagramem	označeným	jako	
„Hrou	řízení	Haeduové“.

8.6.1 Událost?	Na	rozdíl	od	ostatních	hrou	řízených	frakcí	Haeduové	
vždy	nejprve	kontrolují,	zda	budou	pasovat,	aby	byli	první	dostupnou	
frakcí	na	další	kartě,	nebo	zda	spustí	aktuální	událost.

• Podívejte	se	na	pořadí	frakcí	na	aktuálně	zahrané	kartě	a	na	následující	
kartě.	Pokud	je	symbol	Haeduů	první	na	následující	kartě	a	není	první	
na	kartě	aktuální	(bez	ohledu	na	pozici	ukazatelů	dostupnosti	frakcí),	
hoďte	kostkou:	při	výsledku	1–4	Haeduové	pasují	(2.3.3).

• V	opačném	případě	zkontrolujte,	zda	mají	Haeduové	možnost	zahrát	
událost	 (protože	 jsou	první	dostupnou	 frakcí	nebo	první	dostupná	
frakce	vyhodnotila	rozkaz	včetně	zvláštní	schopnosti,	2.3.4);	pokud	
ne,	pokračujte	na	8.6.2	–	Haeduové	se	rozhodnou,	zda	zahájí	Bitvu.

•		Pokud	mají	možnost	spustit	událost,	zkontrolujte,	zda	by	
byla	 neúčinná,	 zda	 by	 díky	 ní	Haeduové	 získali	 novou	
vlastnost	v	posledním	roce	hry,	nebo	zda	je	označená	jako	
„Ne	pro	Haeduy“	 (8.1.1;	 haedujský	 symbol	 na	 kartě	 je	
označen	zkříženými	meči,	8.2.1)	–	pokud	jakákoli	z	těchto	
podmínek	platí,	pokračujte	na	8.6.2.

Poznámka: Pokud je haedujský symbol na kartě označen 
šedými vavříny, podívejte se do přehledu postupů k udá-
lostem na část věnovanou Haeduům (8.2.1).

• Pokud	 pro	 událost	 neplatí	 nic	 z	 výše	 uvedeného,	Haeduové	 ji	
vyhodnotí	podle	8.2.	Poznámka: Postupy k události Haeduů (8.2.1) 
mohou událost vyhodnotit jako neúčinnou nebo „Ne pro Haeduy“; 
pokud se tak stane, pokračujte na 8.6.2 (Bitva).

8.6.2 Bitva?	Pokud	Haeduové	nespustili	událost,	zkontrolují,	zda	mají	
příležitost	zneškodnit	cizí	klíčové	jednotky	v	Bitvě.	Pokud	by	Bitva	vy-
volaná	Haeduy	s	jistotou	způsobila	ztráty	nepřátelskému	vůdci,	spojenci,	
citadele	nebo	legii	(s	ohledem	na	to,	s	jakým	nepřítelem	by	Haeduové	
bojovali,	na	případné	Přepadení,	ústup	nepřítele,	počet	zdrojů	Haeduů	
atd.),	zahájí	Haeduové	bitvu.

• Cílem	jsou	jiní	Galové	nebo	Germáni;	Bitvu	proti	Římanům	zahájí	
Haeduové	jen	tehdy,	pokud	mají	v	dané	chvíli	splněnou	svou	vítěznou	
podmínku	(tj.	mají	více	spojenců	a	citadel	na	mapě	než	jakákoli	jiná	
frakce,	7.2).

• Bitva	probíhá	nejprve	tam,	kde	by	způsobila	ztráty	nepřátelskému	
vůdci,	spojencům,	citadelám	nebo	legiím.	Poté	na	dalších	územích,	
kde	Haeduové	s	jistotou	způsobí	alespoň	jednu	ztrátu	a	alespoň	tolik,	
kolik	by	jich	následně	sami	obdrželi	(opět	se	zohledněním	Přepadení	
apod.).

PŘEPADENÍ:	Pokud	Haeduové	podle	výše	popsaného	zahájí	Bitvu,	
provedou	Přepadení	v	první	z	Bitev,	kdy	by	ústup	obránce	snížil	počet	
obdržených	ztrát	a/nebo	by	protiútok	způsobil	Haeduům	alespoň	jednu	
ztrátu	(3.3.4).

• Pokud	není	možné	provést	takové	Přepadení,	Haeduové	místo	toho	
po	Bitvě	vyhodnotí	Obchod	podle	8.6.3.

8.6.3 Shromáždění sil?	Pokud	Haeduové	nespustili	událost	ani	neza-
hájili	Bitvu,	budou	Shromažďovat	síly,	pokud	mají	na	mapě	méně	než	
pět	družin	nebo	pokud	by	Shromážděním	sil	(samotným,	bez	využití	
Uplácení)	umístili	na	mapu	citadelu,	spojence,	nebo	alespoň	tři	družiny.

• Nejprve	nahraďte	spojence	ve	městech	citadelami.
• Poté	umístěte	tolik	spojenců,	kolik	lze.
• Poté	umístěte	tolik	družin,	kolik	lze.

POKUD	NELZE:	Pokud	mají	Haeduové	méně	než	pět	družin	na	mapě,	
ale	nemohli	pomocí	Shromáždění	sil	umístit	žádné	jednotky	na	mapu,	
provedou	místo	toho	Nájezd	podle	8.6.4.

OBCHOD:	Poté,	pokud	Haeduové	právě	dokončili	Bitvu	(8.6.2)	nebo	
mají	v	dané	chvíli	méně	než	10	zdrojů	nebo	pokud	je	součet	zdrojů	
Haeduů	a	Římanů	menší	než	15,	existuje	šance,	že	Haeduové	budou	
Obchodovat.	Obchodují	 pouze	 tehdy,	pokud	 jsou	právě	druhou	do-
stupnou	frakcí	(2.3.4)	nebo	pokud	by	Obchodem	získali	více	než	dva	
zdroje	s	ohledem	na	to,	které	frakce	povolí	průchod	zásobovací	trasy	
(4.4.1);	hráči	musí	v	tuto	chvíli	říci,	zda	povolí	průběh	zásobovací	trasy	
skrze	jimi	ovládaná	území	(hrou	řízení	Římané	vždy	souhlasí,	8.8.6).	
Pokud	Haeduové	provedou	Obchod,	vezmou	si	všechny	zdroje,	na	něž	
mají	nárok.

• Pokud	není	takový	Obchod	možný,	provedou	místo	toho	Haeduové	
Uplácení	 podle	 níže	 uvedených	 pravidel	 –	 nebo,	 pokud	 je	
doprovázející	 rozkaz	Bitva	nebo	zahrnoval	Pochod	z/do	Británie,	
neprovádějí	žádnou	zvláštní	schopnost.

UPLÁCENÍ:	Na	jednom	území	vybraném	pro	tuto	akci	nebo	na	dvou	
územích,	pokud	je	v	platnosti	vlastnost	na	světlém	pozadí	karty	COn-
victolitavis,	Haeduové:

• Umístí	spojence,	pokud	je	to	možné.
• Pokud	nemohou,	namísto	toho	odstraní	spojence	soupeře	–	nejprve	
cílí	na	frakci	s	nejvyšším	součtem	spojenců	a	citadel	na	mapě	(tedy	
tu,	která	nejvíce	ohrožuje	jejich	vítězství),	při	remíze	pak	mají	nejnižší	
prioritu	římští	spojenci,	pokud	jsou	Římané	řízeni	hrou.

• Pokud	nelze	 ovlivňovat	 další	 spojence,	 pokračujte	 umisťováním	
družin	Haeduů;	následně	odstraňováním	arvernských	družin,	poté	
belgských,	poté	germánských	a	nakonec	římských	pomocných	sborů.

• Pokud	není	možné	provést	nic	z	předchozího,	Haeduové	nevyhodnotí	
žádnou	zvláštní	schopnost	(a	provedou	pouze	rozkaz).

8.6.4 Nájezd?	 Pokud	není	možné	pomocí	Shromáždění	 sil	 umístit	
požadované	jednotky,	zkontrolujte	počet	zdrojů	Haeduů.	Pokud	mají	
méně	než	čtyři	a	při	hodu	kostkou	padne	1–4,	pokusí	se	o	Nájezd.	Jinak	
se	pokusí	o	Pochod	podle	8.6.5.	Pokus	o	Nájezd	Haeduové	uskuteční	
pouze	 tehdy,	pokud	by	 jím	získali	alespoň	dva	zdroje	celkem	(jinak	
pasují	 podle	níže	uvedeného).	Nájezd	provedou	všude,	kde	mohou,	
podle	následujících	pravidel.

• Nejprve	si	vezmou	zdroje	od	hráči	řízených	frakcí,	které	mají	aktuální	
vítězný	rozdíl	roven	0	nebo	vyšší	(7.3),	poté	od	jakýchkoli	neřímských	
nepřátel,	poté	na	nezpustošených	územích	(tam	je	neberou	žádnému	
hráči).	Nikdy	neberou	zdroje	Římanům,	pokud	se	nejedná	o	hráčem	
řízenou	frakci,	jež	má	momentálně	vítězný	rozdíl	větší	nebo	rovno	0.

POKUD	NELZE:	Pokud	mají	Haeduové	méně	než	čtyři	zdroje	a	hodili	
1–4,	ale	nemohou	získat	dostatek	zdrojů	podle	předchozího,	pasují.

8.6.5 Pochod?	Pokud	Haeduové	neprovedli	Bitvu,	Shromáždění	sil,	
Nájezd	ani	nespustili	událost,	mají	alespoň	čtyři	zdroje	nebo	mají	méně	
zdrojů	a	hodili	5–6,	Pochodují,	aby	rozptýlili	své	uplácející	vyslance	po	
državách	svých	nepřátel	a	případně	ovládli	nová	území.

• Přesuňte	družiny	tak,	abyste	dosáhli	následujícího	–	přitom	platí,	že	
poslední	haedujská	družina	vždy	zůstává	na	místě	a	přesunem	nesmí	
dojít	ke	ztrátě	ovládání	území	Haeduy.

• Nejprve	se	Haeduové	přesunou	z	jednoho	území	tak,	aby	přidali	jednu	
skrytou	družinu	až	na	tři	sousední	území,	na	nichž	se	prozatím	žádná	
skrytá	družina	Haeduů	nenachází.	Jako	první	cíle	vyberte	území	se	
spojenci	nebo	citadelami	nepřátelské	frakce,	která	má	právě	na	mapě	
nejvyšší	součet	spojenců	a	citadel.
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• Poté,	pokud	je	to	možné,	přesuňte	družiny	tak,	aby	Haeduové	ovládli	
jedno	území	 (navíc	 k	 územím,	 jež	 ovládli	 v	 předchozím	kroku,	
nebo	aby	dokončili	ovládnutí	některého	z	území,	kam	se	přesunuli 
v	předchozím	kroku).	K	 tomu	použijí	 nejmenší	postačující	počet	
družin.

POKUD	NELZE:	Pokud	Haeduové	nemohou	provést	takový	Pochod	
(například	kvůli	mrazu,	2.3.8),	provedou	místo	toho	Nájezd	podle	8.6.4.

OBCHOD	NEBO	UPLÁCENÍ:	Po	pochodu	Haeduové	provedou	Ob-
chod	nebo	Uplácení	podle	8.6.3	(pokud	pochod	nevedl	z/do	Británie,	
4.1.3).

8.6.6 Zdroje, zásobovací trasy, ústup.	Hrou	řízení	Haeduové	nikdy	
dobrovolně	neposkytují	zdroje	(1.5.2)	Arvernům	ani	Belgům,	ani	ne-
souhlasí	s	přesunem	arvernských	a	belgských	jednotek	na	jimi	ovládaná	
území	při	ústupu	(3.2.4)	nebo	ve	fázi	zimního	ležení	(6.3).	Hrou	řízení	
Haeduové	však	předají	10	zdrojů	Římanům,	kdykoli	počet	římských	
zdrojů	klesne	pod	dva	a	pokud	mají	zároveň	Haeduové	v	tu	chvíli	více	
než	20	zdrojů;	Římanům	také	povolují	přesun	na	Haeduy	ovládaná	území	
při	ústupu	a	ve	fázi	zimního	ležení	a	souhlasí	s	vedením	zásobovací	
trasy	(3.2.1)	skrze	jimi	ovládaná	území	během	římských	akcí,	pokud	
platí	alespoň	jedna	z	níže	uvedených	podmínek.

• Římané	jsou	řízeni	hrou.
• Římané	 jsou	 řízeni	hráčem	a	počet	 jejich	vítězných	bodů	 (součet	
podrobených,	 rozehnaných	 a	 římských	 spojeneckých	kmenů)	 je	
nižší	než	10.

• Římané	jsou	řízeni	hráčem	a	počet	jejich	vítězných	bodů	je	10–12 
a	při	kontrolním	hodu	kostkou	padlo	1–4.

Pokud	hrou	řízení	Haeduové	nesouhlasili	s	vedením	zásobovací	trasy	
skrze	svá	území	díky	výsledku	výše	zmíněného	hodu	kostkou	(tzn.	padlo	
5–6),	hráč	za	Římany	si	smí	vybrat	jinou	akci	(Verbování,	3.2.1;	Budo-
vání,	4.2.1;	nebo	přesun	ve	fázi	zimního	ležení,	6.3.3),	pokud	si	přeje.

Poznámka: Hrou řízení Haeduové neposkytují své zdroje hráči za 
Římany – ani nesouhlasí s vedením zásobovací trasy, ústupem a pře-
sunem v rámci zimního ležení –, pokud je počet římských vítězných 
bodů vyšší než 12. Nikdy nenapadají římský Pochod ani Konfiskaci a 
ustupují stejným způsobem jako ostatní hrou řízené frakce (viz 8.4.2-.3).
8.6.7 Zimní ležení. Během	této	fáze	(6.3.2)	se	hrou	řízení	Haeduové	
přesouvají	pouze	proto,	aby	opustili	zpustošená	území,	kde	se	nenachází	
jejich	spojenec	ani	citadela,	pokud	je	to	možné.

8.6.8 Diviciacus. Pokud	 je	ve	hře	vlastnost	na	světlém	pozadí	karty	
Diviciacus,	souhlasí	hrou	řízení	Haeduové	s	tím,	aby	se	haedujské	dru-
žiny	považovaly	za	pomocné	sbory	během	římského	rozkazu	nebo	při	
obraně	pouze	tehdy,	pokud	je	počet	římských	vítězných	bodů	(součet	
podrobených,	rozehnaných	a	římských	spojeneckých	kmenů,	7.2)	roven	
12	nebo	nižší,	a	nikdy	nesouhlasí,	pokud	se	jedná	o	Bitvu	nebo	Průzkum	
mířený	proti	nim.	Během	svých	vlastních	rozkazů	používají	hrou	řízení	
Haeduové	pomocné	sbory	jako	haedujské	družiny	v	takovém	rozsahu,	
jaký	jim	povolí	Římané	(včetně	odstraňování	pomocných	sborů	místo	
družin);	 pomocí	Shromáždění	 sil	 však	na	mapu	umisťují	 pomocné	
sbory	pouze	tehdy,	pokud	je	Řím	řízen	hrou	a	nejsou	dostupné	žádné	
haedujské	družiny.

8.7 Akce hrou řízených Arvernů
Tato	část	řídí	akce	prováděné	frakcí	Arvernů,	pokud	ji	ovládá	
hra,	jak	je	uvedeno	v	přehledu	s	diagramem	označeným	jako	
„Hrou	řízení	Arvernové“.

8.7.1 Bitva, nebo pochod při hrozbě?	Pokud	jsou	hrou	řízení	Arvernové	
dostupní,	hlídají	všechny	hrozby	a	příležitosti	k	boji	nebo	útěku,	zejména 
s	ohledem	na	Vercingetoriga.	Pokud	mají	Arvernové	Vercingetoriga	nebo	
skupinu	alespoň	deseti	arvernských	družin	na	území,	kde	mají	Římané	
nebo	Haeduové	 spojence,	 citadelu,	 legii,	 nebo	alespoň	čtyři	 jednotky	
celkem,	 zahájí	 zde	Bitvu	 (s	 případným	využitím	Přepadení	 nebo	po	
Pustošení	či	Přesvědčování	–	vizte	níže).

Arvernové	 tak	učiní	 pouze	na	územích,	 kde	budou	 schopni	 způsobit	
alespoň	 jednu	ztrátu	 (tzn.	 hod	kostkou	nebo	automatické	odstranění)	
legii	 a/nebo	 způsobí	 soupeři	 větší	 ztráty	 (3.3.4),	 než	 sami	 obdrží	 – 
a	pokud	zároveň	není	možnost	přijít	o	Vercingetoriga	za	předpokladu,	že	
všechny	hody	obránce	dopadnou	neúspěchem	(odstraněním	jeho	jedno-
tek	–	nejlepší	scénář	pro	arvernský	útok)	a	pokud	zahrnou	efekty	všech	
zvláštních	schopností,	vlastností	apod.:

• Nejprve	zkontrolujte,	zda	Vercingetorix	splňuje	prvotní	podmínku	pro	
Bitvu/Pochod	výše	(nachází	se	na	území	s	Římany	nebo	Haeduy,	kteří	
zde	mají	citadelu,	spojence,	legii,	nebo	alespoň	čtyři	jednotky).	Pokud	je	
tohle	splněno,	ale	k	Bitvě	přesto	nedojde	(protože	by	nebyly	způsobeny	
dostatečné	ztráty,	on	sám	by	byl	odstraněn	nebo	nemá	dostatek	jednotek	
proti	Caesarovi	–	vizte	níže),	Arvernové	Bitvu	vůbec	nezahájí	a	namísto	
toho	provedou	Pochod	podle	níže	uvedených	pravidel.

• Za	každé	území,	kde	proběhne	Bitva,	zaplaťte	zdroje,	jakmile	je	území	
vybráno,	aby	veškeré	Pustošení	nebo	Přesvědčování	proběhlo	až	po	
zaplacení	bitev.

• Poté	zkontrolujte,	zda	na	prvním	území	s	Bitvou	dojde	k	Přepadení	– 
pokud	 ne,	 zkontrolujte,	 zda	 bude	 vyhodnocení	 některých	Bitev	
předcházet	Pustošení,	 nebo	Přesvědčování.	 (Vizte	 relevantní	 části	
kapitoly	níže.)

• Následně	proběhne	Bitva	Arvernů	 s	nepřítelem,	který	 splňuje	výše	
zmíněnou	podmínku.	V	jejím	rámci	Vercingetorix	bojuje	přednostně	
s	Římany.	Pokud	se	na	stejném	území	nachází	i	Caesar,	k	Bitvě	dojde	
pouze	tehdy,	pokud	mají	Arvernové	na	území	více	než	dvojnásobek	
pohyblivých	jednotek	(družiny	a	Vercingetorix)	oproti	Římanům	(legie,	
pomocné	sbory	a	Caesar).

• Nakonec	budou	Arvernové	bojovat	proti	Římanům	nebo	Haeduům	nebo	
hráčem	(a	ne	hrou)	řízeným	Belgům	na	územích,	která	nespustila	Bitvu	
dle	podmínek	výše	(a	kde	Arvernové	splňují	výše	zmíněnou	podmínku	
týkající	se	způsobených	ztrát).	Poznámka: Hrou řízení Arvernové nikdy 
nezahájí Bitvu proti hrou řízeným Belgům ani proti Germánům.

Pokud	podle	výše	uvedených	podmínek	nedošlo	k	Bitvě,	provedou	Arver-
nové	místo	toho	Pochod	(pokud	s	Vercingetorigem,	pak	s	níže	uvedeným	
omezením	ohledně	Napadání):

• Jakmile	vyberete	území,	odkud	se	budou	jednotky	přesouvat,	zaplaťte	
ihned	zdroje	za	Pochod,	aby	veškeré	Pustošení	nebo	Přesvědčování	
proběhlo	až	po	zaplacení	Pochodů.

• Nejprve	přesuňte	Vercingetoriga	a	všechny	jeho	družiny	z	území,	kde	
se	právě	nacházejí	tak,	aby	se	spojil	s	co	největším	možným	počtem	
arvernských	jednotek	(pohyb	vyhodnoťte	až	po	případném	vyhodnocení	
zvláštní	schopnosti,	vizte	níže).

• Poté	přesuňte	všechny	ostatní	družiny	tak,	abyste	je	dostali	co	nejblíže	
k	Vercingetorigovi	(počítejte	podle	sousedících	území),	ale	na	každém	
území,	odkud	jednotky	odcházejí,	ponechte	jednu	družinu.
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VERCINGETORIGŮV	POCHOD	A	NAPADÁNÍ:	Arvernové	s	Vercinge-
torigem	Pochodují	i	na	druhé	území,	pokud	tím	plní	požadavky	Pochodu.	
Pochod	je	veden	po	trase,	na	níž	jsou	skupině	způsobeny	nejnižší	ztráty	
Napadáním	(3.2.4,	včetně	zohlednění	slibu	hráče,	že	nebude	tento	pochod	
Napadat,	1.5.2),	a	pouze	na	území,	kam	je	možné	Pochodovat	při	ztrátě	
nejvýše	tří	jednotek,	z	nichž	ani	jedna	není	Vercingetorix.

POKUD	NELZE:	Pokud	neproběhla	Bitva	ani	Pochod,	přejděte	k	8.7.2	
a	rozhodněte,	zda	Arvernové	spustí	událost.

PŘEPADENÍ:	Pokud	Arvernové	 zahájí	Bitvu	podle	výše	uvedených	
instrukcí	a	na	prvním	území	je	možné	provést	Přepadení,	učiní	tak	–	ale	
pouze	tam,	kde	by	ústup	soupeře	z	území	snížil	ztráty	jemu	způsobené	
nebo	by	mohlo	dojít	k	protiútoku,	v	němž	by	byla	Arvernům	způsobena	
alespoň	jedna	ztráta	(3.3.4).	Poznámka: Bránící se legie či vůdce splňuje 
druhý požadavek, protože vlivem náhody může přežít všechny hody kostkou 
a poté způsobit ztráty protiútokem.

• Pokud	v	první	Bitvě	dojde	k	Přepadení,	provedou	je	poté	v	každé	další	
možné	Bitvě.

• Pokud	není	možné	provést	Přepadení	v	žádné	Bitvě,	Arvernové	namísto	
toho	využijí	před	Bitvou	zvláštní	schopnost	Pustošení,	nebo	–	pokud	to	
není	možné	–	Přesvědčování	podle	níže	uvedených	pravidel.

PUSTOŠENÍ:	Pokud	je	to	možné,	provedou	Arvernové	Pustošení	během	
rozkazu	Pochodu	(po	zaplacení	ceny	za	rozkaz)	těsně	před	přesunem	od	
hrozby	podle	výše	uvedených	pravidel.	Pokud	je	možné	Pustošení	provést	
pouze	až	po	přesunu,	udělají	to	tak.	Pustošení	vždy	předchází	rozkazu	
Bitvy	nebo	následuje	rozkaz	Pochodu,	Shromáždění	sil	či	Nájezdu.

• Arvernové	Pustoší	všude,	kde	je	to	možné	a	kde	tím	dojde	k	odstranění	
legie	nebo	dvou	pomocných	sborů,	nebo	alespoň	 jedné	nepřátelské	
jednotky	a	v	součtu	tolika	římských	a	haedujských	jednotek,	o	kolik	
přijdou	na	stejném	území	Arvernové.

• Pokud	žádné	 takovéto	Pustošení	není	možné,	provedou	místo	 toho	
Arvernové	Přesvědčování	podle	pravidel	níže.

Poznámka: Vyhodnocení Pustošení (nebo Přesvědčování – popsáno 
níže) bezprostředně před Pochodem s Vercingetorigem ušetří Arver-
nům platbu druhého zdroje za výběr nyní zpustošeného území jako 
území, odkud Pochod povede (3.3.2, 3.4.2), a zajistí, že Arvernové 
s jediným zdrojem v zásobě jej utratí na zaplacení Pochodu, a ne na 
zaplacení Přesvědčování.
PŘESVĚDČOVÁNÍ:	Stejně	 jako	Pustošení	provádějí	Arvernové	Pře-
svědčování	bezprostředně	před	přesunem	(po	zaplacení	rozkazu)	během	
rozkazu	Pochodu	od	hrozby,	pokud	mohou;	pokud	mohou	Přesvědčování	
provést	až	po	Přesunu,	udělají	to	tak.	Stejně	jako	Pustošení	je	i	Přesvěd-
čování	vyhodnoceno	před	Bitvou	nebo	po	Shromáždění	 sil,	Nájezdu	
nebo	jiném	Pochodu.

• Arvernové	Přesvědčují	nejprve	tak,	aby	nahradili	(ne	pouze	odstranili)	
přednostně	haedujské,	následně	belgské,	 poté	germánské	 spojence	
svými	vlastními.

• Poté	nahrazují	arvernskými	družinami	pomocné	sbory	tam,	kde	je	to	
možné,	poté	haedujské	družiny.

• Následně	 (jakmile	 nejsou	 dostupné	 žádné	 další	 arvernské	
družiny)	 odstraňují	 pomocné	 sbory,	 po	 nich	 haedujské	 družiny.	
Nakonec	 odstraňují	 (podrobují)	 spojence	 hráči	 řízených	 frakcí 
(v	nepravděpodobném	případě,	že	by	neměli	žádné	spojence,	kterými	
by	je	nahradili).

• Pokud	není	možné	 žádné	 takové	Přesvědčování	 (nebo	Arvernové	
pochodovali	z/do	Británie),	neprovedou	žádnou	zvláštní	schopnost.

Poznámka: Ve vzácném případě, kdy by Přesvědčování zabránilo Bitvě 
tím, že by odstranilo osamocenou nepřátelskou jednotku, proveďte 
místo Bitvy Pochod s Přesvědčováním podle výše zmíněných pravidel.
8.7.2 Událost?	Pokud	není	splněna	výše	uvedená	podmínka	pro	Bitvu 
/Pochod	–	nebo	nebylo	možné	provést	žádnou	takovou	Bitvu	či	Pochod	–,	 
Arvernové	mohou	spustit	aktuální	událost.

• Pokud	Arvernové	nemají	možnost	spustit	událost	(protože	jsou	druhou	
dostupnou	 frakcí	 a	 první	 dostupná	 frakce	 spustila	 událost	 nebo	 si	
vybrala	 rozkaz	bez	zvláštní	 schopnosti,	2.3.4),	pokračujte	na	8.7.3,	

abyste	zjistili,	zda	budou	Arvernové	Shromažďovat	síly.
•		Pokud	tuto	možnost	mají,	zkontrolujte,	zda	je	událost	ne- 
účinná,	zda	by	díky	ní	Arvernové	získali	novou	vlastnost	v	
posledním	roce	hry,	nebo	zda	je	označená	jako	„Ne	pro	Ar-
verny“	(8.1.1;	arvernský	symbol	na	kartě	je	označen	zkříže-
nými	meči,	8.2.1)	–	pokud	jakákoli	z	těchto	podmínek	platí,	

pokračujte	Shromážděním	sil	podle	8.7.3.

•		Pokud	neplatí	nic	z	předchozího,	zkontrolujte,	zda	je	událost	
označena	jako	„Auto	1–4“	(arvernský	symbol	na	kartě	je	v	
takovém	případě	ozdoben	karnyxem	–	bitevní	 trumpetou,	
8.2.1).	Pokud	ne,	hoďte	kostkou.	Pokud	je	výsledkem	hodu	
1–4	(nebo	je	událost	„Auto	1–4“),	Arvernové	událost	vyhod-
notí	podle	8.2.	Pokud	je	výsledkem	5–6,	pokračujte	na	8.7.3.

Poznámka: Pokud je arvernský symbol na kartě ozna-
čen šedými vavříny, podívejte se do přehledu postupů 
k událostem na část věnovanou Arvernům (8.2.1). Postupy 
k události Arvernů mohou událost také vyhodnotit jako 

neúčinnou nebo „Ne pro Arverny“; pokud se tak stane, pokračujte 
na 8.7.3.
8.7.3 Shromáždění sil?	Pokud	Arvernové	neprovedli	Bitvu,	Pochod	ani	
nespustili	událost,	provedou	Shromáždění	sil,	mají-li	na	mapě	méně	než	
devět	družin,	nebo	pokud	by	 tímto	rozkazem	(samotným,	bez	využití	
Přesvědčování)	umístili	v	součtu	alespoň	dvě	citadely	a/nebo	spojence	
nebo	celkem	alespoň	šest	jednotek.

• Nejprve	nahraďte	spojence	ve	městech	citadelami.
• Poté	umístěte	tolik	spojenců,	kolik	lze.
• Poté	umístěte	tolik	družin,	kolik	lze.
POKUD	NELZE:	Pokud	mají	Arvernové	méně	než	devět	družin	na	mapě,	
ale	nemohli	pomocí	Shromáždění	sil	dostat	požadovaný	počet	jednotek	
na	mapu,	provedou	místo	toho	Pochod	podle	8.7.4.

PUSTOŠENÍ	NEBO	PŘESVĚDČOVÁNÍ:	Po	Shromáždění	Arvernové	
provedou	Pustošení	nebo	Přesvědčování	dle	8.7.1.

8.7.4 Pochod za účelem rozšíření?	Pokud	nebyla	dosud	splněna	jiná	
podmínka,	je	možné,	že	Arvernové	budou	Pochodovat,	aby	se	rozšířili,	
a	tím	zvýšili	svou	šanci	pro	získání	spojenců.	To	provedou,	pokud	mají 
v	součtu	na	mapě	méně	než	šest	citadel	a/nebo	spojenců	nebo	pokud	mají	
alespoň	šest	družin	mezi	dostupnými	jednotkami.	Pokud	splňují	alespoň	
jednu	z	těchto	podmínek	(a	není	mráz,	2.3.8),	Pochodují	z	co	nejmenšího	
počtu	území	tak,	aby	dosáhli	následujícího	(pokud	Pochod	zahrnuje	Ver-
cingetoriga,	snaží	se	minimalizovat	ztráty	způsobené	Napadáním	podle	
8.7.1).	Na	každém	území	ponechají	alespoň	jednu	družinu	a	právě	tolik	
družin,	aby	území	případně	nepřestali	ovládat.

• Nejprve	 přesuňte	 jednu	 skrytou	 družinu	 na	 každé	 území,	 kde	 se	
prozatím	 žádná	nenachází	 (aniž	 byste	 odstranili	 poslední	 družinu 
z	kteréhokoli	území).

• Poté	přesuňte	arvernského	vůdce	se	všemi	družinami	z	 jeho	území	
tak,	 abyste	 ovládli	 jedno	území,	 jež	 dosud	ovládali	Římané	nebo	
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Haeduové.	Vyberte	území,	které	 je	maximálně	o	 jedna	vzdálené	od	
území	sousedícího	s	nejvíce	územími,	na	nichž	se	nacházejí	arvernské	
jednotky.	Tímto	cílem	nesmí	být	Bibracte	(domácí	území	Haeduů).

POKUD	NELZE:	Pokud	Arvernové	nemohou	provést	takový	Pochod,	
provedou	místo	toho	Nájezd	podle	8.7.5.

PUSTOŠENÍ	NEBO	PŘESVĚDČOVÁNÍ:	Po	Pochodu	za	účelem	roz-
šíření	provedou	Arvernové	Pustošení	nebo	Přesvědčování	podle	8.7.1.

8.7.5 Nájezd? Pokud	nebyla	dosud	splněna	 jiná	podmínka,	provedou	
Arvernové	Nájezd,	aby	si	doplnili	zdroje,	nebo	Pochod,	aby	posílili	svou	
armádu		na	jednom	místě	–	zvláště	proti	legiím.	Pokud	mají	Arvernové	
méně	než	 čtyři	 zdroje,	 hoďte	 kostkou	 a	 při	 výsledku	1–4	 se	 pokusí 
o	Nájezd.	Pokud	by	Nájezdem	podle	níže	uvedených	pravidel	získali	
celkem	alespoň	dva	zdroje,	provedou	Arvernové	Nájezd	všude,	kde	je	to	
možné,	v	následujícím	pořadí.

• Nejprve	 vezmou	 zdroje	Římanům,	 poté	Haeduům,	 poté	Belgům	
(ať	už	řízeným	hráčem,	nebo	hrou)	a	nakonec	provedou	Nájezd	na	
nezpustošených	územích,	kde	je	nevezmou	žádné	frakci.

POKUD	NELZE:	Pokud	mají	Arvernové	méně	než	čtyři	zdroje,	ale	ne-
mohou	jich	získat	dost	podle	výše	uvedených	pravidel,	pasují.

PUSTOŠENÍ	NEBO	PŘESVĚDČOVÁNÍ:	Po	Nájezdu	budou	Arvernové	
Pustošit	nebo	Přesvědčovat	podle	8.7.1.

8.7.6 Pochod za účelem posílení armády?	Pokud	nebyla	splněna	jiná	
podmínka	pro	 rozkaz	nebo	událost	 (včetně	 toho,	 že	Arvernové	mají	
alespoň	čtyři	zdroje	nebo	mají	méně	zdrojů,	ale	hodili	5–6),	budou	se	
Arvernové	snažit	Pochodovat	tak,	aby	kolem	svého	vůdce	utvořili	silnější	
armádu	a	utkali	se	s	Římany	v	poli.	Pochoduje	arvernský	vůdce	a	s	ním	
tolik	arvernských	družin,	kolik	zvládne	dorazit	na	jeho	cílové	území	při	
splnění	následujícího	(a	vyhnout	se	ztrátám	z	Napadání	podle	8.7.1).

• Ovládněte	Arverny	jedno	území,	které	prozatím	neovládají	a	v	němž	
se	nachází	alespoň	 jedna	 legie.	Pokud	se	na	území	nachází	Caesar,	
vyberte	je	pouze	tehdy,	pokud	Arvernové	budou	mít	na	tomto	území	
po	 přesunu	více	 než	 dvojnásobek	 pohyblivých	 jednotek	 (družiny 
a	vůdce	)	oproti	Římanům	(legie,	pomocné	sbory	a	Caesar).

• Pokud	výše	zmíněné	není	možné,	přesuňte	místo	 toho	arvernského	
vůdce	a	všechny	možné	družiny	tak,	abyste	utvořili	co	největší	skupinu	
arvernských	jednotek	na	území	sousedícím	s	územím	s	alespoň	jednou	
legií.	V	 tomto	případě	ponechte	na	každém	území,	odkud	 jednotky	
odcházejí,	jednu	družinu.

POKUD	NELZE:	Pokud	Arvernové	nemohou	provést	 takový	Pochod	
(například	kvůli	mrazu,	2.3.8,	nebo	proto,	že	jejich	vůdce	není	na	mapě),	
provedou	namísto	toho	Nájezd	podle	8.7.5.

PUSTOŠENÍ	NEBO	PŘESVĚDČOVÁNÍ:	Po	Pochodu	za	účelem	po-
sílení	armády	budou	Arvernové	Pustošit	nebo	Přesvědčovat	podle	8.7.1.

8.7.7 Zimní ležení.	Během	této	fáze	(6.3.2)	hrou	řízení	Arvernové	nejprve	
opustí	zpustošená	území,	kde	se	nenachází	jejich	spojenec	ani	citadela	–	
přesunou	se	na	sousední	území,	která	ovládají	(pokud	mohou).	Poté	(anebo	
v	rámci	předchozího	kroku)	přesunou	svého	vůdce	a/nebo	jednu	skupinu	
družin	tak,	aby	se	vůdce	spojil	s	největší	možnou	skupinou	arvernských	
družin	(pokud	to	jde);	pokud	je	na	výběr	z	více	možností,	vyberte	tu,	při	
níž	se	vůdce	přesune	na	území	sousedící	s	co	nejvíce	jinými	územími,	na	
nichž	se	nacházejí	arvernské	jednotky	(nebo	na	takovém	území	zůstane).	
Při	tomto	přesunu	ponechte	na	místě	alespoň	jednu	družinu	a	tolik	družin,	
aby	Arvernové	území,	odkud	družiny	odcházejí,	nepřestali	ovládat.

8.7.8 Vercingetorigova elita.	Pokud	je	ve	hře	text	na	tmavém	pozadí	
události	vercingetorigova elita	,	hrou	řízení	Arvernové	způsobují	ztráty	
nejprve	 jednotkám,	 jež	absorbují	ztráty	 jako	 legie	 (házejí	 si	kostkou),	
pokud	je	to	možné.

8.8 Akce hrou řízených Římanů
Tato	část	řídí	akce	prováděné	frakcí	Římanů,	pokud	ji	ovládá	
hra,	jak	je	uvedeno	v	přehledu	s	diagramem	označeným	jako	
„Hrou	řízení	Římané“.

8.8.1 Bitva, nebo Pochod při hrozbě? Pokud	jsou	hrou	řízení	Římané	
dostupní,	 sledují,	zda	by	měli	bojovat,	či	utéci	při	ohrožení	Caesara	
nebo	legií,	nebo	zda	by	měli	podrobovat	nepřátelské	kmeny.	Pokud	se	
Caesar	nebo	libovolná	legie	nachází	na	území,	kde	mají	Galové	(včetně	
Haeduů)	nebo	Germáni	spojence,	citadelu	nebo	vůdce,	nebo	je	ovládají	
nebo	by	útok	nepřítele	Bitvou	nebo	Běsněním	(se	zohledněním	relevant-
ních	zvláštních	schopností	a	vlastností)	způsobil	ztráty,	jimž	by	museli	
Římané	čelit	hodem	kostkou	(tj.	proti	legii	nebo	Caesarovi,	3.3.4,	4.5.2),	
existuje	šance,	že	zde	zahájí	Bitvu	(s	případným	využitím	Obléhání).	
Učiní	tak	pouze	na	územích,	kde	bude	obránce	schopen	způsobit	méně	
než	polovinu	ztrát	(tj.	hodů	kostkou	či	odstranění	jednotek),	které	sám	
obdrží	–	pokud	zároveň	není	možnost	přijít	o	Caesara	za	předpokladu,	
že	všechny	hody	obránce	dopadnou	neúspěchem	 (odstraněním	 jeho	
jednotek	–	nejlepší	scénář	pro	římský	útok)	a	pokud	zahrnou	efekty	
všech	zvláštních	schopností,	vlastností	apod.:

• Nejprve	zkontrolujte,	zda	Caesar	splňuje	prvotní	podmínku	pro	Bitvu 
/Pochod	výše	(nachází	se	na	území	s	uvedenými	jednotkami	nepřátel,	
na	území	ovládaném	nepřítelem	nebo	na	území	s	dostatečně	silnou	
armádou	nepřítele	na	to,	aby	hrozila	ztráta	legie	nebo	jeho	samotného).	
Pokud	je	tohle	splněno,	ale	k	Bitvě	přesto	nedojde	(protože	by	nebyly	
způsobeny	dostatečné	ztráty	nebo	by	on	sám	byl	odstraněn),	Římané	
Bitvu	vůbec	nezahájí	a	namísto	toho	provedou	Pochod	podle	níže	
uvedených	pravidel.

• Poté	zkontrolujte,	zda	bude	na	některých	z	území	s	Bitvou	možno	
využít	Obléhání.	 (Pokud	 ne,	může	 následovat	 Průzkum;	 vizte	
relevantní	části	kapitoly	níže.)

• Římané	zaútočí	na	nepřátele	–	na	územích,	kde	byla	vyvolána	Bitva	– 
podle	následujících	priorit:	mají	na	území	vůdce;	mají	zde	nejvíce	
družin;	jedná	se	o	hráči	řízené	frakce;	mají	nejvyšší	součet	spojenců	
a	citadel	na	mapě;	mají	nejvyšší	vítězný	rozdíl	(7.3).

POKUD	NELZE	NEBO	MÁ	SOUPEŘ	SPLNĚNOU	VÍTĚZNOU	POD-
MÍNKU:	Pokud	některá	z	výše	uvedených	podmínek	způsobila	možnost	
Bitvy,	ale	Bitva	neproběhla	–	nebo	pokud	podmínka	Bitvu	nespustila,	
ale	některá	z	frakcí	má	aktuálně	vítězný	rozdíl	roven	0	nebo	vyšší	(7.3)	
a	Caesar	se	nachází	na	jednom	území	spolu	s	alespoň	dvěma	legiemi	
a	alespoň	čtyřmi	pomocnými	sbory	–	Římané	místo	 toho	Pochodují 
(z	nejvýše	tří	území)	následujícím	způsobem:

• Římané	přesunou	z	každého	území	–	vybraného	podle	níže	uvedených	
kritérií	–	svého	vůdce,	tolik	legií,	kolik	lze,	a	alespoň	jeden	pomocný	
sbor;	 přesune	 se	 navíc	 také	maximální	možný	 počet	 dalších	
pomocných	sborů	tak,	aby	Římané	území,	odkud	odcházejí,	nepřestali	
ovládat,	případně	je	nezačal	ovládat	některý	z	nepřátel	(pokud	to	již	
nebylo	způsobeno	odchodem	ostatních	jednotek).

• Nejprve	se	Římané	přesunou	z	jednoho	území,	jež	splňuje	podmínku	
„Bitva	nebo	Pochod	při	hrozbě“	uvedenou	výše	(Caesar	nebo	legie	
se	nachází	na	území	s	nepřátelským	spojencem,	citadelou,	vůdcem,	
případně	je	území	ovládáno	nepřítelem	nebo	zde	hrozí	ztráta	vůdce	
nebo	legie).

• Poté	se	přesunou	z	druhého	takového	území	(pokud	existuje)	–	ale	
pouze	tehdy,	pokud	toto	území	není	cílem	přesunu	skupiny	z	prvního	
území	(v	předešlé	odrážce).	Zkontrolujte	tedy	podle	níže	uvedeného,	
kam	se	tato	skupina	přesouvá.

• Nakonec	se	přesunou	také	z	jednoho	území	(nejprve	vůdcem,	poté	co	
nejvíce	legiemi,	které	se	ještě	nepřesouvaly),	na	němž	se	nenacházejí	
žádní	nepřátelští	spojenci	ani	citadely.
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Všechny	výše	zmíněné	 římské	 jednotky	 se	přesunou	na	dvě	území,	
přičemž	na	každém	z	nich	se	musí	nacházet	nepřátelský	spojenec	nebo	
citadela;	pokud	je	však	na	mapě	jen	šest	nebo	méně	legií	a	je	možné,	aby	
všechny	legie	na	mapě	a	vůdce	(pokud	se	nachází	na	mapě)	dorazili	na	
stejné	území,	stane	se	tak	(Pochodují	pouze	do	jednoho	území).	Římané	
si	zvolí	cílové	území	s	omezeními	vzhledem	k	Napadání	následovně.

• Přednostně	 se	 přesunou	 ke	 spojencům	nebo	 citadelám	nepřátel 
s	vítězným	rozdílem	rovným	0	nebo	vyšším	(7.3)	–	pokud	je	na	výběr	
více	cílů,	pak	Římané	přednostně	cílí	hráči	řízené	frakce	a	až	poté	na	
hrou	řízené	frakce;	dále	pak	náhodně.

• Pokud	výše	 zmíněné	kritérium	nelze	 použít,	 hoďte	 kostkou:	 při	
výsledku	1–2	se	Římané	přesunou	ke	germánským	spojencům	–	ale	
pouze	tehdy,	pokud	jsou	na	mapě	alespoň	dva	celkem.

• Pokud	je	výsledkem	3–4,	přesunou	se	přednostně	ke	spojencům	nebo	
citadelám	hráčů,	následně	pak	k	ostatním	frakcím.

• Pokud	padlo	5–6	nebo	není	možné	použít	výše	zmíněná	pravidla,	
přesunou	se	nejprve	ke	spojencům	nebo	citadelám	nepřátel,	kteří	mají	
nejvyšší	součet	spojenců	a	citadel	na	mapě.

• V	rámci	kterékoli	 z	výše	 zmíněných	priorit	 se	Římané	přesunou	
přednostně	na	území,	kde	by	Bitva	vyvolaná	nejsilnějším	nepřítelem	
na	 tomto	území	 (včetně	 jakékoli	 zvláštní	 schopnosti	 či	vlastnosti)	
způsobila	Římanům	nejmenší	 ztráty;	 při	 více	možnostech	pak	na	
území	s	nejvíce	nepřátelskými	spojenci	a	citadelami;	pokud	je	stále	na	
výběr,	pak	na	území,	jež	je	součástí	zásobovací	trasy	(3.2.1);	následně	
tam,	kde	jsou	při	Pochodu	způsobeny	co	nejmenší	ztráty	Napadáním.

• Pokud	Pochodují	na	dvě	území,	snažte	se	přesunout	 jednotky	tak,	
aby	skončilo	na	prvním	území	více	pohyblivých	jednotek	každého	
druhu	(vůdce,	legie	a	pomocné	sbory)	než	na	druhém	území	(v	co	
největší	míře	v	rámci	dalších	snah	–	například	použití	Caesara	pro	
přesun	jednotek	na	upřednostňovaná	cílová	území	podle	všeho	výše	
uvedeného).

ŘÍMSKÝ	POCHOD	A	NAPADÁNÍ:	Římané	pochodují	po	trasách,	na	
nichž	jsou	skupině	způsobeny	nejnižší	ztráty	Napadáním	(3.2.4	včetně	
zohlednění	slibu	hráče,	že	nebude	tento	Pochod	Napadat,	1.5.2)	a	pouze	
na	území,	kam	mohou	Pochodovat	při	ztrátě	nejvýše	jedné	jednotky	na	
skupinu	a	cílové	území	a	beze	ztrát	legií	či	samostatně	se	pohybující	
jednotky.	(Vizte	také	níže	první	část	pravidel	pro	Průzkum.)

POKUD	NELZE:	Pokud	nemůže	proběhnout	žádná	taková	Bitva	nebo	
Pochod,	pokračujte	místo	toho	na	8.8.4	–	Římané	budou	Verbovat.

OBLÉHÁNÍ:	 Pokud	Římané	 zahájí	Bitvu	 podle	 výše	 popsaného,	
Obléhají	na	začátku	Bitvy	na	každém	území,	kde	mohou	a	kde	Oblé-
hání	zajistí	odstranění	nepřátelského	spojence	a/nebo	citadely,	která	by 
v	dané	Bitvě	házela	na	ztráty	méně	než	třikrát.

• Pokud	by	podle	výše	uvedeného	Římané	Obléhali	v	Bitvě	alespoň	na	
jednom	území,	budou	Obléhat	ve	všech	Bitvách,	kde	mohou.

• Pokud	není	takové	Obléhání	možné,	budou	místo	toho	Římané	po	
Bitvě	provádět	Průzkum.

PRŮZKUM	JAKO	OCHRANA	PŘED	NAPADÁNÍM:	Pokud	Římané	
Pochodují,	provedou	podle	potřeby	Průzkum	tak,	aby	omezili	Napadání	
a	mohli	dosáhnout	cílových	území	Pochodu	(odkrytím	skrytých	družin	
na	územích,	jimiž	procházejí).	Pokud	se	tak	stane,	pokračují	pak	v	Prů-
zkumu	i	s	dalšími	pomocnými	sbory	tak,	jak	je	popsáno	níže	(namísto	
Budování).

BUDOVÁNÍ:	Pokud	Římané	Pochodovali	bez	využití	Průzkumu	jako	
obrany	před	Napadáním	(nebo	Konfiskovali	podle	8.8.5),	budou	následně	
Budovat,	přičemž	zdroje	budou	utrácet,	dokud	 jejich	počet	neklesne	
pod	šest	(a	ne	tam,	kde	proběhla	Konfiskace).	(Pokud	Římané	Verbují,	
Budují	před	Verbováním,	8.8.4.)

• Nejprve	umístěte	všechna	opevnění,	která	můžete	–	přednostně	na	
územích,	kde	se	nacházejí	arvernské,	belgské	nebo	germánské	družiny.

• Poté	 podrobte	 všechny	 spojence,	 jež	můžete	 –	 nejprve	 všechny	
spojence	galských	 frakcí,	které	mají	nejvyšší	vítězný	 rozdíl	 (7.3);	
při	remíze	pak	hráči	řízené	frakce	přednostně	před	hrou	řízenými.

• Nakonec	umístěte	tolik	římských	spojenců,	kolik	lze.
• Pokud	Budování	neproběhlo,	proveďte	místo	toho	Průzkum	podle	
níže	uvedeného.

PRŮZKUM:	Pokud	Římané	 nevyhodnotili	Obléhání	
ani	Budování,	 budou	 provádět	 Průzkum,	 pokud	 jeho	
provedení	bude	mít	efekt	 (pomocné	sbory	se	přesunou	
nebo	budou	označeny	žetonem	prozkoumání		nepřátelské	

družiny	,	4.2.2).	Pomocné	sbory	přesouvejte	jen	v	takovém	rozsahu,	
aby	žádné	území	Římané	nepřestali	ovládat,	aby	žádné	území	nezačal	
ovládat	nepřítel	 a	 aby	území	 s	 římskými	 jednotkami	nepřestalo	být	
součástí	zásobovací	trasy.

• Nejprve	přesuňte	pomocné	sbory	tak,	aby	se	na	území,	kde	se	nachází	
Caesar,	nacházely	spolu	s	ním	alespoň	čtyři	pomocné	sbory.	(Tato	
podmínka	musí	platit	po	celou	dobu	vyhodnocování	Průzkumu.)

• Poté	přesuňte	pomocné	sbory	na	sousední	území	tak,	aby	Římané	
získali	garantované	zásobovací	trasy	(odstraněním	nadvlády	jakékoli	
jiné	frakce	na	území)	k	co	nejvíce	územím,	na	kterých	se	již	nacházejí	
římské	jednotky.

• Následně	přesuňte	 pomocné	 sbory,	 jež	 se	 nenacházejí	 na	 území 
s	legiemi,	tak,	abyste	je	rovnoměrně	rozdělili	mezi	území	s	co	nejvíce	
legiemi,	k	nimž	se	zvládnou	dostat		(beze	ztráty	území,	která	spadají	
do	zásobovací	trasy	podle	výše	zmíněných	pravidel).

• Proveďte	Průzkum	na	 tolika	 družinách,	 na	 kolika	 lze	 –	 nejprve	
otočte	skryté	družiny	na	odhalenou	stranu	(a	umístěte	na	ně	žetony	
prozkoumání),	následně	umisťujte	žetony	na	již	odhalené	družiny.	
Pokud	 nastal	mráz	 (2.3.8),	 přednostně	 proveďte	 Průzkum	 na	
germánských	družinách.

• Pokud	 není	možné	 provést	 takovýto	 Průzkum	 (nebo	Římané	
Pochodovali	 z/do	Británie,	 4.1.3),	 nevyhodnotí	Římané	 žádnou	
zvláštní	schopnost.

8.8.2 Událost?	Pokud	není	splněna	výše	uvedená	podmínka	pro	Bitvu 
/Pochod,	Římané	mají	šanci	zahrát	událost.

• Pokud	nemají	možnost	spustit	událost	(protože	jsou	druhou	dostupnou	
frakcí	a	první	dostupná	frakce	spustila	událost	nebo	si	vybrala	rozkaz	
bez	zvláštní	schopnosti,	2.3.4),	pokračujte	na	8.8.3,	abyste	zjistili,	zda	
budou	Římané	Pochodovat.

• Pokud	tuto	možnost	mají,	zkontrolujte,	zda	je	událost	neúčinná,	zda	
by	díky	ní	Římané	získali	novou	vlastnost	v	posledním	roce	hry,	nebo	
zda	 je	označená	 jako	„Ne	pro	Římany“	 (8.1.1;	 římský	symbol	na	
kartě	je	označen	zkříženými	meči,	8.2.1	)	–	pokud	jakákoli	z	těchto	
podmínek	platí,	pokračujte	pochodem	podle	8.8.3.

• Pokud	neplatí	nic	z	předchozího,	Římané	událost	vyhodnotí	podle	
8.2. Poznámka: Postupy k události Římanů (8.2.1) mohou událost 
vyhodnotit jako neúčinnou nebo „Ne pro Římany“; pokud se tak 
stane, pokračujte na 8.8.3.

Poznámka: Pokud je římský symbol na kartě 
označen šedými vavříny, podívejte se do pře-
hledu postupů k událostem na část věnovanou 
Římanům (8.2.1) . 

8.8.3 Pochod? Pokud	Římané	kvůli	omezujícím	podmínkám	nespustili	
událost,	mohou	Pochodovat.	Zkontrolujte	počet	dostupných	pomocných	
sborů	na	římské	desce	dostupných	jednotek	–	pokud	je	jich	osm	nebo	

Prozkoumaná
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méně,	provedou	Římané	Pochod	podle	8.8.1	včetně	Budování	nebo	
Průzkumu.

8.8.4 Verbování?	Pokud	mají	Římané	mezi	dostupnými	jednotkami	více	
než	osm	pomocných	sborů,	budou	Verbovat	následujícím	způsobem,	
pokud	 jim	 tato	akce	umožní	umístit	na	mapu	alespoň	dva	spojence,	
nebo	alespoň	šest	jednotek	(spojenci	a	pomocné	sbory)	celkem	(pokud	
je	to	možné,	provedou	před	Verbováním	nejprve	Budování	podle	8.8.1).

• Nejprve	umístěte	všechny	římské	spojence,	jež	lze	–	přednostně	na	
území,	která	jsou	součástí	zásobovací	trasy	(3.2.1,	tak,	aby	Římané	
ušetřili	zdroje).

• Poté	umístěte	všechny	pomocné	sbory,	jež	lze	–	opět	přednostně	na	
územích,	která	jsou	součástí	zásobovací	trasy.

• Pokud	Verbováním	není	možné	umístit	požadovaný	počet	jednotek,	
provedou	místo	 toho	Římané	Konfiskaci	 podle	 níže	 uvedených	
pravidel.

BUDOVÁNÍ,	NEBO	PRŮZKUM?	Před	Verbováním	Římané	Budují	
podle	8.8.1;	pokud	Budování	s	ohledem	na	podmínky	v	8.8.1	není	možné,	
provedou	Průzkum	podle	8.8.1.

8.8.5 Konfiskace?	Pokud	Římané	neprovedli	žádný	z	výše	uvedených	
rozkazů	ani	nespustili	událost,	budou	Konfiskovat	–	ale	pouze	na	úze-
mích,	kde	neutrpí	ztráty	nepřátelským	Napadáním.

• Nejprve	Římané	 rozeženou	 tolik	 kmenů,	 kolik	
mohou,	s	výjimkou	Helviů	(v	Provincii)	–	počínaje	
kmeny	na	územích,	na	nichž	se	nacházejí	jednotky	
hráčských	 frakcí;	 v	 rámci	 toho	 pak	 přednostně 
v	Belgice	(poté	kdekoli	jinde).

• Poté	Římané	Konfiskují	 bez	 rozhánění	kmenů	 tak,	 aby	získali	 co	
nejvíce	zdrojů	(a	aniž	by	utržili	ztráty	Napadáním).

BUDOVÁNÍ	NEBO	PRŮZKUM:	Po	Konfiskaci	Římané	Budují	nebo	– 
pokud	to	není	možné	–	provedou	Průzkum	podle	8.8.1.

POKUD	NELZE:	Pokud	Římané	neprovedli	Konfiskaci,	 žádný	 jiný	
rozkaz	ani	nespustili	událost,	pasují.

8.8.6 Zdroje, zásobovací trasy, ústup.	Hrou	 řízení	Římané	nikdy	
nikomu	dobrovolně	neposkytují	 zdroje	 (1.5.2).	 Povolují	 přesun	na	
jimi	ovládaná	území	při	ústupu	(3.2.1)	a	ve	fázi	zimního	ležení	(6.3)	–	
avšak	pouze	hrou	řízeným	Haeduům.	(Pro	ústup	hrou	řízených	Římanů 
z	Bitvy	vizte	8.4.2.)

8.8.7 Zimní ležení.	Během	zimního	ležení	(6.3.3)	hrou	řízení	Římané	
ponechají	 u	každého	opevnění	 a	 každého	 římského	 spojence	 jeden	
pomocný	sbor.	Římský	vůdce,	všechny	legie	a	všechny	zbylé	pomocné	
sbory,	jež	jsou	schopny	přesunout	se	do	Provincie	(včetně	těch,	které	se	
nejprve	musí	přesunout	na	sousední	území,	jež	je	součástí	zásobovací	
trasy),	tak	učiní.	Římané	poté	zaplatí	zdroje	za	všechny	jednotky	tak,	
aby	se	vyhnuli	hodům	na	jejich	přežití	–	počínaje	jednotkami	sdílejícími	
území	s	římskými	spojenci,	poté	za	jednotky	na	nezpustošených	územích	
a	nakonec	za	jednotky	na	zpustošených	územích.

8.8.8 Diviciacus. Pokud	je	ve	hře	text	na	světlém	pozadí	karty	Divi-
ciacus,	hrou	řízení	Římané	souhlasí	s	tím,	aby	byly	pomocné	sbory	
považovány	za	haedujské	družiny	během	haedujských	rozkazů	pouze	
tehdy,	 pokud	Haeduové	 v	 té	 chvíli	 nemají	 splněnu	 svou	 vítěznou	
podmínku	(7.2),	a	nikdy,	pokud	Haeduové	zahájí	Bitvu	nebo	Nájezd	
proti	Římanům.	Během	svých	vlastních	rozkazů	používají	hrou	řízení	
Římané	haedujské	družiny	jako	pomocné	sbory	v	takovém	rozsahu,	
jaký	jim	povolí	Haeduové	(včetně	odstraňování	haedujských	družin	
místo	pomocných	sborů);	pomocí	Verbování	však	nikdy	na	mapu	ne-
umisťují	haedujské	družiny.	Nikdy	nesouhlasí	s	použitím	pomocných	

–1–1
Rozehnaný

kmen
Rozehnaný

kmen

sborů	během	bitvy,	v	níž	 jsou	Haeduové	obráncem.	(Souhlasí	však,	
pokud	jsou	sami	obránci.)	

8.9 Vítězství ve hře jednoho hráče
Hráč	v	sólové	hře	nikdy	nezvítězí	dříve	než	v	poslední	zimě.	Aby	uspěl,	
musí	se	vyhnout	tomu,	aby	kterákoli	hrou	řízená	frakce	splnila	svou	
vítěznou	podmínku	během	kterékoli	fáze	vítězství	(což	by	ukončilo	hru,	
7.1-7.3),	a	mít	největší	vítězný	rozdíl	v	poslední	fázi	vítězství.

VÍTĚZSTVÍ	HROU	ŘÍZENÉ	FRAKCE:	Pokud	nezvítězí	hráč,	ovládne	
Galii	hrou	řízená	frakce	s	největším	vítězným	rozdílem	(remízy	řešte	
podle	7.1):

• Belgové – Lugdunem to končí. Řím	s	potížemi	začlení	do	své	říše	
Celtiku,	ale	rozmyslí	se	ohledně	původních	plánů	expandovat	dále	
na	nehostinný	sever	a	ponechá	Belgiku	svobodnou.

• Haeduové – Chráněnecký stát.	Římané	 zůstanou	 v	Galii,	 ale	
ovládají	ji	pouze	prostřednictvím	svého	věrného	spojence	–	Haedujské	
konfederace,	 jež	využívá	 své	přátelství	 se	Senátem	a	dohled	nad	
obchodem	s	Římem	k	tomu,	aby	vládla	také	všem	svým	rivalům.

• Arvernové – Odmítnutí říše.	Zatímco	Římané	se	stahují,	lížou	si	rány	
a	řeší	své	vnitřní	záležitosti,	vítězní	Arvernové	mají	ve	správě	Galii,	
která	je	konečně	jednotná	pod	galským	vedením…	alespoň	na	čas.

• Římané – Poddaná Galie. Řím	rozdělí	Galii	na	jednotlivé	provincie,	
jež	jsou	romanizovány	a	zůstanou	tak	po	pět	století.

VÍTĚZSTVÍ	HRÁČE:	Pokud	hráč	vydrží	až	do	poslední	zimy	a	v	ní	má	
největší	vítězný	rozdíl,	odečtěte	nejvyšší	vítězný	rozdíl	hráčské	frakce	
od	rozdílu	hráče,	čímž	zjistíte	rozsah	vítězství:

• 1 nebo 2 – In Gallia Bella!	Galie	zůstane	neposlušná	celou	další	
generaci	 a	Řím	se	 stane	pouze	 jednou	z	několika	vlivných	 frakcí 
v	území,	z	nichž	každá	zde	udržuje	armádu,	aby	ochránila	své	zájmy.

• 3 a více, hráč hrál za Římany – Imperator!	Caesar	a	jeho	nástupci	
upevní	jak	svou	dominanci	v	roli	předních	občanů	Říma,	tak	pozici	
Galie	v	římské	sféře	vlivu.

• 3 a více, hráč hrál za Galy – Galli ipsi gubernandi sunt!	Výsledkem	
Caesarovy	výpravy	je	vzestup	jedné	z	galských	konfederací,	která	
využije	oslabení	svých	soupeřů	a	jako	nejsilnější	stane	v	pozici	vládce	
celé	Galie,	zatímco	Římané	se	dočasně	stahují	zpět.

Jednoduchá varianta sólové hry:	Hráč	může	vyhrát,	pokud	splní	
svou	vítěznou	podmínku	v	kterékoli	fázi	vítězství.

Složitá varianta sólové hry: Hráč	prohrává	v	kterékoli	 fázi	 ví-
tězství,	pokud	má	kterákoli	hrou	řízená	frakce	vyšší	vítězný	rozdíl	
než	on.
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Velké povstání
52 př. Kr., jaro:	Krize	galské	války	se	přibli-
žuje.	Belgský	rebelský	král	Ambiorix	uprchl	
před	pomstou	Říma.	Avšak	mezitím	proti	Ca-
esarovi	–	s	výjimkou	Haeduů	–	povstala	celá	
Celtica	pod	vedením	mladého	Vercingetoriga.	
Vyžene	toto	konečné	povstání	Římany	z	Galie	
jednou	provždy?

Tento	krátký	scénář	začíná	s	již	mobilizovaný-
mi	Arverny	a	s	Belgy,	kteří	byli	právě	odraženi	
Římem.	Caesar	se	může	nerušeně	zaměřit	na	
Vercingetoriga	a	ústřední	roli	hrají		Haeduo-
vé.	Tento	scénář	je	vhodný	pro	tři	hráče,	kdy	
jeden	hráč	hraje	za	Arverny	a	Belgy	zároveň	
nebo	jsou	Belgové	řízeni	hrou.	Pravidla	níže	
zohledňují	historickou	situaci	a	počet	hráčů.

Hráči a vítězství
Pokud	 jeden	 z	 hráčů	 hraje	 pouze	 za	Belgy	
nebo	 jeden	hráč	hraje	 za	Římany	a	Haeduy	
současně,	 otočte	 při	 přípravě	hry	belgského	

nástupce	zpět	na	stranu	Ambioriga	(to	před-
stavuje	návrat	Ambioriga	nebo	příchod	jeho	
významného	nástupce).

Pokud	hraje	jeden	hráč	současně	za	Arverny	
a	Belgy,	 používá	 pro	 určení	 vítězství	 vyšší 
z	obou	vítězných	rozdílů,	ne	nižší	(1.5.1,	7.3).

Balíček karet
Ze	45	náhodně	vybraných	karet	vytvořte	devět	
hromádek	 karet	 událostí.	 Zamíchejte	 jednu	
kartu	 zimy	 do	 třetího,	 šestého	 a	 devátého	
balíčku.	Poté	na	sebe	hromádky	poskládejte:	
první	hromádka	bude	úplně	nahoře	a	devátá	
úplně	dole.	(Pokud	preferujete	kratší	hru,	vez-
měte	pouze	30	karet,	vytvořte	šest	hromádek 
a	použijte	jen	dvě	karty	zimy	–	jednu	vmíchejte	
do	třetí	hromádky	a	jednu	do	šesté.)

Počáteční pozice žetonů a ukazatelů 
na stupnici: 
Zdroje:	Belgové	10,	Haeduové	15,	Arvernové	

20,	Římané	20.
Legie mimo mapu	 (vítězná	 podmínka	Ar-

vernů):		2
Ovládané území + spojenci	(vítězná	podmín-

ka	Belgů):	5
Podrobené + rozehnané + spojenecké kme-

ny	(vítězná	podmínka	Římanů):	12

Senát a stupnice legií
Intriky	

Haedujská deska dostupných 
jednotek
Jiná frakce s nejvíce spojenci	(vítězná	pod-

mínka	Haeduů):	8+	
(Všechny frakce začínají jako dostupné. 
Všechny družiny a pomocné sbory na mapě 
začínají skryté.)

BELGICA
Území Morinů
Ovládáno Belgy

Území Nerviů
Ovládáno Římany

Eburónové:	rozehnaní	–	obnovující	se

PŘÍPRAVA HRY (2.1)

SCÉNÁŘE (2.1)

Obecné instrukce
Vyberte	si	scénář	a	případnou	variantu	náhlého	mrazu	(2.3.8)	a/nebo	
hrou	řízené	frakce	(pokud	hrají	méně	než	čtyři	hráči,	1.5,	8.0,	8.9),	
pokud	chcete.	Připravte	balíček	karet	podle	níže	popsaných	instrukcí	
a	podle	scénáře.	Každému	hráči	dejte	dvojlist	s	hráčskou	nápovědou	
a	rozdělte	si	jednotlivé	frakce	(1.5	nebo	vizte	variantu	s	hrou	řízenými	
frakcemi,	8.0):

• 2 hráči:	Římané	a	Haeduové	vs.	Arvernové	a	Belgové.
• 3 hráči:	Římané	 vs.	Haeduové	 vs.	Arvernové	 a	Belgové	 nebo	
Římané	a	Haeduové	vs.	Arvernové	vs.	Belgové.

• 4 hráči:	Každý	 hráč	 hraje	 za	 jednu	 z	 frakcí:	Římany,	Haeduy,	
Arverny	nebo	Belgy.

Položte	před	každého	hráče	(na	dohled	všem	ostatním	hráčům)	desku	
jeho	dostupných	jednotek	(1.4.1).	K	východnímu	okraji	mapy	položte	
desku	dostupných	jednotek	Germánů.	Dřevěné	jednotky	umístěte	na	
vyhrazená	místa	na	deskách	jednotek	a	všechny	žetony	na	hromádku	
nebo	do	vhodné	misky	na	dosah	všem	hráčům.	Zbylé	listy	přehledů	si	
ponechte	poblíž.	Komponenty	na	hrací	plán	připravte	podle	instrukcí	
uvedených	u	vybraného	scénáře.	Poznámka: Barvy na mapách scénářů 
zvýrazňují, kam umístit jednotky jednotlivých frakcí.

Příprava balíčku karet
Oddělte	pět	karet	zimy.	Zbylé	karty	událostí	zamíchejte	a	náhodně	je	
rozdělte	na	hromádky	po	pěti	kartách	lícem	dolů	v	počtu	podle	návo-
du	pro	konkrétní	scénář.	Do	některých	hromádek	vmíchejte	vždy	po	
jedné	kartě	zimy	–	opět	podle	instrukcí	scénáře.	Jednotlivé	hromádky	
poté	složte	na	sebe	a	vytvořte	tak	jeden	lícem	dobírací	balíček	z	karet	
otočených	lícem	dolů;	umístěte	jej	na	dohled	všem	hráčům.	Nepoužité	
karty	události	a	karty	zimy	dejte	stranou	–	po	zbytek	hry	nebudou	
potřeba	a	není	dovoleno	si	je	prohlížet.

2	legie	ve	spodní	řadě

Morinové:	spojenci	Belgů
4	belgské	družiny

1	belgská	družina

římské	opevnění
2	pomocné	sbory

1	germánská	družina
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Území Atrebátů
Ovládáno Římany

GERMANIA
Území Sugambrů
Ovládáno Belgy

Území Ubiů
Ovládáno Germány

CELTICA
Území Tréverů
Ovládáno Římany

Území Venetů
Ovládáno Arverny

Území Karnutů
Ovládáno Arverny

Území Mandúbiů
Ovládáno Římany

Území Piktonů
Ovládáno Arverny

Území Biturígů
Ovládáno Haeduy

Území Haeduů
Ovládáno Haeduy

Území Sékvanů
Ovládáno Arverny

Území Arvernů
Ovládáno Arverny

PROVINCIA
Ovládáno Římany

(BRITÁNIE	je	prázdná)

Bellovakové:	spojenci	Belgů
1	belgská	družina

Belgský	nástupce	(nebo	Ambiorix:	vizte	
„Hráči	a	vítězství“	výše)

4	belgské	družiny

Rémové:	spojenci	Římanů
2	pomocné	sbory

římské	opevnění
2	legie
2	pomocné	sbory

Caesar
6	pomocných	sborů
Helviové:	spojenci	Římanů
římské	opevnění	(trvalé)

Lingonové:	spojenci	Římanů
římské	opevnění
8	legií
2	pomocné	sbory

Sugambrové:	spojenci	Germánů
Svébové	(severní):	spojenci	Germánů
2	germánské	družiny

Svébové	(jižní):	spojenci	Germánů
1	germánská	družina

2	germánské	družiny

Namnétové:	spojenci	Arvernů
2	arvernské	družiny

Piktonové:	spojenci	Arvernů
Santonové:	spojenci	Arvernů
2	arvernské	družiny

Sékvanové	<Vesontio>:	spojenci	Arvernů	
(ne	citadela)

Helvéciové:	spojenci	Arvernů
1	arvernská	družina

Arvernové	<Gergovia>:	citadela	Arvernů
Kadurkové:	spojenci	Arvernů
10	arvernských	družin

Senonové:	spojenci	Arvernů
4	arvernské	družiny

Vercingetorix
Karnutové	<Cenabum>:	spojenci	Arvernů	

(ne	citadela)
Aulerkové:	spojenci	Arvernů
10	arvernských	družin

Mandúbiové	<Alesia>:	spojenci	Haeduů	
(ne	citadela)

4	haedujské	družiny

Biturígové	<Avaricum>:	spojenci	Haeduů	
(ne	citadela)

4	haedujské	družiny

Haeduové	<Bibracte>:	citadela	Haeduů
6	haedujských	družin
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Znovudobytí  Galie
53 př. Kr., uprostřed zimy:	Belgské	družiny	
se	 nečekaně	 vynořily	 okolo	 posádek	 legií	
rozptýlených	po	zimní	krajině,	zatímco	celou	
Galií	právě	hýbe	myšlenka	na	osvobození	od	
římské	 vlády.	Zvládne	 se	Caesar	 s	 pomocí	
Haeduů	dostat	na	sever	a	odrazit	Ambioriga	
dříve,	než	Vercingetorix	sjednotí	galský	odboj?

Tento	 hlavní	 scénář	 začíná	 v	 situaci,	 kdy	
se	Belgům	povedlo	Římany	chytit	 do	pasti, 
a	 jsou	 tak	blízko	k	vítězství.	Na	 jihu	se	ob-
jevil	Vercingetorix,	 jenž	 však	musí	 nejprve	
shromáždit	 kmeny,	 které	 potřebuje	 k	 tomu,	
aby	 vyzval	Caesara	 k	 boji	 o	Galii.	 Pozice	
Říma	sice	v	tuto	chvíli	vypadá	slibně	a	mnoho	
kmenů	je	mu	podřízených,	Arvernové	to	však	
plánují	změnit.	Římané	musí	vyvážit	své	úsilí	
v	bojích	s	belgskými	rebely	a	snahu	o	potlačení	
rodícího	se	povstání	Arvernů,	zatímco	jejich	
přátelé	–	Haeduové	–	zvažují,	jak	moc	a	jak	
dlouho	jim	hodlají	pomáhat.

Balíček karet
Ze	 60	 náhodně	 vybraných	 karet	 vytvořte	
dvanáct	hromádek	karet	událostí.	Zamíchejte	
jednu	kartu	zimy	do	třetího,	šestého,	devátého	
a	dvanáctého	balíčku.	Poté	na	sebe	hromádky	
poskládejte:	první	hromádka	bude	úplně	na-
hoře	a	dvanáctá	úplně	dole.	(Pokud	preferujete	
kratší	hru,	vezměte	pouze	45	karet,	vytvořte	
devět	hromádek	a	použijte	jen	tři	karty	zimy	– 
jednu	vmíchejte	do	třetí	hromádky,	jednu	do	
šesté	a	jednu	do	deváté.)

Počáteční pozice žetonů a ukazatelů 
na stupnici:
Zdroje:	Arvernové	10,	Belgové	10,	Haeduové	

15,	Římané	20.
Legie mimo mapu	 (vítězná	 podmínka	Ar-

vernů):	4
Ovládané území + spojenci	(vítězná	podmín-

ka	Belgů):	15
Podrobené + rozehnané + spojenecké kme-

ny	(vítězná	podmínka	Římanů):	14

Senát a stupnice legií
Intriky

Haedujská deska dostupných 
jednotek
Jiná frakce s nejvíce spojenci	(vítězná	pod-

mínka	Haeduů):	7
(Všechny frakce začínají jako dostupné. 
Všechny družiny a pomocné sbory na mapě 
začínají skryté.)

BELGICA
Území Morinů
Ovládáno Belgy

Území Nerviů
Ovládáno Belgy

Území Atrebátů
Ovládáno Belgy

GERMANIA
Území Sugambrů
Ovládáno Germány

Území Ubiů
Ovládáno Germány

CELTICA
Území Tréverů
Ovládáno Belgy

Území Venetů
Bez nadvlády 

Venetové:	rozehnaní	–	obnovující	se
Území Karnutů
Ovládáno Arverny

Území Mandúbiů
Bez nadvlády

Území Biturígů
Ovládáno Haeduy

Území Haeduů
Ovládáno Haeduy

Území Arvernů
Ovládáno Arverny

PROVINCIA
Ovládáno Římany

(BRITÁNIE,	území	Piktonů	a	území	Sékvanů	
jsou	prázdná)

4	legie	ve	spodní	řadě

Morinové:	spojenci	Belgů
Menapiové:	spojenci	Belgů
4	belgské	družiny

Ambiorix
Nerviové:	spojenci	Belgů
Eburónové:	spojenci	Belgů
4	belgské	družiny

Atrebátové:	spojenci	Belgů
Bellovakové:	spojenci	Belgů
3	belgské	družiny

Tréverové:	spojenci	Belgů
4	belgské	družiny

1	legie
1	pomocný	sbor

římské	opevnění
2	legie
2	pomocné	sbory

římské	opevnění
1	legie
2	pomocné	sbory

Caesar
4	legie
6	pomocných	sborů
římské	opevnění	(trvalé)

Rémové:	spojenci	Římanů
1	pomocný	sbor

1	germánská	družina

Sugambrové:	spojenci	Germánů
Svébové	(severní):	spojenci	Germánů
4	germánské	družiny

Svébové	(jižní):	spojenci	Germánů
4	germánské	družiny

Karnutové	<Cenabum>:	spojenci	Arvernů	
(ne	citadela)

4	arvernské	družiny

Vercingetorix
Arvernové	<Gergovia>:	spojenci	Arvernů	

(ne	citadela)
6	arvernských	družin

Senonové:	spojenci	Arvernů
3	arvernské	družiny

Lingonové:	spojenci	Haeduů
3	haedujské	družiny

Haeduové	<Bibracte>:	citadela	Haeduů
3	haedujské	družiny

Biturígové	<Avaricum>:	spojenci	Haeduů	
(ne	citadela)

3	haedujské	družiny
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Pax Gallica?
54 př. Kr., pozdní léto:	 Po	 dva	 roky	 byla	
situace	v	Galii	klidná,	což	umožnilo	Caesaro-
vi	prozkoumat	nejprve	Germánii	a	následně 
i	Británii.	Tři	z	jeho	legií	na	pevnině	teď	pilně	
pracují	–	stavějí	náhradní	lodě	a	stráží	přístavy	
a	zásoby;	brzy	se	budou	potřebovat	utábořit	
mezi	přátelskými	Belgy,	aby	se	vyrovnaly	se	
špatnou	sklizní.	Sucho	a	klid	na	politické	scéně	
znamenají,	že	je	v	zásobě	málo	obilí	pro	případ	
války.	I	když	v	Římě	se	to	hemží	intrikami,	
machinace	proti	Caesarovi,	jež	následně	spustí	
občanskou	válku,	ještě	nejsou	v	plném	prou-
du.	Ale	náčelníci	Eburónů,	Tréverů,	Senonů 
a	dalších	kmenů	také	kují	pikle	–	jak	dlouho	
vydrží	mír	v	Galii?

Tento	dlouhý	scénář	nabízí	prodloužení	pří-
pravy	na	válku,	 a	 tím	 také	možnost	 většího	
odchýlení	od	historického	sledu	událostí.

Balíček karet
Ze	 70	 náhodně	 vybraných	 karet	 vytvořte	
čtrnáct	hromádek	karet	událostí.	Zamíchejte	
jednu	kartu	zimy	do	druhého,	pátého,	osmého,	
jedenáctého	a	čtrnáctého	balíčku.	Poté	na	sebe	
hromádky	poskládejte:	první	hromádka	bude	
úplně	nahoře	a	čtrnáctá	úplně	dole.	

Zvláštní pravidla pro první zimu
Příprava stupnice zimy:

• Na	pole	zimního	ležení	položte	žeton	zimy.
• Na	pole	fáze	sklizně	položte	3	legie.
• Na	pole	senátu	položte	žeton	senátu.
• Na	pole	jara	položte	Vercingetoriga.
Během první zimy:

Přeskočte	fázi	vítězství	v	této	zimě	(hra	pokra-
čuje)	a	fázi	germánských	kmenů.	Poznámka: 
Pro připomenutí se žeton zimy nachází rovnou 
v poli zimního ležení.

Na	začátku	fáze	sklizně	umístí	Římané	tři	legie	
ze	stupnice	zimy	na	libovolná	území	v	Belgice	
(jedno	či	více).

Na	začátku	fáze	senátu	žeton	Senátu	umístěte	
na	pole	intrik	(běžnou	stranu	nahoru)	a	nikam	
jej	v	této	zimě	již	dále	neposouvejte.

Počínaje	fází	jara	mohou	Arvernové	kdykoli	
přemístit	Vercingetoriga	z	pole	 jara	na	 libo-
volné	území	(symbolem	nahoru).

Počáteční pozice žetonů a ukazatelů 
na stupnici:
Zdroje: Arvernové	5,	Haeduové	5,	Belgové	

5,	Římané	8.
Legie mimo mapu	 (vítězná	 podmínka	Ar-

vernů):	7
Ovládané území + spojenci (vítězná	podmín-

ka	Belgů):	9
Podrobené + rozehnané + spojenecké kme-

ny	(vítězná	podmínka	Římanů):	20

Senát a stupnice legií

Poznámka: Během prvního roku nemá Senát 
žádnou náladu (nevole, intriky ani pochle-
bování) a neposouvá se.

Haedujská deska dostupných 
jednotek
Jiná frakce s nejvíce spojenci	(vítězná	pod-

mínka	Haeduů):	4
(Všechny frakce začínají jako dostupné. 
Všechny družiny a pomocné sbory na mapě 
začínají skryté.)

BRITÁNIE
Ovládáno Římany

BELGICA
Území Morinů
Ovládáno Belgy

Území Nerviů
Ovládáno Belgy

Území Atrebátů
Bez nadvlády

GERMANIA
Území Sugambrů
Ovládáno Germány

Území Ubiů
Ovládáno Germány

CELTICA
Území Tréverů
Ovládáno Belgy

Území Venetů
Bez nadvlády 

Venetové:	rozehnaní
Území Mandúbiů
Ovládáno Arverny

Území Haeduů
Ovládáno Haeduy

Území Arvernů
Ovládáno Arverny

PROVINCIA
Ovládáno Římany

(Území	Karnutů,	Piktonů,	Biturígů	a	Sékvanů	
jsou	prázdná.)

4	legie	ve	spodní	řadě

2	pomocné	sbory
římské	opevnění	(trvalé)

Caesar
5	legií
1	pomocný	sbor

Atrebátové:	spojenci	Římanů
Rémové:	spojenci	Římanů
1	pomocný	sbor

římské	opevnění

Menapiové:	spojenci	Belgů
1	belgská	družina

Tréverové:	spojenci	Belgů
1	belgská	družina

Bellovakové:	spojenci	Belgů
2	belgské	družiny

Ambiorix
Eburónové:	spojenci	Belgů
2	belgské	družiny

2	germánské	družiny

Sugambrové:	spojenci	Germánů
Svébové	(severní):	spojenci	Germánů
4	germánské	družiny

Svébové	(jižní):	spojenci	Germánů
4	germánské	družiny

Senonové:	spojenci	Arvernů
3	arvernské	družiny

Haeduové	<Bibracte>:	spojenci	Haeduů	
(ne	citadela)

2	haedujské	družiny

Arvernové	<Gergovia>:	spojenci	Arvernů	
(ne	citadela)

2	arvernské	družiny

2	haedujské	družiny
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Akce –	Rozkazy,	zvláštní	schopnosti,	události	
a	rozhodnutí	učiněná	v	zimě.	(1.5.2,	3.0-6.0).
Akvitánie –	Oblast	mimo	hru.	(1.4.2)
Ambiorix –	Belgský	vůdce	se	jménem.	(1.4)
Arvernové (Konfederace	Arvernů)	–	Galská	
frakce.	(1.0,	1.5)
„Auto 1-4“	 –	Událost,	 kterou	 hrou	 řízení	
Arvernové	spouštějí	bez	předchozího	ověření	
hodem	kostkou.	(8.7.2)
Belgica –	Uskupení	tří	území	v	severní	Galii.	
(1.3)
Belgové (Kmeny	Belgů)	 –	Galská	 frakce.	
(1.0,	1.5)
Běsnění –	Zvláštní	 schopnost	Belgů,	 která	
zahání	nepřátele	na	ústup.	(4.5.2)
Bez nadvlády	–	Území,	které	neovládá	žádná	
frakce.	(1.6)
Bitva –	Rozkaz,	který	odstraňuje	nepřátelské	
jednotky	z	mapy.	(3.2.4,	3.3.4,	3.4.4)
Británie –	Území	oddělené	od	Galie	mořem,	
ale	pro	většinu	akcí	považované	za	s	ní	souse-
dící.	(1.3.4,	3.2.2,	4.2.2,	4.1.3)
Budování –	Zvláštní	schopnost	Římanů	umož-
ňující	 umisťování	 opevnění	 a	 podrobování	
kmenů.	(4.2.1)
Caesar –	Římský	vůdce	se	jménem.	(1.4)
Celtica 	–	Uskupení	území,	které	tvoří	největší	
část	Galie.	(1.3)
Cena –	Zdroje	utracené	 za	provedení	 akce.	
(3.1,	4.1,	6.3.3)
Cíl –	Nepřátelská	frakce	nebo	jednotka,	která	
je	předmětem	akce.	(3.1,	4.1)
Cisalpina –	Oblast	hraničící	s	územím	Ubiů,	
Sékvanů	a	s	Provincií;	herním	územím	se	může	
stát	pouze	vlivem	události.	(1.3,	1.4.2,	3.2.1,	
4.2.1,	4.4.1,	5.1.1)
Citadela –	Nepohyblivá	 jednotka,	 galské	
spojenecké	město	opevněné	kvůli	válce.	(1.4,	
3.3.1)
Další –	Nadcházející	karta	události.	(2.2,	2.3.7)	
Další  frakce s nejvíce spojenci	–	Žeton	ví-
tězných	bodů	Haeduů.	(1.9,	7.2)
Dobrovolné odstranění –	Schopnost	 frakce	
odstranit	nebo	nahradit	vlastní	jednotky.	(1.4.1)
Dolů –	Pohyb	žetonu	Senátu	směrem	k	pochle-
bování.	(6.5.1)
Domácí –	Území,	kde	frakce	Verbují	či	Shro-
mažďují	síly	jednodušeji.	(1.3.1,	3.2.1,	3.3.1,	
3.4.1)
Dostupná	–	Frakce,	která	může	spustit	udá-
lost	nebo	provést	rozkaz:	podle	pořadí	frakcí	
na	kartě	je	vždy	jedna	frakce	první	dostupná 
a	další	frakce	druhá	dostupná.	(2.3,	2.3.1)

Dostupné 	–	Jednotky	na	deskách	frakcí,	které	
prozatím	nebyly	umístěny	na	mapu.		(1.4.1)
Doprovázející –	Rozkaz	potřebný	pro	spuštění	
zvláštní	schopnosti.	(4.1.1)
Družina –	Galská	 a	 germánská	 pohyblivá	
jednotka.	(1.4)
Dvojí využití –	Událost	se	dvěma	odlišnými	
efekty.	(5.2)
Fáze –	Část	vyhodnocení	zimy.	(6.0)
Figurka –	Dřevěný	dílek,	kterým	se	označují	
území	vybraná	pro	akce.	(3.1.1)
Frakce –	Role:	Římané,	Arvernové,	Haeduové,	
Belgové	a	(hrou	řízení)	Germáni.	(1.5)
Galská –	Frakce	Arvernů,	Haeduů	a	Belgů.	
(1.0,	1.5)
Germánie –	Území	východně	od	Galie.	(1.3)
Germáni (Kmeny Germánů)	–	Pátá	frakce	
ve	hře,	typicky	ovládaná	hrou.	(1.5,	3.4,	6.2)
Haeduové (Konfederace Haeduů)		–	Galská	
frakce,	(1.0,	1.5)
Hodnota území	–	Číslo	na	území	udávající,	
kolik	přidává	území	vítězných	bodů	Belgům	
v	případě,	že	je	ovládají.	(1.3.1,	7.2)
Hrou řízená frakce	 –	Galská	nebo	 římská	
frakce	řízená	herními	mechanismy.	(1.5.1,	8.0)
Intriky –	Pozice	žetonu	Senátu	na	prostřed-
ním	řádku,	ani	nejlepší,	ani	nejhorší	stav	pro	
Římany.	(6.5)
Jaro –	Fáze	zimy,	ve	které	se	připravuje	další	
rok	a	otáčí	se	nová	karta.
Jednotky 	–	Družiny,	pomocné	sbory,	vůdci,	
legie,	spojenecké	kmeny,	citadely	a	opevnění	
(dřevěné	dílky,	ne	žetony).	(1.4)
Karta Zimy	–	Karty	spouštějící	kola	zimy,	
která	zahrnují	kontrolu	vítězných	podmínek	
a	 několik	 dalších	 opakujících	 se	 procesů.	
(2.4,	6.0)	
Kmen –	Pojmenované	pole	na	mapě,	na	něž	
může	být	umístěn	disk	spojence.	(1.3.2,	1.7)
Kolo 	–	Série	fází	vyhodnocovaných	v	rámci	
zimy.	(6.0)
Konfiskace –	Římský	rozkaz	určený	k	zisku	
zdrojů	a	rozhánění	kmenů.	(3.2.3)
Legie –	Pohyblivá	 jednotka	Římanů	 s	vyšší	
útočnou	silou	a	odolností.	(1.4)
Legie mimo mapu	 –	Nenacházející	 se	 na	
žádném	území;	žeton	vítězných	bodů	Arvernů.	
(1.9,	7.2)
Limit umisťování –	Limit	 počtu	 jednotek,	
které	mohou	obsadit	místo.	(1.4.2)
Město –	Pole	kmene,	kde	může	být	postavena	
citadela.	(1.4.2)
Mráz –	Zákaz	Pochodu	během	vyhodnocování	
poslední	karty	před	zimou.	(2.3.8)

Náhlý mráz	–	Alternativní	možnost	pravidla	
pro	mráz.	(2.3.8)
Nahoru	 –	 Pohyb	 žetonu	 Senátu	 směrem 
k	nevoli.	(6.5.1)
Nahradit –	Položit	 jednotku	 namísto	 jiné.	
(např.	1.4.1,	4.3.1)
Nájezd –	Galský	a	germánský	rozkaz,	kterým	
frakce	získává	zdroje.	(3.3.3,	3.4.3)
Napadání	 –	 Ztráty	 způsobené	 skrytými	
nepřátelskými	 družinami	 během	Pochodu 
a	Konfiskace.	(3.2.2,	3.2.3,	3.3.2)
Nástupce –	Vůdce,	který	nahrazuje	vůdce	se	
jménem.	(1.3,	6.6)
„Ne pro [frakci]“	–	Událost,	již	hrou	řízená	
frakce	nikdy	nespustí.	(8.1.1)
Nedostupná	 –	Frakce,	 která	 je	 přeskočena 
v	pořadí	frakcí.	(2.3.1.-.2)
Nepřítel –	Soupeřící	 frakce,	 jež	 je	 součástí	
akce	–	např.	v	Bitvě.	(3.2.4)
Nevole –	Pozice	 žetonu	Senátu	 na	 horním	
řádku,	nejhorší	stav	pro	Římany.	(6.5)
Obchod –	Zvláštní	schopnost	Haeduů,	kterou	
získávají	zdroje.	(4.4.1)
Obléhání –	Zvláštní	schopnost	Římanů	umož-
ňující	podrobení	citadel	a	spojenců.	(4.2.1)
Obnovující se	–	Zadní	strana	žetonu	rozehná-
ní.	Kmen	je	stále	rozehnaný,	ale	pouze	do	příští	
zimy.	(1.7,	6.6)
Obrana/Obránce –	Je	cílem	Bitvy	vyvolané	
jinou	frakcí.	(3.2.4,	3.3.4)
Odhalený –	Družina	nebo	pomocný	sbor	oto-
čený	symbolem	frakce	nahoru;	ostatní	druhy	
jednotek	jsou	vždy	odhalené.	(1.4.3)
Odhalit –	Otočit	skrytou	družinu	nebo	pomoc-
ný	sbor	na	odhalenou	stranu.	(1.4.3)
Odstranit –	Vzít	 z	mapy;	 většina	 jednotek	
odchází	mezi	dostupné;	legie	mezi	padlé	nebo	
záložní	legie.	(1.4.1)
Omezený rozkaz	–	Rozkaz	pouze	na	jednom	
území	bez	využití	zvláštní	schopnosti.	(2.3.5,	
8.1.2)
Opevnění –	Nepohyblivá	 jednotka	Římanů	
představující	prvky	opevnění	na	území.	(1.4,	
4.2.1)
Otočení –	Převrácení	 družiny,	 pomocného	
sboru	nebo	žetonu	na	opačnou	stranu.	(1.4.3)
Ovládané + spojenci	–	Žeton	vítězných	bodů	
Belgů.	(1.9,	7.2)
Padlé –	Legie	odstraněné	 z	mapy,	 dočasně	
umístěné	v	příslušném	poli.	(1.4.1,	6.5.2,	6.6.,	
7.2-.3)
Pasování –	Odmítnutí	vyhodnocení	rozkazu	
či	spuštění	události,	když	je	frakce	dostupná.	
(2.3.3)
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Podpora –	Zvláštní	 schopnost	Belgů,	 jejiž	
pomocí	mohou	ovládat	germánské	 jednotky.	
(4.5.1)
Podrobené + rozehnané + spojenci	–	Žeton	
vítězných	bodů	Římanů.	(1.9,	7.2)
Podrobený –	Kmen,	 který	není	 spojencem	
žádné	frakce	ani	rozehnaný.	(1.7)
Podrobit	–	Odstranit	spojence	nebo	citadelu 
z	kruhu	kmene.	(1.3.2,	1.7)
Pohyblivé –	Jednotky,	které	se	mohou	přesou-
vat	během	Pochodu,	ústupu,	 zimního	 ležení	
atp.:	 vůdci,	 legie,	 pomocné	 sbory	 a	družiny	
(1.4,	3.2.2,	3.2.4,	3.3.2,	3.3.4,	6.3)
Pochlebování –	 Pozice	 žetonu	 Senátu	 na	
spodním	řádku;	nejlepší	stav	pro	Římany.	(6.5)
Pochod –	Rozkaz	určený	k	pohybu	a	skrytí	
jednotek.	(3.2.2,	3.3.2)
Pomocný sbor	–	Pohyblivá	jednotka	Římanů,	
která	je	odlišná	od	legie	a	podobná	galským 
a	germánským	bojovým	družinám.	(1.4)
Pořadí frakcí	 –	Symboly	na	kartě	 určující	
dostupnost.	(2.3.2)
Pořadí hry	–	Pořadí	aktivit	v	rámci	vyhodno-
cení	karty	události	nebo	zimy.	(2.0,	6.0)
Poslední 	–	Poslední	karta	zimy.	(2.4.1,	7.3)
Postup –	Návod	pro	vyhodnocování	událostí	
hrou	řízenými	frakcemi.	(8.2.1)
Posun –	Přesun	žetonu	Senátu	nahoru	(směrem	k	
nevoli)	nebo	dolů	(směrem	k	pochlebování).	(6.5)
Provincie –	Domácí	území	Římanů	na	jihový-
chodě	Galie.	(1.3.1)
Prozkoumaný –	Žeton	a	stav	družiny	vyvo-
laný	 římskou	 zvláštní	 schopností	Průzkum.	
(4.2.2)
Průzkum	 –	 Zvláštní	 schopnost	 Římanů,	
jejíž	 pomocí	 lze	 přesouvat	 pomocné	 sbory 
a	odhalovat	družiny.	(4.2.2)
Přepadení	 –	 Zvláštní	 schopnost	 Galů 
a	Germánů,	 která	 zlepšuje	 průběh	Bitvy 
v	jejich	prospěch.	(4.3.3,	4.4.3,	4.5.3,	3.4.4)
Přeplněné území	–	Oblast,	do	níž	jsou	umís-
těny	 jednotky	v	případě	přeplnění	území	na	
mapě.	(1.6)
Přesvědčování –	Zvláštní	schopnost	Arvernů,	
jejíž	pomocí	je	možné	měnit	příslušnost	kme-
nů,	družin	a	pomocných	sborů.	(4.3.1)
Pustošení –	 Zvláštní	 schopnost	Arvernů,	
jejímž	cílem	je	vyhladovění	nepřátel.	(4.3.2)
Rhenus  (Rýn)	–	Řeka	oddělující	Germánii	od	
Galie;	zpomaluje	Pochod		(1.3.5,	3.2.2,	3.3.2).
Rok –	Série	karet	 událostí	 vedoucí	ke	kolu	
zimy.	(2.4)
Rozehnaný –	Žeton	umístěný	na	kmen	pomocí	
římské	akce	Konfiskace.	Blokuje	umístění	spo-
jence	a	neguje	hodnotu	tohoto	kmene	pro	účely	
vítězství	Belgů.	(1.4.2,	1.7,	3.2.3,	6.6,	7.2-.3)

Rozkaz –	Hlavní	akce,	kterou	frakce	podniká	
se	svými	jednotkami.	(3.0)
Říční poplatky	 –	Bonusový	příjem	 zdrojů	
Haeduů	ve	fázi	sklizně	v	zimě.	(6.4.3)
Římská republika (Římané)	 –	Negalská		
frakce.	(1.0,	1.5)
Sběr –	Součást	akce	Konfiskace,	kterou	Říma-
né	získávají	zdroje.	(3.2.3)
Senát (Římský Senát)	–	Žeton	ukazující	poli-
tický	postoj	Říma	vůči	Caesarovi.	(1.4.1,	6.5)
Shromáždění sil	–	Galský	a	germánský	roz-
kaz,	kterým	frakce	umisťuje	jednotky	na	mapu.	
(3.3.1,	3.4.1)
Sklizeň –	Fáze	zimy,	během	níž	frakce	získá-
vají	zdroje.	(6.4)
Skrýt –	Otočit	odhalenou	družinu	nebo	pomoc-
ný	sbor	na	skrytou	stranu.	(1.4.3)
Skrytý –	Družina	nebo	pomocný	sbor	otočený	
symbolem	dolů,	což	ovlivňuje	některé	akce,	
jako	např.	ústup,	Průzkum,	Nájezd	a	Přepadení.	
(1.4.3,	4.2.2,	3.2.4,	3.3.3.,	4.3.3	i	jinde).
Skupina –	Uskupení	 pohyblivých	 jednotek	
na	 území,	 které	 se	 pohybují	 spolu.	 (3.2.2,	
3.3.2,	6.3.3)
Souhlas –	Závazné	 rozhodnutí	 během	akce	
některé	z	frakcí.	(1.5.2,	8.4.2)
Sousedící –	Území	 ležící	vedle	sebe	při	ak-
cích	nebo	událostech;	zvláštním	případem	je	
Británie.	(1.3.4)
Spojenecký kmen (Spojenec)	–	Nepohyblivá	
jednotka,	kmen	mobilizovaný	k	válce.	(1.4)
Spřátelený –	Patřící	vlastní	frakci	nebo	jiné	
frakci,	která	souhlasila	–	např.	s	využitím	svého	
území.	(1.5.2)
Stálý	–	Stav	Senátu,	kdy	je	méně	náchylný 
k	posunu.	(6.5)
Stupnice na okraji	–	Zaznamenávají	se	zde	
zdroje	a	některé	vítězné	podmínky.	(1.8,	1.9)
Světlé pozadí	 –	 První	možnost	 u	 události 
s dvojím	využitím,	 často	výhodná	pro	Řím.	
(5.2)
Tmavé pozadí	 –	Druhá	možnost	u	události 
s dvojím	využitím,	často	zaměřená	proti	Římu.	
(5.2)
Událost –	Karta	s	pořadím	frakcí	a	efektem,	
který	může	některá	z	frakcí	spustit.	(2.3,	5.0)
Ukazatel –	Žeton,	 jenž	ukazuje	 stav	 zdrojů	
frakce	nebo	její	dostupnost.	(1.8,	2.2)
Umístit –	Položit	 jednotku/žeton	 na	mapu	
odjinud.	(1.4.1,	6.5)
Uplácení –	Zvláštní	schopnost	Haeduů,	kte-
rou	získávají	nové	 jednotky	nebo	odstraňují	
nepřátelské	.	(4.4.2)
Ústup –	Přesun	pryč	z	území	v	důsledku	Bitvy	
nebo	Běsnění.	(3.2.4,	3.3.4,	4.5.2)

Ústupové území	 	 –	Území,	 kam	 je	 frakci	
povolen	ústup	při	Bitvě	 či	Běsnění.	 (3.2.4,	
3.3.4,	4.5.2)
Útok/Útočník –	Krok/frakce	v	Bitvě,	 která	
způsobuje	ztráty	cílové	frakci.	(3.2.4,	3.3.4)
Území –	oblast	na	mapě.	(1.3.1)
V dosahu jednoho území	–	Na	tomto	území	
a/nebo	v	sousedících	územích.	(4.1.2	a	jinde.)
Verbování –	Římský	 rozkaz,	 jímž	 frakce	
umisťuje	jednotky	na	mapu.	(3.2.1)
Vercingetorix –	Arvernský	vůdce	se	jménem.	
(1.4)
Vítězný rozdíl	–	Číslo	určující,	jak	blízko	je	
frakce	ke	splnění	své	vítězné	podmínky.	(7.3)
Vlastnosti –	Dlouhotrvající	události,	jež	po-
silují	či	oslabují	akce	některé	z	frakcí.	(5.3)
Vůdce –	Římská,	 arvernská	 nebo	 belgská	
pohyblivá	 jednotka,	 pro	 niž	 platí	 některá	
zvláštní	 pravidla.	 (1.4;	 např.	 3.2.1,	 -.2,	 -.4;	
3.3.1-.4,	4.1.2)
Vybrat –	Zvolit	si	cíl(e)	nebo	lokace	pro	akci.	
(3.1,	4.1,	5.1)
Vyhodnotit/Provést/Spustit		–	Aplikovat	efekt	
události,	 rozkazu	nebo	zvláštní	 schopnosti; 
u	rozkazu/zvláštní	schopnosti	pak	na	jednom	
či	více	územích.	(2.3)
Zahrané –	Balíček	karet	s	právě	vyhodnoco-
vanou	kartou.	(2.2)
Záložní legie		–	Stupnice	pro	legie,	které	ne-
jsou	na	mapě	ani	padlé.	(1.4.1,	6.5)
Zásobovací trasa	–	Řetězec	území	ovlivňující	
Verbování,	Budování,	Obchod	a	zimní	ležení.	
(3.2.1,	4.2.1,	4.4.1,	6.3.3)
Zdarma	 –	Rozkaz	 nebo	 zvláštní	 schopnost	
získaná	 skrze	 událost,	 jež	 nestojí	 zdroje 
a	neovlivňuje	dostupnost	frakce.	(3.1.2,	4.1,	5.4)
Zdroje –	Prostředky,	 jimiž	 frakce	 platí	 za	
provádění	 rozkazů	 a	 některých	 zvláštních	
schopností.	(1.8.)
Zimní ležení	–	Fáze	zimy,	v	níž	se	přesouvají	
jednotky	nebo	se	za	ně	platí	zdroje.	(6.3)
Zpustošený (Zpustošení)	–	Žeton	na	území,	
kde	byla	provedena	schopnost	Arvernů	Pusto-
šení;	po	zbytek	roku	je	zde	ztíženo	provádění	
některých	akcí.	(3.2.1,	3.2.2,	3.3.1,	4.3.2,	6.6)
Ztráta 	–	Automatické	nebo	hodem	vynucené	
odstranění	vlastní	jednotky	při	Bitvě	nebo	Na-
padání.	(3.2.2,	3.2.3,	3.2.4,	3.3.2,	3.3.4,	3.4.4)
Zvláštní schopnost –	Akce	 specifická	 pro	
danou	frakci,	jež	doprovází	rozkaz.	(4.0)


