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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, KTERÁ NEJSOU V ZÁVODU O VĚHLAS PŘEDSTAVENA

Následující pravidla nebyla v rámci výukové hry výslovně vysvětlena, ale v ZoV platí a doporučujeme vám je používat.

a. Typy paliva a míchání paliva (F4). Pohony se šedým trojúhelníkem tahu používají jako palivo regolit namísto vody. Nemů-
žete používat pohon s modrým trojúhelníkem tahu, pokud máte loď naplněnou regolitovým palivem. Můžete však používat 
vodu jako palivo pro regolitový pohon. Pokud vodu a regolit smícháte, považujte veškeré vzniklé palivo za regolit (F4d).

b. Doplnění regolitu (G1c). Regolitové palivo je možné vyrobit na libovolné lokaci za předpokladu, že máte v příslušné sestavě 
kartu s ISRU platformou. Regolitu je všude spousta, takže jej můžete pomocí volné akce Doplnit, kolik chcete, pokud nemáte 
aktivován pohon posádky.

c. Odhození paliva (G1f). Tato volná akce vám umožňuje vypustit palivo do kosmu. Přesuňte váš žeton provozní hmotnosti 
o libovolný počet pozic doleva podél černé čáry.

d. Přeměna paliva v PN (G2b). Využívá se zejména pro přesun paliva ve formě PN do jiné sestavy.
e. Willy Fog (G2c). Můžete vyrábět palivo ve stylu Julese Verna! Za každý bod hmotnosti karty, kterou Vyřadíte do své ruky ze 

sestavy, získáte ekvivalentní hmotnost regolitového paliva.
f. Zahození karet a žetonů (G6). Pokud máte příliš mnoho karet v ruce nebo žetonů, které už nepotřebujete, můžete je pomo-

cí volné akce Zahodit/Vyřadit.
g. Asistované přistání/start (H6c). Pokud je v lokaci továrna, může vesmírné plavidlo s aktivovaným funkčním pohonem 

vstoupit do lokace nebo ji opustit, aniž by disponovalo nominálním tahem větším, než je velikost lokace. Takovýto manévr 
však vyžaduje hod na riziko. Asistované přistání/start nemůžete využít v lokacích, které jsou tak velké, že mají pole PSZ, s výjim-
kou lokací s atmosférou, kde můžete pro start využít acetylenový raketoplán (H6c).

h. Operace Doplnění paliva atmosférickou těžbou (I5c). Sestava vesmírného plavidla obsahující funkční kartu se symbolem 
Pac-Mana může Doplňovat palivo na poli rizika brzdění o atmosféru. Získá tak PN v počtu rovnému „5 minus spotřeba paliva 
sestavy“.

i. Průzkum laserovým spektrometrem (I6a). Můžete Prozkoumat několik sousedících lokací za předpokladu, že hodnota ISRU 
na kartě splňuje požadavky s ohledem na úroveň hydratace všech Prozkoumávaných lokací. Ani jedna z těchto lokací navíc 
nesmí mít atmosféru.

j. Vyjednané asistované přistání/start a Doplnění paliva továrnou (N5–6). Se svými soupeři se můžete dohodnout na 
tom, že vám propůjčí své továrny pro účely Doplnění paliva, asistovaného přistání nebo asistovaného startu.
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ZÁVOD O VĚHLAS:
Základy hry High Frontier

iiA. Úvod pro Závod o věhlas
Ve hře High Frontier představuje každý hráč jednu z několika nejvýznamnějších frakcí snažících se dobýt vesmír. 
Každá z těchto frakcí disponuje unikátní výhodou a frakce mezi sebou závodí o to, kdo získá a zpracuje v průběhu 
následujících desetiletí zdroje, které na lidstvo čekají rozptýlené na tělesech Sluneční soustavy. S ostatními hráči 
tak budete soupeřit (ale někdy možná i spolupracovat), zatímco budete stát v čele expanze lidstva za hranice naší 
malé planety. Vítězství hráč dosáhne sbíráním vítězných bodů za vlastnictví nároků, stavbu továren, zakládání 
kolonií a zisk věhlasu. 

Závod o věhlas (ZoV) je zjednodušenou variantou základní hry High Frontier 4 – v této variantě se nepoužívají udá-
losti, podpory a rizika radiace. Tuto variantu můžete hrát jako hlavní verzi hry, nebo ji můžete použít jako odrazový 
můstek k plné verzi základní hry. Je zamýšlena jako výukový systém, který má usnadnit seznámení s plnou hrou. 
Důležité je, že při následném přechodu na plnou verzi pravidel není potřeba vypustit žádné z pravidel ZoV – vše, 
co se zde naučíte, je v souladu s kompletními pravidly základní hry. Pokud chcete ostatní hráče naučit hrát tuto 
variantu, pročtěte si její pravidla a výukovou hru dopředu.

Důležité: ZoV není příručkou pravidel. Kompletním souhrnem všech pravidel je příručka Základní pravidla. ZoV se 
skládá z:

a. Příručky ZoV (právě ji čtete), která obsahuje výukovou hru (záznam skutečné partie scénáře č. 1: Závod 
o Mars); tu si můžete projít, abyste se naučili všechna zásadní pravidla hry High Frontier, která jsou potřeba 
pro hraní vybraných scénářů.

b. Balíčku karet ZoV.

iiA1. Jak se ZoV liší od Základních pravidel?
Vzhledem k tomu, že se jedná o zjednodušenou variantu hry High Frontier, nezahrnuje ZoV podpory (část J), 
události (část K) a jakákoli související pravidla. Také vynechává jeden z druhů rizik: radiační pásy. Při čtení Základ-
ních pravidel si všimněte symbolů kosočtverců. Plný kosočtverec ( ) označuje základní pravidlo, které je pro ZoV 
upraveno. Prázdný kosočtverec ( ) označuje pravidlo, které se v ZoV nepoužívá.

V poli níže najdete informace o součástech Základních pravidel, která jsou pro účely ZoV upravena ( ), nebo zcela 
vypuštěna ( ). Pokud není část Základních pravidel v poli uvedena (týká se částí A, E, F, L a M), používají se v ZoV 
daná pravidla beze změny. Zlaté pravidlo Základních pravidel (A2c) platí také pro ZoV: jakýkoli text na kartě nebo 
ve scénáři má přednost před obecnými Základními pravidly i ZoV.

ROZDÍLY PROTI ZÁKLADNÍM PRAVIDLŮM HRY

B . Komponenty a jejich popis
 B2. ZoV používá vlastní karty, takže ilustrace v B2 nemusí platit. Výuková hra (tB) obsahuje plný popis všech 
karet ze ZoV.

 B7h. Ignorujte barvy okrajů některých lokací (dlouhoperiodické komety), jako je např. Kreutzova kometa. Pro 
účely přistání, startu a Průzkumu je považujte za obyčejné lokace.

C. Příprava základní hry
 C4. ZoV používá vlastní sadu balíčku karet patentů, která se skládá pouze ze tří druhů (pohony, robonauti 
a rafinerie) namísto šesti popsaných v Základních pravidlech.

 C5. Každému hráči dejte na začátku hry 6 Aqua, pokud vybraný scénář neuvádí jinak.

D. Průběh jednoho roku
 D2a. Použijte stranu desky slunečního cyklu s názvem „Závod o věhlas“.

G. Volné akce
 G1h. V ZoV se nepoužívají pravidla pro Poruchy.
 G7. Poruchy jsou v ZoV irelevantní.

H. Pohyb
 H4c. V ZoV se nepoužívají pravidla pro bonusové obraty.
 H8c. V ZoV je vždy k dispozici průlet u Venuše.
 H8g. V ZoV se nepoužívají pravidla pro Poruchy.
 H10. V ZoV se nepoužívají pravidla pro radiační pásy a hody na radiaci. Při pohybu kosmické lodi je ignorujte.

I. Operace
 I5. Ignorujte odkazy na Poruchy.
 I6. Ignorujte odkazy na Poruchy.

 TIP: Scénáře Závodu o vě-
hlas přinášejí také specifické 
příležitosti pro zisk vítězných 
bodů. Přečtěte si pečlivě 
jejich detaily. (iiA)

 POZNÁMKA: Ve zjedno-
dušených pravidlech ZoV se 
nemění základní pravidlo 
C1 (není uvedeno v poli 
vlevo). Některé scénáře však 
používají menší počet disků 
slunečního cyklu než 
4 uvedené v C1. Jedná se 
o změny specifické pro 
scénář, které tak spadají pod 
zlaté pravidlo (A2c) 
a nepovažují se za modifika-
ci pravidel, která vyžaduje 
označení plným kosočtver-
cem. (iiA1)



4 |  HIGH FRONTIER 4 | ZÁVOD O VĚHLAS 

 I7. Ignorujte odkazy na Poruchy.
 I7a,g. V ZoV se nepoužívají pravidla pro podpory (včetně radiátorů a chlazení). Ignorujte požadavky na pod-
pory při provádění operací.

 I9. Ignorujte odkazy na Poruchy.

J. Podpory
 J. V ZoV se nepoužívají pravidla pro podpory. Ignorujte jakékoli odkazy na ně.

K. Události slunečního cyklu
 K. V ZoV nemají barevné sektory období význam a nepoužívají se pravidla pro události.

N. Vyjednávání
 N8. V ZoV se nepoužívají pravidla pro Poruchy a Opravu Poruchy, takže o nich nelze vyjednávat.

iiB. Komponenty v ZoV
a. Balíčky karet patentů pro ZoV obsahující 12 pohonů, 12 robonautů a 12 rafinerií. Číslo těchto karet obsahu-

je předponu „R“ a nápis Závod o věhlas v pravém horním rohu.
b. Žetony věhlasu (B3), které mohou hráči získat za splnění konkrétních herních cílů.
c. Desky hráčů (B4), na kterých budou hráči sledovat stav paliva a skladovat karty svých sestav.
d. Deska slunečního cyklu (B5) – používá se otočená na stranu ZoV.
e. Karty posádky (B6).
f. Mapa Sluneční soustavy (B7).
g. Komponenty zásoby hráčů (C3). 2 figurky kosmických lodí, 7 kupolí, 7 kostek a 9 disků pro každého hráče.
h. Modré korálky, které se používají na stupnicích vytěžení a jako Aqua.
i. Červené průsvitné disky, které se používají k označení bezcenných lokací a na počítání slunečních cyklů.
j. Žetony provozní hmotnosti (pro sledování stavu paliva na palubách kosmických lodí). Jeden na hráče.
k. Žetony suché hmotnosti pro sledování suché hmotnosti kosmické lodi (tj. hmotnosti bez paliva). Jeden na 

hráče.
l. Žetony základen. Dva na hráče.
m. Karta nápovědy ZoV (rubová strana desky shromáždění).
n. Jedna šestistěnná kostka (1d6).

iiC. A co teď?
 Pokud vás k tomu instruovalo schéma postupné výuky (které najdete v příručce Čtěte jako první), projděte si 

výukovou hru nacházející se dále v této příručce (kterou právě čtete). Poté co jste prošli výukovou hrou, se vraťte 
sem. Pokud výukovou hru nepotřebujete, čtěte rovnou dále.

iiD. Scénáře ZoV
Všechny následující scénáře byly navrženy tak, aby využívaly pouze zjednodušenou verzi pravidel ZoV. Třetí scénář 
(iiD3) je vlastně standardní hrou High Frontier, která však používá pouze pravidla relevantní pro ZoV. Zbylé čtyři 
scénáře zahrnují jak kooperativní, tak kompetitivní varianty. Pokud hrajete hru High Frontier poprvé (a maximálně 
jste již prošli výukovou hrou), doporučujeme vám začít výukovým scénářem Závod o Mars (iiD1) nebo druhým 
scénářem Honba za štěstím (iiD2). Závod na vrchol (iiD3) představuje plnou hru ZoV o běžné délce (48 tahů) se 
standardními vítěznými podmínkami. Závod o patriotistický věhlas (iiD4) je ekvivalentem běžného scénáře, ale 
s užší sadou vítězných podmínek a proměnlivou délkou hry. Závod o záchranu (iiD5) je druhým kooperativním 
scénářem (po Honbě za štěstím).

iiD1. Závod o Mars
V tomto scénáři budete vy a vaši spoluhráči soupeřit o to, kdo se zvládne nejrychleji dostat na Mars, vytěžit zde 
suroviny a vrátit se s nimi zpět na LEO. Tento scénář se používá ve výukové hře popsané dále v této příručce.

Počet hráčů: 2–5, kompetitivní scénář.

Herní oblast: Pouze heliocentrické zóny od Merkuru po Mars. Sestava, která ukončí pohyb mimo tuto oblast, 
se považuje za „ztracenou ve vesmíru“. Všechny karty ve „ztracené“ sestavě jsou Vyřazeny podle Základních 
pravidel – část E7.

Příprava hry: Podle Základních pravidel (část C) s následujícími změnami:
• C1. Na symbol Slunce ve středu desky slunečního cyklu položte pouze dva disky slunečního cyklu.
• C5. Každý hráč začíná hru se 4 Aqua.

Zvláštní pravidla: Žádná.

Konec hry: Hra může skončit jedním ze dvou způsobů: proměnlivě (25–30 let), nebo spuštěním konce hry.
• Proměnlivý konec. Poté co je ze středu slunečního cyklu odstraněn druhý disk, hoďte po každém dalším 

posunu kostky slunečního cyklu 1d6. Pokud padne „1“, hra okamžitě končí. Pokud se tak nestane do 30. 
roku (tahu), končí hra po jeho skončení – tedy v polovině slunečního cyklu, kdy již nezbývá uprostřed desky 
žádný disk.
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• Spouštěč konce hry. Hra končí okamžitě při posunu kostky slunečního cyklu ve chvíli, kdy je dosaženo 
všech níže uvedených úspěchů a byl získán žeton věhlasu (L) zóny Marsu.

Vítězné podmínky: Bodování podle části M Základních pravidel. Navíc hráči získají po 1 VB za každý z následu-
jících úspěchů:

• Jejich frakce jako první, která přistane se svou kosmickou lodí na Marsu.
• Jejich frakce jako první, která postaví továrnu na Marsu.
• Jejich frakce jako první, která prodá mimozemský výrobek (pocházející z libovolné lokace) pomocí operace 

Prodej na trhu.

iiD2. Honba za štěstím
Lidstvo se semklo a spolupracuje na lepší budoucnosti pro všechny. Ideologické rozdíly byly odloženy stranou 
a všichni se snaží prozkoumávat vesmír a využít jeho zdroje pro dobro lidské rasy. V tomto scénáři zvítězíte, pokud 
budete spolupracovat. Ukazatelem kvality vaší týmové spolupráce bude nejnižší individuální skóre.

Počet hráčů: 2–5, kooperativní scénář.

Herní oblast: Až po heliocentrickou zónu Jupiteru (včetně).

Příprava hry: Podle části C Základních pravidel s následující výjimkou:
• C1. Na symbol Slunce ve středu desky slunečního cyklu položte pouze tři disky slunečního cyklu.

Konec hry: Konec hry je proměnlivý (37–42 let). Poté co je ze středu slunečního cyklu odstraněn třetí disk, 
hoďte po každém dalším posunu kostky slunečního cyklu 1d6. Pokud padne „1“, hra okamžitě končí. Pokud se 
tak nestane do 42. roku (tahu), končí hra po jeho skončení – tedy v polovině slunečního cyklu, kdy již nezbývá 
uprostřed desky žádný disk.

Zvláštní pravidla: Žádná.

Vítězné podmínky: Vítězství ve hře se zjišťuje podle instrukcí v tabulce níže. Jedná se o běžné bodování podle 
části M Základních pravidel hry s následujícími výjimkami:

• Neudělují se VB za nároky.
• Sečtěte každému hráči zvlášť všechny VB za jím získaný věhlas a jeho továrny. Poté v následující tabulce 

vyhledejte NEJNIŽŠÍ individuálně získaný počet VB, podle kterého zjistíte, jak jste si vedli jako tým:

Počet VB  Výsledek
Méně než 7  Dystopie
7–16  Třenice
17–26  Prosperita
Více než 26  Utopie

iiD3. Závod na vrchol
Jedná se o plnou hru trvající 48 tahů, ve které se používají Základní pravidla relevantní pro ZoV. Jedná se tedy vlast-
ně o základní hru High Frontier s vyloučením událostí, podpor a radiačních pásů.

Počet hráčů: 1–5, kompetitivní scénář.

Herní oblast: Celá mapa.

Příprava hry: Podle části C Základních pravidel s komponentami pro ZoV.

Zvláštní pravidla: Žádná.

Konec hry: Podle M1.

Vítězné podmínky: Podle M2.

iiD4. Závod o patriotistický věhlas
V tomto souboji národa proti národu a frakce proti frakci se snažíte prosadit svou dominanci ve vesmíru stejně, jako 
tomu kdysi bylo na moři. Co se týče bodování na konci hry – vše, na čem záleží, je věhlas…

Počet hráčů: 2–5, kompetitivní scénář.

Herní oblast: Celá mapa.

Příprava hry: Podle části C Základních pravidel s následující výjimkou:
• C1. Na symbol Slunce ve středu desky slunečního cyklu položte pouze tři disky slunečního cyklu.

 STRATEGICKÝ TIP: 
Vítězství v tomto scénáři 
nedosáhnete, pokud se vám 
bude dařit lépe než vašim 
spoluhráčům, ale pokud 
v omezeném čase všichni 
získají rozumný počet VB. 
Tomu pomůže, když nebude-
te soupeřit v Dražbě patentů 
a budete co nejvíce využívat 
možnosti vyjednávání (část 
N v Základních pravidlech).
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Zvláštní pravidla: Žádná.

Konec hry: Konec hry je proměnlivý (37–42 let). Poté co je ze středu slunečního cyklu odstraněn třetí disk, 
hoďte po každém dalším posunu kostky slunečního cyklu 1d6. Pokud padne „1“, hra okamžitě končí. Pokud se 
tak nestane do 42. roku (tahu), končí hra po jeho skončení – tedy v polovině slunečního cyklu, kdy již nezbývá 
uprostřed desky žádný disk.

Vítězné podmínky: Boduje se podle části M2 Základních pravidel s následující výjimkou:
• Vítězné body se neudělují za nároky, továrny, kolonie ani ceny akcií továren.

iiD5. Závod o záchranu
„Městská kolonie“ v nejzazším koutě Sluneční soustavy je těsně před kolapsem. Musíte spolupracovat, abyste 
zachránili kolonisty před jejich strašlivým osudem. Ale neváhejte! Čas utíká a každý rok, který uplyne, může být pro 
obyvatele kolonie tím posledním.

Počet hráčů: 1–5, kooperativní scénář.

Herní oblast: Celá mapa.

Příprava hry: Hra začíná již s určitým stupněm exoglobalizace – ignorujte pravidla pro přípravu hry popsaná 
v části C Základních pravidel. Platí běžná pravidla ohledně dostupných sestav (žádná frakce nesmí mít více než 
dvě sestavy základny).

• Náhodně rozdělte hráčům frakce i žeton začínajícího hráče.
• Do středu desky slunečního cyklu položte dva disky slunečního cyklu.
• Na vybranou lokaci položte 8 červených průsvitných disků představujících opuštěné kolonisty. Na výběru 

lokace se dohodněte společně.
• Ve hře dvou hráčů vyberte lokaci o velikosti 6 (nebo větší) v heliocentrické zóně Jupiteru.
• Ve hře tří/čtyř hráčů vyberte lokaci o velikosti 6 (nebo větší) v heliocentrické zóně Saturnu.
• Ve hře pěti hráčů vyberte lokaci o velikosti 6 (nebo větší) v heliocentrické zóně Uranu nebo Neptunu.
• Pokud se raději spoléháte na náhodu, vyberte lokaci náhodně.

• Každý hráč začíná hru se 6 Aqua.
• Zamíchejte balíčky karet patentů.
• V pořadí tahu hráčů si každý hráč bere po jedné kartě patentu z vrchu libovolného balíčku karet patentů, 

dokud nemá každý hráč tři karty.
• V pořadí tahu hráčů umisťuje postupně každý hráč po jednom nároku na vhodnou lokaci v jiné heliocent-

rické zóně, než je ta, ve které se nacházejí opuštění kolonisté, dokud každý hráč neumístí dva nároky, nebo 
není položeno 8 nároků celkem. Vhodnou lokací je taková lokace, jejíž úroveň hydratace je stejná nebo 
vyšší než nejnižší hodnota ISRU na kartě v hráčově ruce.

• Každý hráč umístí na jeden ze svých nároků kostku továrny.
• V pořadí tahu hráčů každý hráč vybere jednu z následujících možností. Není možné vybrat si již dříve vybra-

nou možnost a je nutné postupně si vybrat všechny možnosti:
• Hráč získá čtvrtou kartu patentu.
• Hráč získá dvě další Aqua.
• Hráč položí třetí nárok podle výše uvedených pravidel.
• Hráč položí druhou továrnu.
• Hráč položí 4 PN na jednu lokaci s továrnou.

• Od této chvíle si mohou hráči mezi sebou vyměňovat karty ve své ruce a Aqua na LEO bez jakýchkoli dal-
ších nákladů při provádění následujících kroků, jimiž dokončí přípravu hry:

• Jeden hráč smí složit a umístit kosmickou loď bez paliva na libovolnou lokaci s diskem nároku.
• Jeden hráč smí položit kartu černou stranou nahoru na lokaci s továrnou a založit tak základnu.
• Nakonec smí jeden hráč položit libovolný počet karet bílou stranou nahoru ze své ruky na základnu 

vzdálenou alespoň dvě heliocentrické zóny od zóny s kolonisty.
• Rozdělte mezi hráče co nejrovnoměrněji osm žetonů objevu. Hráči je mohou umístit do libovolné sestavy/

sestav na své desce hráče.
• V této variantě se nepoužívají stupnice vytěžení.

Zvláštní pravidla: V této variantě platí následující zvláštní pravidla:
• Červené průsvitné disky představují kolonisty; každý z nich má hmotnost rovnu 1. S disky kolonistů je 

možné pohybovat pomocí volné akce Přesunu nákladu (G1), ale jinak nemají žádnou funkci s výjimkou 
toho, že musí být dopraveny na LEO. Disky kolonistů nemohou být dobrovolně Vyřazeny (E7). Po jejich 
přepravení na LEO jsou položeny na sestavu na LEO, což představuje jejich návrat.

• Žetony objevu představují dočasné regenerativní systémy podpory života (a důležitého hibernujícího 
manažera1). Každý žeton má hmotnost rovnu 1. Lze s nimi manipulovat pomocí Přesunu nákladu (G1), ale 
jinak nemají žádnou funkci s výjimkou toho, že jsou s jejich pomocí zachraňováni kolonisté.

1 HIBERNUJÍCÍ MANAŽER je klíčový, avšak skromný pomocník, který udržuje všechny tvrdě pracující kolonisty naživu. On ví, o koho jde. (Jedná se 
o interní narážku na Neala Sofgeho, projektového manažera High Frontier 4. Phil Eklund, autor této hry, kdysi s Nealem pracoval na různých projektech 

herního vydavatelství Fat Messiah Games. Poté co se stal otcem a začal pracovat pro NASA, se Neal z deskoherního světa vytratil. Jeho vzácné emaily, jež byly 
vždy opatřeny příponou „hibernující manažer“, všem připomínaly, že jednoho krásného dne se Neal vrátí. – pozn. překl.)

 STRATEGICKÝ TIP:  
Tato herní varianta se celá 
točí okolo zisku věhlasu. 
Nároky a továrny jsou zde 
pouze prostředky k tomu, 
abyste dostali posádku na 
lokaci se žetonem věhlasu 
a vrátili se s ní zpět na 
LEO. Zaměřte se na stavbu 
infrastruktury nutné pro zisk 
věhlasu, ale nezapomeňte, 
že Výroba mimo Zemi může 
být cenným nástrojem pro 
zisk technologií, které vás 
k věhlasu donesou.

 TIP: Nejvyšší možná 
hodnota ISRU je ta na vaší 
kartě posádky. (iiD5)
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• Pro záchranu kolonisty je nutné: 
• Dopravit 1 žeton objevu na lokaci s kolonií za každý disk kolonisty, který se na ní nachází (a přidělit 

tímto tento žeton kolonistovi).
• Vrátit kolonisty spolu s jim přidělenými žetony objevu zpět na LEO.

• Počínaje 16. rokem musí být na konci každého roku odstraněn ze hry jeden kolonista, který u sebe nemá 
přidělený žetonu objevu. To představuje smrt 1/8 původní populace kolonistů.

• Kolonisté na jakékoli kosmické lodi, kteří jsou nedobrovolně Vyřazeni dříve, než loď dorazí na LEO, jsou 
navždy ztraceni.

• Kolonisté mohou být během cesty na LEO položeni na libovolný nárok jako základna, ale musí být doprave-
ni zpět na LEO, aby byly splněny vítězné podmínky.

Konec hry: Hra končí, jakmile poslední kolonista zemře, nebo je dopraven na Zemi.

Vítězné podmínky: Zvítězíte, pokud v časovém limitu zvládnete přesunout všechny kolonisty na LEO. Vaše ko-
nečné skóre je určeno tím, kolik kolonistů zvládnete dopravit na Zemi. Pokud nezvládnete dopravit ani jednoho, 
jedná se o humanitární tragédii. Jakékoli kladné skóre nižší než osm je pouze částečným vítězstvím – ale přesto 
jde o vítězství.

VÝUKOVÁ HRA
tA. Úvod
Tato výuková hra vám pomůže naučit se zjednodušená pravidla High Frontier tím, že vás provede detailním příkla-
dem hry s pomocí prvního scénáře varianty Závodu o věhlas (ZoV). Veškerá pravidla naleznete v příručce Základ-
ních pravidel hry a tato výuková hra se na Základní pravidla bude často odkazovat, proto doporučujeme mít je při 
ruce. Během hry budete používat zvláštní sadu karet určenou pro ZoV. Užitečné může být vyzkoušet si na vlastní 
kůži také nejjednodušší variantu hry – Vesmírné diamanty (kde se naučíte základy pohybu lodí na mapě). Není to 
však nutné, protože i pohyb bude kompletně probrán zde.

Tato výuková hra obsahuje také strategické tipy, ale nejedná se o průvodce strategiemi hry. Výuková hra je struktu-
rována tak, abyste se s pravidly seznamovali postupně a prošli jich co nejvíce. Hráče v ní uvidíte také dělat chyby, 
zbytečně riskovat a provádět sporná strategická rozhodnutí. Výuková hra je členěna takto:

a. Úvod – ten právě čtete.
b. Komponenty a příprava hry – představení konceptů, herních dílků, mapy a karet.
c. Gravitační studna – pokrývá roky 1–9, ve kterých zjistíte, jak získat karty do ruky, sestavit z nich kosmickou 

loď a získat pohonnou látku – vše, co budete potřebovat pro cesty do vesmíru.
d. Rudá planeta nebo nic – popisuje roky 10–19; zjistíte, čím pohánět svou loď, jak ji dostat na Mars, přistát na 

některé z jeho lokací, získat nárok a postavit továrnu.
e. Bleděmodrá tečka2 – přiblíží roky 20–28, ve kterých využijete svůj nárok k tomu, abyste se dostali domů. 

V rámci toho také zjistíte, k čemu může být dobrá továrna a jak přepravit cenné technologie zpět na Zemi.
f. Konečné skóre – popisuje způsob, kterým je určen vítěz hry.

Pokud budete číst dál, všimněte si, že herní karty a pojmy, na které je odkazováno, jsou psány kurzívou a klíčové 
herní pojmy (operace, volné akce, události, výhody frakcí a názvy karet) jsou psány s velkým počátečním pís-
menem. Tučné písmo označuje herní pojem, který je na daném místě právě definován. Poznámky za okrajem 
obsahují dodatečné informace včetně strategických tipů, vysvětlení pravidel a situačních tabulek (ilustrovaných 
a vysvětlených v obrázku), jež zachycují stav hry ve specifických fázích výukové hry. Roky jsou označeny pomocí 
hlavičky ROK #. Odstavce popisující tah konkrétní frakce ve fázi tahů hráčů jsou označeny barevným trojúhelníkem 
a jménem frakce (např. ► ČRL).

Odkazy na Základní pravidla hry jsou prezentovány průběžně, ale 
doporučujeme si nejdříve pročíst výukovou hru a Základní pravi-
dla přečíst až poté. Pokud si otevřete příručku pravidel při pročítání 
výukové hry, ignorujte všechna pravidla označená symbolem  
a zapamatujte si, že pravidla označená symbolem  jsou pro účely 
ZoV nějakým způsobem upravena (iiA1). Obzvláště důležité je 
zlaté pravidlo (A2c), které říká, že texty na kartách a ve scénáři mají 
přednost, pokud dojde k jejich konfliktu se Základními pravidly.

tB. Komponenty a jejich popis
Pojďme se teď podívat na komponenty hry High Frontier (B). Kompletní seznam komponent naleznete v části B1.

Karty patentů představují technologie, které budete používat při svých cestách Sluneční soustavou (B2). Ve vaší 
ruce představují patenty, ale pokud je položíte na svou desku hráče, stávají se opravdovými fyzickými systémy se- 
strojenými díky těmto patentům. Tento rozdíl je důležitý, protože vám pomůže pochopit vztah mezi kartami ve vaší 

2 BLEDĚMODRÁ TEČKA. Dne 14. února 1990 se kosmická sonda Voyager 1, jež mířila do mezihvězdného prostoru, otočila zpět, aby pořídila dnes 
velice známou sérii fotografií naší Sluneční soustavy. Nápad na pořízení této „rodinné“ fotografie vzešel od astrofyzika Carla Sagana, proto byla 

tato část výukové hry pojmenována na jeho počest. Podle slov doktora Sagana byla Země na oné fotografii pouhou „bleděmodrou tečkou“ připomí-
nající nám, jak malí jsme v porovnání s enormní velikostí celého vesmíru.

  STRATEGICKÝ TIP: 
Vítězství opět nezískáte 
tím, že se vám bude dařit 
lépe než ostatním, ale tím, 
že „porazíte čas“. Klíčové je 
správné rozmístění nároků, 
továren a kolonií tak, abyste 
se včas dostali k opuštěným 
kolonistům a přivezli je 
domů. Systém přípravy hry 
pak odráží fakt, že jste se na 
tuto situaci 
(a související záchrannou 
misi) nemohli připravit 
dopředu. Při umisťování 
komponent přemýšlejte 
o trasách, které budete 
pro záchranu kolonistů 
chtít využít, o možnostech 
Doplňování paliva 
a o typu Výroby mimo Zemi, 
který budete moci po cestě 
využít pro zisk užitečných 
technologií. V průběhu hry 
se pak snažte nesoupeřit při 
Dražbě karet patentů, a co 
nejvíce využívejte možnosti 
vyjednávání (část N v Zá-
kladních pravidlech). Pokud 
vás hraje více, můžete si 
náklad rozdělit – ne všichni 
kolonisté musí cestovat 
stejnou lodí. (iiD5)

 „Mít ke hře High Frontier 
jednostránkového průvodce 
strategiemi je ekvivalentem 
toho, kdybyste k největší 
krabici Lega dostali jednu 
stránku návrhů toho, co z něj 
postavit.“ — Phirax.
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ruce a kartami na desce hráče spolu s figurkami označujícími polohu těchto karet na mapě. Scénáře ZoV používají 
tři unikátní sady karet patentů: pohony (používají se pro pohyb kosmických lodí), robonauti (používají se k Průzku-
mu, Doplňování paliva, stavbě továren a někdy i k pohybu sestavy) a rafinerie (používají se ke stavbě továren). Karty 
patentů mají bílou a černou stranu (B2a). Bílá strana se vždy používá u patentů v hráčově ruce nebo technologií 
vyrobených na Zemi. Černá strana se použije pouze tehdy, je-li technologie Vyrobena mimo Zemi.

Informace uvedené na kartách patentů zahrnují jméno a číslo karty, druh technologie, hmotnost (B2b) 
a spektrální typ karty (B2f). Všechny karty patentů na sobě nesou odborný popis a grafiku včetně postavy astro-
nauta (kvůli představě o měřítku). Některé karty patentů obsahují i informace navíc – např. trojúhelník tahu (B2d), 
informace týkající se Průzkumu, symbol solárního napájení (B2e), symbol postrčení a případná další specifická 
pravidla (vypsaná v poli v levém horním rohu karty). Např. RT005F je karta pohonu Solární můra o hmotnosti 0, 
spektrálního typu D, s přídavným spalováním spotřebovávajícím 2 kroky paliva (B2d).

Žetony věhlasu (B3) se pokládají na specifická místa na mapě a mohou být naloženy a dopraveny na Zemi 
lidskou posádkou, za což hráči získají věhlas (a za ten následně vítězné body).

Desky hráčů (B4) jsou všechny shodné. Jejich význam je primárně dvojí: pomáhají vám sledovat jednak údaje 
o vaší kosmické lodi při pohybu po mapě (horní část desky) a také vaše prostředky, nacházející se ve vesmíru 
(spodní část desky).

Tabulky Sluneční soustavy (B5) zahrnují: šest stupnic vytěžení (představujících jednotlivé spektrální typy – C, S, 
M, V, D a H) nacházejících se na mapě a samostatnou desku slunečního cyklu. V ZoV se používá strana desky ozna-
čená jako „Závod o věhlas“. Neobsahuje informace týkající se událostí ani podpor, ale nachází se na ní další užitečné 
informace k pravidlům.

Karta posádky3 označuje hráčovu počáteční frakci (B6). Každá karta posádky obsahuje pět základních druhů 
informací: identitu posádky (v tomto případě NASA), barvu frakce (bílý proužek na kartě), trojúhelník tahu (o kterém 
si více řekneme později), výhodu frakce (Poplatky za Vynesení) a hodnotu vlivu frakce (C8).

3 KAŽDÁ KARTA POSÁDKY reprezentuje šestičlennou posádku s lodí na chemický raketový pohon s uzavřeným systémem podpory životních 
podmínek. Obytná sekce lodi rotuje kvůli zajištění umělé gravitace a obsahuje (nerealisticky) zásoby na nekonečnou délku mise.
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Karty rafinerií jsou šedé

POPIS KARTY PATENTU

ZÁKLADNA 1
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 1.

ZÁKLADNA 2
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 2.
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.
  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 

  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 
roven počtu kroků.

 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.

2

15
Základní tah

Spotřeba 
paliva

Postrčitelný

Solární napájení

Přídavné spalování  
(nominální tah +1
za cenu X kroků paliva)

Modrá = voda 
Šedá = regolit

MÍSTO 
PRO

ŽETONY

ŽETON PRO
VOZNÍ HM.

ŽETON
SUCHÉ HM.

<1
PASIVNÍ

LET
15115 137 93 14104 126 821

Stupnice nominálního tahu | Hodnotu nominálního tahu označte �gurkou kosmické lodě. Tah je modi�kován přídavným spalováním ( ), hmotnostní třídou plavidla, solárním napájením ( ) a laserovou energií ( )

Dolní polovina

Horní polovina

DESKA HRÁČE
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STUPNICE VYTĚŽENÍ

SLS Block II
Tah: 7,44 MN
Isp: 450 s

2

814

LIDÉ NA PALUBĚ

Posádka (D)

Astronauti NASA (D)
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ISRU 4

POPLATKY ZA 
VYNESENÍ:
+1 Aqua ze spo-
lečné zásoby, 
jakmile kterýkoliv 
hráč provede 
operaci Vynesení.

 

1
4

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST

Schopnost

Trojúhelník tahu

Původ posádky

Vliv

Barva frakce

KARTA POSÁDKY
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Mapa je grafickým ztvárněním naší Sluneční soustavy 
(B7). Pokrývají ji šestiúhelníky, kterým říkáme „lokace“ 
(B7a). Na lokacích lze přistát a odletět z nich, vzná-
šet na ně nároky a stavět na nich. Lokace představují 
mimozemské objekty Sluneční soustavy, jako jsou 
planetky, komety, měsíce a planety. Každá lokace má 
jméno, číselnou hodnotu velikosti, spektrální typ 
a úroveň hydratace (označenou počtem kapek vody), 
jak je možné vidět na obrázku. Velikost lokace určuje 
nominální tah nutný pro přistání a start (odlet) z lokace 
a pravděpodobnost nálezu cenných surovin při Průzku-
mu. Spektrální typ určuje druh suroviny, která může být 
v lokaci nalezena (C – uhlíkaté chondrity, S – kame-
nité chondrity, M – železité, V – vestoidy, D – tmavé 
kerogeny a H – helium 3He), a tím zároveň technologie, 

které zde mohou být Vyrobeny. Hydratace udává, kolik vody je v lokaci k dispozici a jak snadné je ji zde získat. Na 
lokacích i na mapě samotné se vyskytují také další symboly, které vysvětlíme, jakmile se s nimi setkáme. Ve středu 
mapy vidíte Slunce s ciferníkem, který usnadňuje označování lokací na mapě. Mars se například nachází na druhé 
hodině v heliocentrické zóně Marsu, což zkráceně označujeme jako 2:00 E. Dalšími zónami jsou Merkur (D), Venuše 
(C), Země (M), Ceres (K), Jupiter (F), Saturn (G), Uran (H) a Neptun (J). 

Mars je cílem kosmických lodí ve scénáři Závod o Mars. Toto těleso se skládá ze tří lokací – jeskyně pod sopkou 
Arsia Mons, severní pól a podpovrchové ledovce v Hellas Planitia – obklopujících obrázek planety. Všechny mají 
stejnou velikost (10), ale jeskyně pod sopkou Arsia Mons mají nižší úroveň hydratace (tři kapky vody), takže je zde 
náročnější získat palivo a provádět zde Průzkum (o tom více později). Velikost těchto lokací znamená, že je zde také 
náročnější přistát a odstartovat odsud. Přerušované žluté čáry představují cesty pro rover. Mars má atmosféru, což 
je znázorněno symbolem oblaku na každé z lokací – ta může ovlivňovat Průzkum prováděný na dálku.

Trasy jsou cestami, podél kterých se kosmické lodě pohybují z lokace na lokaci (B7). Tyto cesty se potkávají na 
křižovatkách (B7b) a jsou označeny mnoha symboly. Souhrnně budeme křižovatky a další důležité body na těchto 
cestách nazývat „pole“. Obecně vzato představují body na mapě spíše stabilní oběžné dráhy než fyzická místa. Pole 
zahrnují průsečíky Hohmannových elips, zkráceně také „Hohmannovy průsečíky“ (zde se jednotlivé trasy kříží 
nebo ostře lámou, ale tyto body nejsou označeny symboly). Dále mezi pole patří pole zážehů (označená symboly 
kroužku vyplněného růžovou barvou) a librační centra a další křižovatky (označené symboly kroužku nevyplněné-
ho růžovou barvou). O všem právě zmíněném se dozvíte více v dalších částech výukové hry (viz ilustrace a popisky 
v tabulce níže).4 Pole a trasy ovlivňují pohyb kosmické lodi a rizika, která by mohla loď potkat při pohybu Sluneční 
soustavou.5 Některé trasy jsou označeny barevně – účelem je pouze jejich lepší odlišení a barva trasy nemá vliv na 
její funkci (B7i). Text na mapě je také spíše tematický než herní (B7k). 

4 POLE obecně představují jakékoliv pozice podél linií na mapě spojující lokace, rizika, Hohmannovy průsečíky atd. V High Frontier každé pole 
reprezentuje oběžnou dráhu, tedy oblast, ve které může kosmická loď zůstat nekonečně dlouho bez vynakládání energie, a každá čára mezi 

dvěma poli (jako například ta mezi LEO a přechodovou dráhou) představuje pevně stanovené delta-v, které budeme označovat jako Δv (stanovená 
změna rychlosti pro pohyb z jedné oběžné dráhy na jinou). Jediná pole, která nejsou oběžnými drahami, jsou pole přistávacího a startovního záže-
hu, což je také důvod, proč na nich není možné zastavit.

5 DELTA-V. Pojďme si pohovořit o ∆v a jeho vztahu k oběžným drahám a ke konceptu pohybu po Sluneční soustavě. ∆v je změna rychlosti 
potřebná pro přesun z jedné oběžné dráhy na druhou nebo pro start z povrchu tělesa a usazení na jeho stabilní oběžné dráze. Pro cestu z povr-

chu Země na LEO (která se nachází do 2 000 km nad povrchem) je například nutný pohyb rakety určitou rychlostí tak, aby dostředivá gravitační síla 
urychlovala raketu k Zemi takovou měrou, že ji bude nutit pohybovat se po kruhové trajektorii okolo těžiště Země. Jinými slovy, pohyb po oběžné 
dráze představuje neustálé padání, avšak zároveň pohybování se takovou rychlostí vpřed, že zemský povrch se před padajícím objektem zakřivuje 
tak, aby na něj objekt nikdy nedopadl – abychom to pochopili matematicky, rychlost potřebná pro překonání gravitačního působení tělesa (např. 
Země) je dána vztahem v=√((G*me)/R). Údaje v čitateli jsou konstanty, což znamená, že rychlost rakety na stabilní oběžné dráze R nebude ovlivněna 
její hmotností. Pokud se nacházíte na povrchu Země a chcete se dostat na oběžnou dráhu, potřebujete zvýšit svou aktuální rychlost, jíž je povrcho-
vá rotační rychlost planety (0,46 km/s na rovníku) na přibližně 7,35 km/s. Toto potřebné ∆v pro let ze Země na LEO je 6,89 km/s, pokud nebereme 
v úvahu aerodynamické a gravitační ztráty rychlosti, které toto číslo ve skutečnosti zvyšují na 9,5 km/s. Porovnejte tuto hodnotu s ∆v potřebným pro 
cestu z LEO na LMO (Low Mars Orbit – nízká oběžná dráha Marsu): 6,1 km/s. Hovoříme-li striktně v souvislostech potřebné energie, je jednodušší se 
dostat z LEO k Marsu než ze Země na LEO!
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POPIS LOKACE NA MAPĚ

Mezi třemi lokacemi 
Marsu je obrázek rudé 
planety samotné. Na 
tomto obrázku se však 
nepřistává.
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 POZNÁMKA: V před-
chozím textu zaznělo 
mnoho pojmů. Nepropadejte 
panice, vysvětlíme je, až to 
bude potřeba.

 

 

 

 

Hohmannův průsečík: Proleťte beze změny směru
nebo proveďte 2 zážehy (obrat) pro změnu směru.

Cesta pro rover: S roverem umožňuje
Průzkum na všech propojených lokacích
během jedné operace.

Pole průletu: +X bonusových zážehů pro
tento tah. Považujte za librační centrum.

Riziko brzdění o atmosféru/havárie:
Proveďte hod na riziko nebo zaplaťte
za NNÚ (neúspěch nepřipadá v úvahu).
Pokud je výsledkem hodu 1, Vyřaďte
sestavu kosmické lodi.

Pole (polovičního) přistávacího/startovacího
zážehu PSZ (½PSZ): Utraťte palivo pro vstup na pole
(poloviční množství u pole ½PSZ). Nelze zde zastavit.

Radiační pás: Považujte za librační centrum.
Efekt radiace neplatí.

Pole zážehu:
Utraťte palivo pro vstup na pole.
Zdarma pokračujte libovolným směrem.

Křižovatky a librační centra: Opusťte
zdarma libovolným směrem
(LMO = nízká oběžná dráha Marsu).

Trasa brzdění o atmosféru: Jednosměrka
ve směru šipky.

Most: Nespojené trasy.

LMO

+2

LEGENDA MAPY
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tC. Příprava hry
Nyní přišel čas připravit hru (C). Pokud jste tak ještě neučinili, rozložte mapu na stůl a rozdejte hráčům tři desky 
hráče – v této výukové hře budeme probírat hru tří frakcí: Čínské republiky lidu (ČRL –fialová),6 Národního úřadu 
pro letectví a kosmonautiku (NASA – bílá) a Evropské kosmické agentury (ESA – zelená). Najděte odpovídající tři 
karty posádky a položte na každou desku hráče jednu z nich na pozici sestavy na LEO. Ve skutečné hře by si každý 
hráč vybral frakci náhodně a poté by si tajně vybral, za kterou stranu karty chce hrát (podle C2). Připravte výukovou 
hru následujícím způsobem:

a. Položte na obrázek Slunce ve středu desky slunečního cyklu dva disky slunečního cyklu (ne čtyři, jak udává 
C1) podle návodu pro scénář 1 (Závod o Mars).

b. Připravte zásoby hráčů podle C3.
c. Najděte karty patentů ZoV (jedná se o karty s předponou R před svým číslem a se žlutým trojúhelníkem v pra-

vém horním rohu), ale nemíchejte je podle C4 – potřebujeme je seřadit tak, aby jejich pořadí odpovídalo průběhu 
výukové hry. Přesvědčte se, že karty jsou ve svých odpovídajících balíčcích seřazeny vzestupně lícem nahoru.

d. Každá frakce začíná hru se 4 Aqua (ne 6, jak udává C5) – položte tedy čtyři modré korálky do oblasti pro 
Aqua na desce hráče každé frakce.

e. Na počáteční pozici každé ze stupnic vytěžení položte modrý korálek (podle C6).
f. Na vyznačený kruh (B7j) v heliocentrické zóně Marsu položte žeton věhlasu (C7). Ve scénáři Závod o Mars 

se nepoužívají žádné jiné žetony věhlasu, takže je ani není potřeba umisťovat na mapu. Žetony hrdinství se 
také ve výukové hře nepoužívají, takže je odložte stranou.

g. ČRL má nejvyšší hodnotu vlivu posádky ze všech tří frakcí ve hře a stává se tak začínajícím hráčem (C8). 
Hráč, který hraje za tuto frakci, vezme jednu ze svých malých fialových kostek a položí ji na počáteční pozici 
slunečního cyklu (C8), čímž označí, že je začínajícím hráčem. 

6 V psaných pravidlech je toto uváděno jako ČRL. Co to sakra je? Čínská republika lidu je smyšleným státem, jenž nemá nic společného se sku-
tečným socialistickým národem silně nakloněným utiskující cenzuře. Nemá nic společného se zemí s dlouhou historií nevolnictví a systémem 

dokladů totožnosti navrženým tak, aby byli nevolníci udrženi zotročení na venkově. Dovolte mi však podělit se o příběh o touze po svobodě, příběh, 
o němž poskytuji mnoho podrobností ve své hře Pax Emancipation. Před několika dekádami se tito nevolníci postavili systému Hukou pro registraci 
občanů a přemohli stráže pověřené udržovat je mimo města. Velice se to podobalo nenásilnému pádu Berlínské zdi, avšak v tomto případě šlo 
o stovky milionů lidí. Tito ožebračení bývalí nevolníci nyní pracují v továrnách a jejich mzdy, byť v globálním měřítku nízké, jsou dostatečné pro 
výrazně zlepšený městský život zahrnující i takový luxus, jako jsou mobilní telefony. Levné zboží, jež vyrábějí, zahrnuje i hru High Frontier. Političtí 
cenzoři této diktatury bohužel prohlásili, že jakýkoli odkaz na jména či politiku jejich státu v High Frontier vyústí v konfiskaci. Mé použití zkratky ČRL 
je tak mým malým bojem za svobodu. – Phil Eklund

 PŘIPOMENUTÍ 
 V základní hře se může pozi-
ce začínajícího hráče změnit 
vlivem události – vždy však 
platí, že jeho kostka se musí 
nacházet na desce sluneč-
ního cyklu. V ZoV se pořadí 
hráčů měnit nebude. (tCg)
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ZDE UMÍSTĚTE DISKY 
SLUNEČNÍHO CYKLU
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Tahy hráčů: Začínající hráč položí kostku slunečního cyklu na pole 
„ROK 1“. Počínaje začínajícím hráčem se hráči střídají v tazích ve směru 
hodinových ručiček. Jakmile každý hráč odehrál svůj tah, posuňte kostku 
slunečního cyklu o 1 krok. 
Ve svém tahu v libovolném pořadí proveďte:

SLUNECNÍ CYKLUS | ZÁVOD O VEHLAS

POHYB LODÍ LIBOVOLNÝ POČET VOLNÝCH AKCÍ JEDNA OPERACE

 Přesun nákladu (G1): Přesuňte kar-
ty nebo PN mezi přítomnými sestavami. 
Můžete provést Doplnění regolitu.

 Vnitřní tankování  (G2): Přeměňte 
palivo v náklad (či naopak). Odhoďte 
náklad do vesmíru.

 Stavba kolonie  (G3): Vyřaďte 
člověka přítomného u továrny; umístěte 
na danou lokaci kupoli kolonie.

 Zabrání nároku  (G4): Nahraďte 
soupeřův nárok vlastním. Jedná se 
o zločin.

 Naložení žetonu věhlasu (G5):  
Pokud se člověk nachází v lokaci 
v heliocentrické zóně, ze které ještě 
nikdo nevyzvedl žeton věhlasu, smí 
příslušný žeton přidat do své sestavy. 
Pokud se tato sestava dostane na LEO, 
žeton z ní vyložte a otočte na stranu 
s vyšším počtem VB.

 Zahození  (G6): 
Vyřaďte karty a žetony, nebo Zahoďte 
PN z ruky nebo ze sestav(y).

VOLNÉ AKCE
 Příjem (I1): Získejte 1 Aqua.

 Dražba patentů (I2): Vyberte si 1 kartu z vrchu 
balíčku karet patentů a zahajte Dražbu. Iniciátor Dražby 
vyhrává remízy. Platí limit karet v ruce. Nezapomeňte 
na výhody frakcí.

 Prodej na trhu (I3): Přesuňte kartu z ruky dospod 
příslušného balíčku karet patentů; získáte 3 Aqua. Nebo 
Vyřaďte černou stranu karty za tržní cenu.

 Vynesení (I4): Libovolný počet karet z ruky na 
LEO; platíte 1 Aqua za každou jednotku hmotnosti 
Vynesených karet. Nepočítá se jako pohyb.

 Doplnění paliva v lokaci (I5): S továrnou: 7 PN 
vody; bez továrny: počet PN vody rovný hydrataci 
lokace – ISRU + 1.

 Průzkum (I6): Pokud je možný (ISRU ≤ hydratace 
lokace), proveďte hod na velikost lokace. Pokud je 
úspěšný, umístěte na lokaci žeton nároku, pokud ne, 
umístěte žeton bezcenné lokace.

 Industrializace (I7): Vyřaďte robonauta a rafinerii 
v lokaci s nárokem – poté (na ni) umístěte kostku továrny.

 Výroba mimo Zemi (I8): Přesuňte kartu z ruky 
černou stranou nahoru do lokace s továrnou odpoví-
dajícího spektrálního typu.

OPERACE

SLUNEČNÍ
CYKLUS

SLUNEČNÍ
CYKLUS

Pokaždé, když kostka slunečního cyklu překročí tento práh, odstraňte jeden disk slunečního 
cyklu, čímž naznačíte uplynutí jednoho dvanáctiletého cyklu. Jakmile je odstraněn poslední 
disk, hra končí.

Dlouhý pochod 9
Tah: 8,27 MN
Isp: 430 s
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 Zabrání nároku  (G4): Nahraďte 
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v heliocentrické zóně, ze které ještě 
nikdo nevyzvedl žeton věhlasu, smí 
příslušný žeton přidat do své sestavy. 
Pokud se tato sestava dostane na LEO, 
žeton z ní vyložte a otočte na stranu 
s vyšším počtem VB.

 Zahození  (G6): 
Vyřaďte karty a žetony, nebo Zahoďte 
PN z ruky nebo ze sestav(y).

VOLNÉ AKCE
 Příjem (I1): Získejte 1 Aqua.

 Dražba patentů (I2): Vyberte si 1 kartu z vrchu 
balíčku karet patentů a zahajte Dražbu. Iniciátor Dražby 
vyhrává remízy. Platí limit karet v ruce. Nezapomeňte 
na výhody frakcí.

 Prodej na trhu (I3): Přesuňte kartu z ruky dospod 
příslušného balíčku karet patentů; získáte 3 Aqua. Nebo 
Vyřaďte černou stranu karty za tržní cenu.

 Vynesení (I4): Libovolný počet karet z ruky na 
LEO; platíte 1 Aqua za každou jednotku hmotnosti 
Vynesených karet. Nepočítá se jako pohyb.

 Doplnění paliva v lokaci (I5): S továrnou: 7 PN 
vody; bez továrny: počet PN vody rovný hydrataci 
lokace – ISRU + 1.

 Průzkum (I6): Pokud je možný (ISRU ≤ hydratace 
lokace), proveďte hod na velikost lokace. Pokud je 
úspěšný, umístěte na lokaci žeton nároku, pokud ne, 
umístěte žeton bezcenné lokace.

 Industrializace (I7): Vyřaďte robonauta a rafinerii 
v lokaci s nárokem – poté (na ni) umístěte kostku továrny.

 Výroba mimo Zemi (I8): Přesuňte kartu z ruky 
černou stranou nahoru do lokace s továrnou odpoví-
dajícího spektrálního typu.
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Pokaždé, když kostka slunečního cyklu překročí tento práh, odstraňte jeden disk slunečního 
cyklu, čímž naznačíte uplynutí jednoho dvanáctiletého cyklu. Jakmile je odstraněn poslední 
disk, hra končí.

ZÁKLADNA 1
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 1.

ZÁKLADNA 2
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 2.
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umístěny karty patentů, položte 

na patřičné místo na mapě figurku 
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LEO
Palivové nádrže na LEO se 

nazývají Aqua. Aqua se používají 
jako PN a také jako platidlo. 

Žetony věhlasu a Aqua skladujte 
na LEO v příslušných vyhrazených 

oblastech.

AQUA

SONDA +1 nominální tah PRŮZKUMNÍK +0 nominální tah DOPRAVNÍ PLAVIDLO −1 nominální tah TAHAČ −2 nominální tah

+
2 n

om
in

áln
í t

ah
M

IN
IS

AT
 

MAX
SUCHÁ HM.

MIN
SUCHÁ HM.

MAX PROVOZ.
HM.

1

2

3

4

5
6

7
8

10 11

12

13
9

19 21 2317 27 29 3125

26 28 30 322414 16 18 20 22

15

1/2 1/21/22/32/3

1/9

2/9

4/9

5/9

7/9

8/9

1/3

1/3

2/3

1/21/23/4

1/4

2/3

5/6

1/6

1/31/3

1/2
1/2

2 22 22 2
2

2
2

2
2

3

3

4

6

9

2 2 1 1 1 12 22 2

1

VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.

  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 
  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 

roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.

2
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tD. „Gravitační studna“
Právě se chystáme začít hrát ranou část výukové hry. Zde se naučíte, jak získat do své ruky karty patentů a postavit 
z nich kosmickou loď, zatímco budete také shánět palivo potřebné k tomu, abyste loď následně vyslali do vesmíru.

High Frontier se odehrává v sérii kol (D), která budeme pro tyto účely nazývat také jako roky (např. rok 22). Každý 
rok se skládá ze dvou fází: fáze tahů hráčů (D1) a fáze slunečního cyklu (D2). Ve fázi tahů hráčů provede každý hráč 
(počínaje začínajícím a dále pak v pořadí ve směru hodinových ručiček) svůj tah, během kterého může:

a. Provést jednu operaci a pohnout svou kosmickou lodí v pořadí, jaké si vybere.
b. Provést libovolný počet volných akcí – kdykoli, nesmí však přerušit pohyb lodi ani provádění operace.

Jakmile tato fáze skončí (každý z hráčů provedl tah), vstupuje hra do fáze slunečního cyklu. Začínající hráč přesune 
kostku slunečního cyklu na následující pole slunečního cyklu a tím označí, že právě uplynul jeden rok herního času. 
Pokud je přitom překročen práh slunečního cyklu, odstraní začínající hráč jeden disk slunečního cyklu z obrázku 
Slunce, čímž označí, že právě uplynul jeden dvanáctiletý cyklus (D2b). Jakmile je odstraněn poslední z těchto 
disků, hra může skončit.

V rané hře se nemusíte zabývat pohybem, protože nejprve musíte svou kosmickou loď sestavit z „kusů“, které po-
stupně sesbíráte. Budeme se proto nejprve věnovat podskupině operací odehrávajících se na Zemi, kterými získáte 
karty do ruky.

Předtím, než se k tomu dostaneme, se ale ještě chvíli pojďme věnovat vodě. Ta je ve hře High Frontier ústředním 
konceptem. Používá se jako platidlo, pro těžbu surovin, k udržování života a také jako uskladnitelná forma vodíku, 
který může být použit pro pohon kosmických lodí. Ve hře se voda vyskytuje ve formě palivových nádrží (PN).7 PN 
jsou klíčem k objevování Sluneční soustavy. PN skladované na LEO se nazývají Aqua. Neslouží pouze jako palivo 
uskladněné na LEO, ale také jako herní měna. Aqua se pokládá na místo k tomu určené na desce hráče, jak jsme si 
již řekli dříve, a je představována modrými korálky. Při prodeji patentů pomocí operace Prodej na trhu, provádění 
operace Příjem nebo účasti v Dražbě patentů budete Aqua používat jako platidlo (F1c). Aqua můžete použít také 
k doplnění paliva své lodi na LEO. Pokud doplňujete palivo jinde, musíte použít PN, na LEO ale používáte Aqua. 
Aqua lze také naložit na loď jako PN a ty poté převážet jako náklad (F1b), což může být užitečné později ve hře, ale 
pro tuto chvíli nás to nemusí trápit.

tD1. Roky 1–4: Operace Příjem, Prodej na trhu a Dražba patentů
V několika prvních rocích (kolech) hry se budete zaměřovat na dvě věci: získávání karet patentů do ruky a tvorbu 
zásoby Aqua.

ROK 1
Začal první rok a s ním rovnou fáze tahů hráčů. Začínajícím hráčem je ČRL, která provede tah jako první.

► ČRL si prohlédne tři balíčky karet patentů. Jejich vrchními kartami jsou pohon Metastabilní helium (hmotnost 
5), robonaut Neutrální paprsek (také hmotnost 5) a rafinerie Depozice atomových vrstev (hmotnost 3). Vyšší hmot-
nost představuje vyšší nároky na Vynesení karty na oběžnou dráhu a na její přesun po Sluneční soustavě, hráč se 
tedy rozhodne nejprve získat Aqua na další Dražby, ve kterých se bude snažit získat nějaké lehčí vybavení.8 Provede 
tedy operaci Příjem (I1), čímž získá 1 Aqua ze společné zásoby; tu si přidá ke svým Aqua na LEO na desce hráče. 
Operace Příjem je nejjednodušším způsobem, jak získat finance. Pokud potřebujete právě 1 Aqua, proveďte Příjem.

► NASA si může vybírat ze stejných karet jako ČRL. Rozhodne se pro operaci Dražba patentů (I2) i přes vysokou 
hmotnost dostupných karet a zahájí Dražbu pohonu Metastabilní helium tím, že kartu položí doprostřed stolu. 
Aby mohl hráč zahájit Dražbu, musí mít v ruce méně než čtyři karty (I2a). Dražby karet patentů probíhají poměrně 
volným způsobem – hráč, který Dražbu zahájil, musí učinit první nabídku (většinou 0 Aqua) a všichni ostatní hráči 
(včetně samotného iniciátora Dražby) mohou přihazovat, Dražbu opustit nebo se do ní znovu připojit. Vše v libo-
volném pořadí (I2b). Jakmile všichni hráči přestanou přihazovat, nejvyšší nabídka vyhrává kartu. Přihazování probí-
há pomocí Aqua (I2c) a vítěz zaplatí svou nabídku iniciátorovi Dražby (nebo do společné zásoby, pokud je vítězem 
Dražby její iniciátor) podle I2d. Remízy automaticky vyhrává iniciátor Dražby – v tomto případě NASA (I2e). 

► NASA provede první příhoz ve výši 0 Aqua, protože může zvyšovat i později. ESA nabídne 1 Aqua a ČRL z Draž-
by odstoupí. Protože NASA ví, že pro vítězství v Dražbě stačí dorovnat nabídku ESA, učiní tak. ESA už svou nabídku 
nechce zvyšovat a ČRL se stále drží stranou. NASA tedy remízu vyhrává, zaplatí 1 Aqua do společné zásoby a vezme 
si pohon Metastabilní helium do ruky, což znamená, že jej vyloží vpravo od své desky hráče.

► ESA je na řadě jako poslední a zahájí Dražbu patentů o robonauta Neutrální paprsek – položí jej do oblasti 
Dražby. Tento robonaut má ISRU rovno 2 a hmotnost 5. Hodnota ISRU je velmi slibná, a tak je i přes svou vysokou 
hmotnost tato karta poměrně lákavá. Hráč by s její pomocí mohl provádět operace Doplnění paliva v lokaci 

7 KAŽDÁ PALIVOVÁ NÁDRŽ (zkráceně PN) představuje čtyřicet tun vody. Tunou je myšlena metrická tuna (tj. 1 000 kg). Ta se liší jak od americké 
(„krátké“) tuny, která je rovna 907 kg, tak od imperiální („dlouhé“) tuny rovné 1 061 kg.

8 HMOTNOST VERSUS VÁHA. Mluvíme-li o „lehčím“ vybavení, mohlo by se zdát, že váha a hmotnost jsou jedno a to samé. Opak je však pravdou. 
Pokud se budete procházet po Měsíci, vaše váha (měřena v newtonech) bude pouze jednou šestinou vaší váhy na Zemi, ačkoli vaše hmotnost 

(měřena v kilogramech) se nijak nezmění. Váha je hmotností objektu násobená lokálním gravitačním zrychlením (9,8 m/s2 na Zemi). Objekt 
o hmotnosti 1 000 kg tudíž na Zemi váží 9 800 kg × m/s2 (newtonů), zatímco ten samý objekt na Marsu, kde je gravitační zrychlení přibližně 
3,7 m/s2, váží 3 700 N.

 TIP: Při Dražbě přemýš-
lejte nad spektrálním typem 
karty. Je užitečné, pokud 
se shoduje se spektrálním 
typem lokace, kde byste 
v budoucnu mohli vybudo-
vat továrnu. Všechny lokace 
Marsu jsou spektrálního 
typu C, takže karty tohoto 
typu jsou v tomto scénáři 
důležitější než jakýkoli jiný 
typ. (tD1. ROK1-ČRL)

 TIP: Tuto příležitost mů-
žete využít k tomu, abyste si 
zkusili Dražbu sami a zjistili, 
jak funguje. Nicméně pro 
účely návaznosti výukové 
hry je potřeba, aby Dražba 
dopadla stejně jako v uvede-
ném textu. (tD1. ROK1-NASA)

 TIP: Dražbu vždy začínejte 
nabídkou 0 Aqua – přihodit 
můžete i později. 
(tD1. ROK1-NASA)
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a Průzkum (obě si představíme později) v jakýchkoli lokacích se dvěma či více kapkami vody, což zahrnuje všechny 
tři lokace Marsu. Dražba začíná úvodní nabídkou 0 Aqua, kterou učiní ESA. NASA nakonec přihodí 2 Aqua, protože 
zisk této karty by ji dostal na čelní pozici v závodě o to, kdo se jako první dostane na Mars. NASA v Dražbě zvítězí 
i přes nabídku ČRL ve výši 1 Aqua. ESA ví, že NASA se touto výhrou zase o kousek přiblíží okamžiku, kdy svou loď 
pošle do vesmíru, ale rozhodne se profitovat z jejího spěchu. NASA tak zaplatí 2 Aqua ESA (I2d) a obě frakce jsou 
šťastné. NASA má v tuto chvíli v ruce dvě karty patentů.

V tuto chvíli dává smysl na chvilku se zastavit a podívat se trochu blíže na ekonomiku hry. Existují v zásadě tři 
způsoby, jak ve hře High Frontier získat peníze, a dva z nich už jste viděli. První je operace Příjem, při které hráč 
jednoduše získá 1 Aqua ze společné zásoby. Jedná se o jednoduchou, avšak ne velmi lukrativní operaci. Pokud 
si ji však vyberete, je jisté, že z ní budete profitovat pouze vy a nikdo jiný.

Druhou možností je operace Dražby patentů. Zisk z ní je proměnlivý, jak jste viděli v prvním kole. Pokud chcete 
provést tuto operaci, musíte se nejprve rozhodnout, zda Draženou kartu chcete, nebo si myslíte, že ji chce 
někdo jiný, z čehož pak můžete profitovat. Pokud necháte Dražbu vyhrát jiného hráče, snažte se, abyste získali 
alespoň 2 Aqua. V opačném případě jste totiž mohli provést rovnou operaci Příjem – je lepší, když pouze získáte 
1 Aqua, než když získáte 1 Aqua a soupeř získá levně kartu patentu Dražbou, na kterou jste operaci (tah) vyplýt-
vali vy.

Třetím způsobem, jak získat Aqua, je prodat patent technologie pomocí operace Prodej na trhu. Tím získáte 
vždy 3 Aqua (ale uvidíte, že později ve hře je možné získat mnohem více). Nejlepší situací je, když získáte patent 
za 1 Aqua v Dražbě jiného hráče a poté jej Prodáte na trhu. Tím získáte 2 Aqua za cenu pouze jednoho vlastního 
tahu. Pokud chcete kartu Prodat na trhu, neměli byste za ni nikdy platit 2 Aqua, pokud opravdu nechcete, aby 
ji získal někdo jiný. Pokud ji totiž ve svém tahu následně Prodáte na trhu za 3 Aqua, získáte 1 Aqua stejně, jako 
kdybyste provedli operaci Příjem, ale zároveň díky vám jiný hráč zbohatl o 2 Aqua.

ČRL by měla jako začínající frakce vyhodnotit fázi slunečního cyklu posunutím kostky slunečního cyklu o jedno 
pole po směru hodinových ručiček a označit tak uplynutí prvního roku. Tímto je první rok ukončen a budeme 
pokračovat druhým.

Ještě předtím se však podívejme na koncept hráčovy ruky. Karty v ruce (E1) se skladují vpravo od desky hráče. 
V ruce můžete mít karet, kolik chcete (E1a). Karty v ruce musí být vždy otočeny bílou stranou nahoru a hráči si 
karty ve vaší ruce mohou kdykoli prohlížet (E1b) – jsou koneckonců vyloženy na stole.

ROK 2
► ČRL se rozhodne Dražit robonauta Fúzní Z-pinch hořák, který se aktuálně nachází na vrchu balíčku karet robo-
nautů. Dražba je velmi nelítostná a ČRL nakonec zvítězí příhozem 2 Aqua, který dorovná stejně vysokou nabídku 
ESA. Požadované Aqua zaplatí ČRL do společné zásoby.

► NASA má podezření, že by někdo mohl mít zájem o další kartu z balíčku robonautů, Jaderný vrták, který má 
rozumný tah (5) i hodnotu ISRU (3) a nízkou hmotnost (2). Zahájí o něj tedy Dražbu a její odhad potvrdí ESA, která 
přehodí nabídku ČRL a vyhraje s příhozem 2 Aqua, které vyplatí NASA. Všichni hráči tak mají v ruce robonauta. 

► ESA se domnívá, že další kartou, kterou by hráči mohli chtít, je rafinerie. Horní karta balíčku je rafinerie Depozice 
atomových vrstev s rozumnou hmotností 3. ESA o ni zahájí Dražbu. Jak NASA, tak ČRL se o kartu zajímají 
a jsou ochotné patřičně za ni zaplatit; ESA se rozhodne Dražby neúčastnit, nechat vyhrát jinou stranu a shrábnout 
související poplatky. NASA Dražbu vyhraje s nabídkou 3 Aqua, která je významnou finanční injekcí pro ESA. Ta má 
teď nemalou zásobu Aqua.

Druhý rok hry skončil, takže nezapomeňte znovu posunout kostku slunečního cyklu (odteď už na to musíte myslet 
sami!). Všechny frakce pokročily se sháněním karet do ruky, ale pouze ESA má více Aqua, než s kolika začínala. Teď 
musí frakce nasbírat dostatek patentů na to, aby postavily kosmickou loď, a získat dost Aqua na to, aby všechny její 
součásti (karty) Vynesly na LEO a také aby loď naplnily palivem. NASA je ve výhodné pozici, protože vlastní úsporný 
pohon, užitečného robonauta i rafinerii, což vlastně stačí k tomu, aby už začala uvažovat o opuštění planety. Musí 
však shromáždit dostatek financí k tomu, aby tento plán uvedla v chod. ESA a ČRL stále ještě musí sehnat nějaké 
karty.

ROK 3
► ČRL opět začíná (v ZoV se pořadí tahů hráčů nemění). Má pocit, že bude potřebovat lepší pohon než ten, který 
poskytuje její posádka, takže zahájí Dražbu o Hallův motor. NASA již pohon má a nemá finance na rozdávání, takže 
se Dražby neúčastní. ESA má zájem, ale její robonaut Jaderný vrták také dokáže dodat potřebný pohon. ESA tak 
přihodí 1 Aqua čistě proto, aby ČRL nezískala kartu zdarma. ČRL příhoz dorovná, Dražbu vyhraje a zaplatí 1 Aqua do 
společné zásoby, čímž její tah končí.

► NASA se rozhodne zahájit další Dražbu – tentokrát o pohon Lavalova dýza; počáteční nabídka je samozřejmě 
0 Aqua (což je vše, co NASA má). Myšlenkou je, že buď získá kartu zdarma, nebo aspoň z některého ze soupeřů 
vytáhne nějaké Aqua. V ruce má tři karty, takže se Dražby stále ještě může zúčastnit. Pokud ji však vyhraje, nebude 
se dále moci Dražeb účastnit z důvodu limitu zmíněného dříve (I2a). ČRL už pohon má a také ESA vyhovuje pohon 
v její ruce, takže se ani jeden ze soupeřů Dražby nezúčastní a NASA kartu získá zdarma.

 TIP: Při pohledu na 
hodnoty na kartách patentů 
a posádky si všimněte, že 
hodnoty hmotnosti se pohy-
bují v rozmezí 0 (lehká) až 
5 (těžká), hodnoty pro Prů-
zkum (ISRU) od 0 (výborná) 
po 4 (špatná), hodnoty tahu 
od 0 (nízký) po 14 (vysoký) 
a hodnoty spotřeby paliva 
od 0 (úsporný) po 14 (žrout). 
Tyto údaje vám začnou dávat 
smysl později, ale už nyní je 
dobré seznámit se s jejich 
možným rozsahem.
(tD1. ROK1-ESA)

 TIP: Je možné vypustit do 
kosmu i loď bez robonauta 
či rafinerie pouze pomocí 
karty posádky. Bez těchto 
technologií však bude užitek 
z lodi omezený, jak uvidíte 
později. (tD1. ROK2-NASA)

Hornina roztavená jaderným 
reaktorem je ukládána jak
v trhlinách podloží, tak coby 
sklovitá vyzdívka vrtu.
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Tahy hráčů: Začínající hráč položí kostku slunečního cyklu na pole 
„ROK 1“. Počínaje začínajícím hráčem se hráči střídají v tazích ve směru 
hodinových ručiček. Jakmile každý hráč odehrál svůj tah, posuňte kostku 
slunečního cyklu o 1 krok. Ve svém tahu v libovolném pořadí proveďte:

SLUNECNÍ CYKLUS | ZÁVOD O VEHLAS

POHYB LODÍ LIBOVOLNÝ POČET VOLNÝCH AKCÍ JEDNA OPERACE

 Přesun nákladu (G1): Přesuňte kar-
ty nebo PN mezi přítomnými sestavami. 
Můžete provést Doplnění regolitu.

 Vnitřní tankování  (G2): Přeměňte 
palivo v náklad (či naopak). Odhoďte 
náklad do vesmíru.

 Stavba kolonie  (G3): Vyřaďte 
člověka přítomného u továrny; umístěte 
na danou lokaci kupoli kolonie.

 Zabrání nároku  (G4): Nahraďte 
soupeřův nárok vlastním. Jedná se 
o zločin.

 Naložení žetonu věhlasu (G5):  
Pokud se člověk nachází v lokaci 
v heliocentrické zóně, ze které ještě 
nikdo nevyzvedl žeton věhlasu, smí 
příslušný žeton přidat do své sestavy. 
Pokud se tato sestava dostane na LEO, 
žeton z ní vyložte a otočte na stranu s 
vyšším počtem VB.

 Dobrovolné Zahození  (G6): 
Vyřaďte karty a žetony, nebo Zahoďte 
PN z ruky nebo ze sestav(y).

VOLNÉ AKCE
 Příjem (I1): Získejte 1 Aqua.

 Dražba patentů (I2): Vyberte si 1 kartu z vrchu 
balíčku karet patentů a zahajte Dražbu. Iniciátor Dražby 
vyhrává remízy. Platí limit karet v ruce. Nezapomeňte 
na výhody frakcí.

 Prodej na trhu (I3): Přesuňte kartu z ruky dospod 
příslušného balíčku karet patentů; získáte 3 Aqua. Nebo 
Vyřaďte černou stranu karty za tržní cenu.

 Vynesení (I4): Libovolný počet karet z ruky na 
LEO; platíte 1 Aqua za každou jednotku hmotnosti 
Vynesených karet. Nepočítá se jako pohyb.

 Doplnění paliva v lokaci (I5): S továrnou: 7 PN 
vody; bez továrny: počet PN vody rovný hydrataci 
lokace – ISRU + 1.

 Průzkum (I6): Pokud je možný (ISRU ≤ hydratace 
lokace), proveďte hod na velikost lokace. Pokud je 
úspěšný, umístěte na lokaci žeton nároku, pokud ne, 
umístěte žeton bezcenné lokace.

 Industrializace (I7): Vyřaďte robonauta a rafinerii 
v lokaci s nárokem, abyste umístili kostku továrny.

 Výroba mimo Zemi (I8): Přesuňte kartu z ruky 
černou stranou nahoru do lokace s továrnou odpoví-
dajícího spektrálního typu.

OPERACE

SLUNEČNÍ
CYKLUS

SLUNEČNÍ
CYKLUS

Pokaždé, když kostka slunečního cyklu překročí tento práh, odstraňte jeden disk slunečního 
cyklu, čímž naznačíte uplynutí jednoho dvanáctiletého cyklu. Jakmile je odstraněn poslední 
disk, hra končí.

KOSTKA SLUNEČNÍHO CYKLU
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► ESA se rozhodne Dražit pohon VASIMR a nabídne 0 Aqua s vědomím toho, že NASA již Dražit nemůže (nemá 
zdroje, ani místo v ruce) a ČRL již má kvalitní pohon. Měla by tak kartu získat zdarma…. Což se jí povede. Tohle byl 
úspěšný tah! 

ROK 4
► ČRL Draží rafinerii Karbochlorace. Zkusí nabídnout 1 Aqua, to ale nestačí na nabídku ESA, která je ochotná 
zaplatit 2 Aqua. NASA se stále Dražby nemůže účastnit. Rozhodně však nejde o neúspěch ČRL, která tak získala 
2 Aqua od ESA.

► NASA je další na řadě a potřebuje se zbavit některé z karet v ruce. V této chvíli nemá dost financí na to, aby 
kteroukoli z karet Vynesla na LEO (operaci Vynesení probereme záhy), takže si vybere operaci Prodej na trhu (I3a) 
a Prodá svůj pohon Lavalova dýza za 3 Aqua – kartu vrátí dospod příslušného balíčku karet patentů. Operace 
Prodej na trhu je jedním ze způsobů, jak současně získat finance a zbavit se karet z ruky.

► ESA si uvědomí, že ČRL by se stále ještě hodila rafinerie, a rozhodne se Dražit rafinerii Formování chemickou 
depozicí z plynné fáze. NASA již rafinerii má a ESA cítí, že pokud Dražbu vyhraje levně, může pak kartu Prodat na 
trhu; doufá však, že ČRL bude mít o kartu zájem a vyžene její cenu výš. ČRL prokoukne taktiku ESA, ale přesto se jí 
rafinerie vzhledem k její nízké hmotnosti (všechny rafinerie v balíčku ZoV mají hmotnost v rozmezí 2–5) líbí a je za 
ni ochotná zaplatit 2 Aqua. Hráč ESA ví, že jakmile nabídka překročí 1 Aqua, bylo by prozíravé nechat ČRL zvítězit 
a nechat si od ní ony 2 Aqua vyplatit.

Tímto jste skončili první sérii kol. Všichni hráči pracovali na tom, aby získali potřebné patenty. Ve hře se netočí 
mnoho peněz, ale frakce mají dost času na to, aby nasbíraly Aqua. Zdá se, že momentálně je v nejlepší pozici ESA – 
má dost financí a také solidní sadu patentů. Situaci shrnuje situační tabulka vpravo. Zkontrolujte si, že jste všechny 
kroky do této chvíle vyhodnotili správně.

tD2. Roky 5–6: Operace Vynesení
V tuto chvíli byste už měli být obeznámeni se základními komponentami ve hře 
a s operacemi Příjem, Dražba patentů a Prodej na trhu. Výuková hra se jimi už dále 
nebude zabývat detailně. Nyní se budeme věnovat pravidlům řídícím možnosti, 
jakými můžete karty patentů ze své ruky dostat na desku hráče. Operace Vynese-
ní (I4) přesouvá patenty z hráčovy ruky do jeho sestavy na LEO na desce hráče. 
Vynesení jednotlivých komponent (karet) na LEO je krokem, který musí předcházet 
sestavení kosmické lodi z jednotlivých dílů.9 Pro Vynesení jsou potřeba finance: 
1 Aqua za každou jednotku hmotnosti, kterou Vynášíte na LEO. Dříve jsme zmínili 
(a už jste si toho asi i všimli), že karty mají také černou stranu; mohou však být Vyneseny pouze bílou stranou naho-
ru (I4a) – význam černé strany karty vám prozradíme později.

ROK 5
Všichni tři hráči už mají vše, co potřebují k tomu, aby nejen sestavili kosmickou loď, ale také aby v ní na Mars 
přepravili užitečné technologie. Jediným rozdílem mezi nimi je, že ESA zvládla nashromáždit více zdrojů než její 
soupeři.

► ČRL zahájí Dražbu další karty z balíčku pohonů – Solární můru – a získá ji za 1 Aqua. Tento pohon disponuje 
velmi lákavou nulovou hmotností.

► NASA potřebuje sehnat finance a zdarma získá v Dražbě robonauta Setrvačníkový těžařský bagr, protože nikdo 
jiný nepřihazuje.

► ESA se už cítí celkem sebevědomě ohledně karet ve své ruce a je připravena poslat misi na Mars – prozatím 
bez posádky. ESA Vynese na LEO z ruky svou rafinerii Karbochlorace a robonauta Jaderný vrták – pohon VASIMR 
si prozatím v ruce nechá. Sečtením hmotnosti všech Vynesených karet dojde k číslu 5. ESA má v zásobě 7 Aqua, 
takže bez problémů zaplatí oněch 5 (jednu Aqua za každou Vynesenou jednotku hmotnosti) a přesune dvě karty 
ze své ruky na pole LEO na své desce hráče. Výhoda frakce (B6a) přináší NASA 1 Aqua pokaždé, když je provedena 
operace Vynesení, NASA si tedy za operaci, kterou provedla ESA, vezme 1 Aqua ze společné zásoby.10

9 VYNESENÍ. Pokud nejste obeznámeni se současnými postupy v kosmonautice, možná si říkáte, proč je nutné Vynést technologie na LEO, kde 
je z nich sestavena kosmická loď. Proč prostě nevynést sestavenou a plně natankovanou kosmickou loď ze Země? Pro mise mimo nejbližší 

sousedství Země (například dále než k Měsíci) umožňuje konstrukce na oběžné dráze stavbu větších dopravních systémů, které by jinak nebylo 
možné ze Země Vynést na jedné raketě během jednoho startu. Největší v současnosti vyvíjený kosmický nosič, raketa SLS od NASA, dokáže k Měsíci 
dopravit asi 45 tun, což je přibližně hmotnost jedné palivové nádrže v High Frontier. Meziplanetární lodě jsou přitom mnohem větší, a proto vyžadují 
mnoho startů ze Země a jsou konstruovány až na LEO.

10 POPLATKY ZA VYNESENÍ. Toto je výhoda frakce NASA. Představuje skutečnost, že NASA provozuje raketu SLS (Space Launch System), 
a všechny frakce, včetně NASA, musí za tuto službu platit v Aqua. Kromě toho to zdůrazňuje dvojí povahu Aqua jakožto paliva i platidla 

současně (viz F1c).

 TIP: Účast v Dražbě může 
být motivována snahou 
získat Draženou kartu (může 
mít např. spektrální typ, kte-
rý se vám hodí), získat levně 
kartu, kterou následně Pro-
dáte, nebo zabránit v zisku 
Dražené karty některému ze 
soupeřů. Někdy je užitečné 
nechat soupeře Dražbu 
vyhrát, protože tím naplní 
svůj limit karet, což se právě 
teď stalo NASA – pokud by 
se chtěla účastnit dalších 
Dražeb, bude muset počet 
karet ve své ruce snížit.
([tD1. ROK3-NASA)

 TIP: Ve hře může být 
také důležité podívat se na 
následující kartu v balíčku 
patentů poté, co je zahájena 
Dražba patentů. To, jaká 
karta je odkryta, může 
mít zásadní vliv na průběh 
Dražby i na další tahy hráčů. 
(tD1. ROK3-ESA)
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SITUAČNÍ TABULKA NA KONCI 4. ROKU

 TIP: Posádka je užitečná 
při Stavbě kolonie, pro 
páchání zločinů a pro zisk 
věhlasu; také vás dokáže 
ochránit před zločiny vašich 
protihráčů. Disponuje silný-
mi, ale neúspornými pohony 
a základními možnostmi 
ISRU. V plné základní hře 
také chrání před některými 
událostmi. Jak však časem 
zjistíte, nemá smysl posílat 
posádku na každou cestu. 
(tD2. ROK5-ESA)
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ROK 6
► ČRL potřebuje snížit počet karet ve své ruce pod čtyři, pokud se chce v budoucnu účastnit Dražeb. Má v ruce 
Solární můru o hmotnosti 0, kterou tak může zdarma Vynést na LEO (položit na příslušné místo na své desce hrá-
če).11 Stejně jako v předchozím tahu ESA získá i nyní NASA 1 Aqua ze společné zásoby za operaci Vynesení, kterou 
ČRL právě provedla.

► NASA má také plnou ruku a její karty se jí líbí, takže nechce žádnou z nich Prodat – dostane však nápad. Rozdělí 
svou misi na dvě části: nejprve na Mars pošle robonauta; rafinerie (případně i s posádkou) bude následovat. Na 
realizaci tohoto plánu začne pracovat tím, že Vynese na LEO Setrvačníkový těžařský bagr (robonaut o hmotnosti 2) 
a Depozici atomových vrstev (rafinerie o hmotnosti 3). Má právě tolik Aqua (5), aby mohla tuto operaci provést. Za 

provedenou operaci opět získá 1 Aqua, ale až poté, co za ni plně zaplatí náklady.

► ESA je téměř připravena sestavit kosmickou loď, ale ještě využije příležitost a Draží 
robonauta Kuckův komár, kterého získá zdarma, protože ostatní hráči se Dražby rozhodnou 
nezúčastnit.

Na konci šestého roku tak všechny frakce sehnaly potřebné karty, ale stále ještě potřebují 
zdroje. Opět zkontrolujte stav hry podle situační tabulky. Tyto tabulky se budou opakovat 
pravidelně – použijte je, pokud to uznáte za vhodné.

tD3. Roky 7–9: Sestavy a volné akce
Pomalu se blížíme ke konci úvodní části výukové hry. V příštích několika kolech se dozvíte více o některých volných 
akcích (G), které můžete podniknout, a také o sestavách (E2). Těmi pojďme začít. Jednu sestavu má každý hráč už 
od začátku hry. Je jí sestava na LEO, která se na počátku skládá z karty posádky a Aqua umístěných v příslušných 
polích na desce hráče. V první fázi hry každá frakce tuto sestavu rozšířila Vynesením dalších karet, jež se do sestavy 
na LEO připojily. Váš počet sestav je omezen (E3): na konci svého tahu smíte mít pouze jednu sestavu kosmické 
lodi, jednu sestavu na LEO a dvě sestavy základen (E2). Pokud máte sestav více, musíte nadbytečné sestavy Vyřadit 
(tento důležitý proces si osvětlíme později). Sestava může mít libovolnou velikost (vesmír je opravdu velký, E2a).12 
Sestavy jsou, obecně vzato, spjaty s konkrétními figurkami (např. figurka kosmické lodi pro sestavu kosmické lodi). 
Výjimkou je sestava na LEO (E2b a E3b), protože ta se nachází stále na stejném místě.

Vzhledem k tomu, že jste již obeznámení s operacemi rané hry, popis následujících tří kol zkrátíme.

ROKY 7,8,9
► ČRL v těchto kolech v Dražbě zdarma získá robonauta Štípačka kamene, kterého následně Prodá na trhu 
a v osmém roce tak získá 3 Aqua. V devátém roce pak zahájí Dražbu o rafinerii Fluidizované lože, kterou vyhraje za 
0 Aqua (bez příhozů protistran), takže i po tomto roce zůstává v čistém zisku 3 Aqua.

► NASA mezitím získá 3 Aqua Prodejem robonauta Neutrální paprsek, získá v Dražbě dalšího robonauta z balíčku 
(Mikrovlnný elektrotermální motor) za 0 Aqua, protože nikdo jiný o něj nemá zájem, a poté jej v devátém roce 
Prodá za 3 Aqua. Za tato tři kola tedy získala celkem 6 Aqua.

11 ZNÁZORNĚNÍ HMOTNOSTI. Neznamená to, že pohon Solární můra má doslova nulovou hmotnost. Znamená to, že jeho hmotnost je menší 
než 20 tun, což je dost málo na to, aby to mohlo být pro účely hry zanedbáno.

12 KOSMICKÉ SMETÍ je událostí v Základních pravidlech hry a v Závodu o věhlas se neobjevuje. Ačkoliv se jedná o dobrý námět pro hollywood-
ský film, je rozlehlost prostoru na LEO často podceňována, pokud jde o odhadování rizika, jaké může způsobit 128 milionů kousků smetí 

menších než 1 cm. Nechvalně známý Kesslerův syndrom, který hovoří o velké kolizi způsobující kaskádu dalších kolizí, byl v roce 2009 postaven před 
zkoušku, když se střetly družice Iridium 33 a Kosmos 2251. Srážkou vznikl obří oblak trosek obsahující 2 000 sledovatelných fragmentů, přičemž však 
většina z nich během několika let sestoupila do atmosféry a nezpůsobila žádné další incidenty. SpaceX plánuje na oběžnou dráhu vynést 42 000 
družic Starlink, avšak ani toto množství by nemělo vést k hustotě potřebné pro spuštění Kesslerova syndromu.

ZÁKLADNA 1
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 1.

ZÁKLADNA 2
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 2.
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.
  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 

  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 
roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.

2

15
Základní tah

Spotřeba 
paliva

Postrčitelný

Solární napájení

Přídavné spalování  
(nominální tah +1
za cenu X kroků paliva)

Modrá = voda 
Šedá = regolit

MÍSTO 
PRO

ŽETONY

ŽETON PRO
VOZNÍ HM.

ŽETON
SUCHÉ HM.

<1
PASIVNÍ

LET
15115 137 93 14104 126 821

Stupnice nominálního tahu | Hodnotu nominálního tahu označte �gurkou kosmické lodě. Tah je modi�kován přídavným spalováním ( ), hmotnostní třídou plavidla, solárním napájením ( ) a laserovou energií ( )

Ariane 64
Tah: 1,37 MN
Isp: 450 s

POWERSAT

2

812

LIDÉ NA PALUBĚ

Posádka (F)

Astronauti ESA (F)

CQ
03

8F

ISRU 4

POWERSAT:
Během tahu kte-
réhokoliv hráče: 
můžete udělit 
bonus +1 k tahu 
kterémukoliv po-
honu, který má ve 
svému trojúhle-
níku tahu symbol 

.

 

1
4

HMOTNOST
RADIAČNÍ
ODOLNOST

radiofrekvenční
zesilovač

helixová
anténa

ICRF
antény

ra
di

át
or

vodíkové
čerpadlo

měniče
výkonu

supravodivé
elektromagnety

ICRF
zesilovač

vodík

magnetická
tryska

Magnetoplazmatický 
raketový motor s varia-
bilním specifickým impulzem.
15 elektrotermálních motorů
Tah: 150 N na jeden motor
Isp: 4 000 s
Celkový výkon: 60 MWe

Účinnost: 72 %

1

13

Pohon

VASIMR

RT
00

4F

V

 

3 HMOTNOST

Závod
o věhlas

Hornina roztavená jaderným 

reaktorem je ukládána jak

v trhlinách podloží, tak coby 

sklovitá vyzdívka vrtu.
Teplota penetrátoru: 1 800 K

Energie: 4,5 kJ/cm3

Rychlost vrtání: 100 m/den

čerpadlo
chladiva

hydraulický pohon
o síle 80 MN

lithiové
kondenzátory
tepelné trubice

100 MWt

reaktor

lithiový výparník
tepelné trubice

roztavený cín

vedení
roztavená

hornina
uložená

v trhlinách

vodní chladivo

svěrka

Los Alamos

1

45

Robonaut

Jaderný vrták

RB
01

5F

ISRU 3

D

 

2 HMOTNOST

Závod
o věhlas

plynný
chlór

tepel-
né

cívky

sběrné mísy
chloridu
hlinitého

oxid
uhelnatý

k methanaci

oxid hlinitý + uhlík

retorta

ch
lo

rid
 h

lin
itý

 +
 o

xi
d 

uh
el

na
tý

ra
di

át
or

Výkon pece: 1 MWe

Teplota: 1 123 K

Rafinace kovů tvorbou 

chloridových solí.

Rafinerie

Karbochlorace

RF
02

6F

V

 

3 HMOTNOST

Závod
o věhlas

Hornina roztavená jaderným 
reaktorem je ukládána jak
v trhlinách podloží, tak coby 
sklovitá vyzdívka vrtu.
Teplota penetrátoru: 1 800 K
Energie: 4,5 kJ/cm3

Rychlost vrtání: 100 m/den

čerpadlo
chladiva

hydraulický pohon
o síle 80 MN

lithiové
kondenzátory

tepelné trubice

100 MWt
reaktor

lithiový výparník
tepelné trubice

roztavený cín

vedení
roztavená

hornina
uložená

v trhlinách

vodní chladivo

svěrka

Los Alamos

1

45

Robonaut

Jaderný vrták

RB
01

5F

ISRU 3

D

 

2 HMOTNOST

Závod

o věhlas

plynný
chlór

tepel-
né

cívky

sběrné mísy
chloridu
hlinitého

oxid
uhelnatý

k methanaci

oxid hlinitý + uhlík

retorta

ch
lo

rid
 h

lin
itý

 +
 o

xi
d 

uh
el

na
tý

ra
di

át
orVýkon pece: 1 MWe

Teplota: 1 123 K

Rafinace kovů tvorbou 
chloridových solí.

Rafinerie

Karbochlorace

RF
02

6F

V

 

3 HMOTNOST

Závod

o věhlas

Platba 5 Aqua za Vynesení
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NASA dostane 1 Aqua ze
společné zásoby (výhoda frakce)
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VYNESENÍ KARET Z RUKY NA LEO

 TIP: Vynesení karet 
na LEO je způsobem, jak 
obejít limit karet v ruce kvůli 
operaci Dražba patentů, 
pokud si kartu chcete nechat 
a neplánujete ji Prodat. 
(tD2. ROK6-ČRL)
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► ESA provede komplikovanější sekvenci tahů. Vzhledem k tomu, že se již dříve rozhodla, že je připravená na ces-
tu na Mars, Prodá na trhu Kuckova komára za 3 Aqua. Pak je na čase zkonstruovat kosmickou loď.13 Ve stejném tahu 
provede ESA volnou akci Přesun nákladu a vytvoří sestavu kosmické lodi (G1 a G1d) vlevo od místa pro sestavu na 
LEO na své desce hráče. Do ní Přesune robonauta a rafinerii ze své sestavy na LEO (na své desce hráče). Volná akce 
Přesun nákladu je základním mechanismem hry, který umožňuje přesun karet mezi sestavami nacházejícími se na 
stejném místě (v herní terminologii označováno jako „přítomné“ sestavy). Nezapomeňte, že ESA se rozhodla, že na 
loď nepošle posádku, která tedy zůstane na LEO. Ve stejnou chvíli umístí ESA svou zelenou figurku kosmické lodi 
(představující nově vzniklou sestavu) na pole „LEO“ na mapě. Vzhledem k tomu, že právě vznikla nová sestava kos-
mické lodi, bude potřeba provést ještě pár úprav na desce hráče. ESA musí určit hmotnost lodi: součet hmotností 
jednotlivých karet udává suchou hmotnost, jejíž žeton je potřeba položit na palivový diagram na pozici „5“. ESA 
vezme také žeton provozní hmotnosti a položí jej na žeton suché hmotnosti. Ve výsledku tyto dva žetony ukazují, 
že suchá hmotnost lodi je rovna 5 a loď nemá prozatím natankováno žádné palivo.

► ESA v osmém roce Prodá na trhu VASIMR (vrátí jej dospod balíčku karet pohonů), čímž získá 3 Aqua. Je již téměř 
připravená odletět na Mars, ale předtím si chce zajistit ještě nějaké další palivo, takže 
provede v devátém roce operaci Příjem a vezme si 1 Aqua.

Pro jednoduchost jsme v tomto případě sledovali osud každé frakce zvlášť v průbě-
hu všech tří jejích tahů místo toho, abychom popsali průběh jednotlivých tahů jako 
dříve. Abychom zajistili, že všechny balíčky karet patentů mají správné pořadí karet, 
dodejme, že poslední čtyři karty v balíčku robonautů by se měly nacházet v tomto po-
řadí (od spodní po vrchní): Mikrovlnný elektrotermální motor, Skalní štípačka, Kuckův 
komár a Neutrální paprsek.

tE. „Rudá planeta nebo nic“
Druhá fáze výukové hry vám vysvětlí, jak funguje deska hráče, a naučí vás, jak natankovat palivo do kosmické lodi 
a poslat ji na Mars. Frakce budou provádět i operace, které jste již viděli v akci dříve, ale jejich detaily budeme pře- 
skakovat a zaměříme se na nová pravidla.

tE1. Roky 10–12: Palivo a pohyb
Pojďme se podívat na desku hráče, která leží před vámi – nyní konkrétně na její horní polovinu. Úplně nahoře na-
jdeme stupnici čísel od 1 do 15. Tato čísla představují stupnici nominálního tahu, na které budete zaznamenávat 
nominální tah své kosmické lodi. Hned pod ní je klikatá čára začínající na čísle „1“ a pokračující až ke „32“ – palivový 
diagram, na kterém zaznamenáváte suchou a provozní hmotnost své kosmické lodi pomocí příslušných žetonů 
(modrý, pokud loď používá palivo založené na vodě, a šedý pro regolitové palivo). Palivový diagram je rozdělen na 
série pásů (minisat, sonda, průzkumník, dopravní plavidlo a tahač), které určují hmotnostní třídu vesmírného 
plavidla, a číselnou hodnotu modifikátoru, která pomáhá určit jeho nominální tah.14 Například kosmická loď třídy 
minisat má nominální tah zvýšený o 2.

13 KOSMICKÁ LOĎ v této hře může mít dvě podoby: loď s raketovým pohonem nebo sluneční plachetnice. Loď s raketovým pohonem si nese 
vlastní palivo a pohonnou látku, přičemž palivo používá jako zdroj energie pro urychlování pohonné látky. To v souladu se zachováním 

hybnosti, jak je popsáno známým Newtonovým prvním pohybovým zákonem, vyústí v pohyb kosmické lodi opačným směrem, než kterým je 
urychlována pohonná látka. Představte si, že sedíte na dětském kolotoči s hromádkou kamení ve svém náručí – když jeden z kamenů odhodíte, 
začnete se pohybovat opačným směrem. Chemickým palivem, které poskytuje energii potřebnou pro odhození kamene představujícího pohonnou 
látku, je v tomto příkladu jídlo, které jste snědli. Sluneční plachetnice naopak nepotřebují palivo ani pohonnou látku. Typická fotonová plachetnice 
manévruje pomocí naklánění plachty, na niž působí tlak fotonů slunečního záření. Jedná se o pohon podobný tomu, který byl v lidské historii 
používán v době objevných mořeplaveb.

14 MODIFIKÁTOR HMOTNOSTNÍ TŘÍDY simuluje efekt Newtonova druhého pohybového zákona (F = m*a) u zrychlující kosmické lodi. Loď 
s vyšší hmotností (m) má při stejném tahu (F) menší zrychlení (a), což znamená, že dosažení potřebného ∆v jí trvá déle. Menší zrychlení 

tudíž zabere více času na daném poli zážehu., což znamená méně zážehů na jeden tah hráče (představující limitovaný časový úsek) . Modifikace 
hmotnostní třídy také počítá s gravitační silou během startu a přistání. Kosmická loď s tahem nižším, než je přitažlivá síla (m*a < m*g), nemůže nikdy 
odstartovat, nehledě na to, jak dlouho bude její motor pracovat. Modifikátor hmotnostní třídy zkrátka představuje vliv hmotnosti na zrychlení.

 PAMATUJTE: Během 
svého tahu můžete provádět 
tolik volných akcí, kolik jen 
chcete, a dokonce můžete 
stejnou volnou akci několi- 
krát opakovat.
(tD3. ROK7-ESA)

 TIP: Zahajte své mise co 
nejdříve! Smíte mít pouze 
jednu sestavu kosmické lodi, 
a pokud ji včas pošlete těžit 
vesmírné zdroje, dostanete 
se do vedení před ostatní.
(tD3. ROK7-9-ESA)
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Palivové nádrže na LEO se 

nazývají Aqua. Aqua se používají 
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na LEO v příslušných vyhrazených 

oblastech.
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.

  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 
  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 

roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.
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ROK 10
► ČRL stále ještě nemá dostatek financí a má plnou ruku karet, takže prodá rafinerii Fluidizované lože za 3 Aqua.

► NASA provede operaci Dražba patentů a (opět zdarma) získá robonauta Laser buzený absolutně černým tělesem.

► ESA provede operaci Příjem, získá 1 Aqua a má jich teď už celkem 10. Poté se rozhodne natankovat palivo do 
své kosmické lodi. Za tímto účelem přemění část svých Aqua na palivo na palubě své lodi pomocí volné akce Vnitř-
ní tankování (G2). Následující obrázek vysvětluje, jak tato akce probíhá.

► ESA již dříve položila žeton suché hmotnosti na pozici „5“ na palivovém diagramu – tím zaznamenala hmotnost 
„prázdné“ kosmické lodi (obr. 1, krok 1). Nyní do ní plánuje natankovat dostatek paliva na to, aby se dostala na níz-
kou oběžnou dráhu Marsu (LMO) a z ní po hnědé přerušované trase přes riziko brzdění o atmosféru ( ) do lokace 
jeskyně pod sopkou Arsia Mons.

Pojďme opět na chvilku zastavit a podívat se blíže na to, jak využít informace z desky hráče k tomu, abychom zjistili, 
kolik paliva bude potřeba pro vykonání konkrétní cesty. Na palivovém diagramu vidíte čísla v bílých kruzích mezi 
všemi celočíselnými údaji o hmotnosti. Tato čísla v bílých kruzích, kterým budeme říkat intervaly, ukazují, kolik 
kroků paliva se mezi pozicemi označujícími hmotnost nachází. To pomáhá určit množství paliva, které je nutno 
natankovat, a získat tím odpovídající provozní hmotnost k uskutečnění zvolené cesty. Postupujte takto:

a. Spočítejte počet polí zážehu, kterými bude loď muset projít po cestě do cíle z místa, kde se právě nachází 
(nepočítejte zážehy, kterými projde loď zdarma).
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c. Počínaje od suché hmotnosti lodi sčítejte intervaly směrem doprava, dokud nedosáhnete (nebo nepřesáhne-
te) počet kroků paliva, který jste zjistili výpočtem v předchozím bodu.
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.

  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 
  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 

roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.
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Spotřeba paliva
Krok 1: Suchá hmotnost odpovídá součtu 
hmotnosti všech karet kosmické lodi a palivových 
nádrží přepravovaných touto lodí jako náklad
(v tomto příkladu loď žádné PN nenese).

Krok 2: 6 Aqua je přeměněno v palivo – žeton 
provozní hmotnosti je posunut podél červené čáry 
o 6 kroků na pozici 11.

OBRÁZEK 1
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d. Pokud je součet, ke kterému jste došli, roven cílovému číslu z bodu b, zastavili jste se na provozní hmotnosti, 
kterou musí mít vaše kosmická loď, aby cestu zvládla. Pokud je součet vyšší, než bylo cílové číslo, postupujte 
po černé čáře zpět doleva o počet kroků, které se rovnají rozdílu (většinou půjde pouze o jeden krok zpět, pro-
tože se pohybujeme v oblasti nízkých hmotností). Tím jste došli k provozní hmotnosti lodi, kterou potřebujete.

e. Nyní můžete do lodi natankovat tolik PN, abyste její provozní hmotnost zvýšili na požadovanou hodnotu. 
Každá natankovaná PN posouvá příslušný žeton o jeden krok doprava po červené přerušované čáře na pali-
vovém diagramu.

► ESA tedy určí potřebnou provozní hmotnost lodi pro uskutečnění plánované cesty. Aby se dostala k jeskyním pod 
sopkou Arsia Mons, potřebuje provést tři zážehy, jak je naznačeno na obrázku 2.15 Pohon lodi má spotřebu paliva rovnu 
čtyřem (obrázek 1). Výsledkem vynásobení obou čísel mezi sebou je hodnota „12“ – loď tedy třemi zážehy při cestě spo-
třebuje celkem dvanáct kroků paliva. Suchá hmotnost lodi je rovna 5. Pomocí počítání intervalů na palivovém diagramu 
(od čísla 5) dojde ESA až k pozici „11“, což odpovídá součtu intervalů rovnému 13 od pozice „5“ (jednotlivé intervaly jsou 
tyto: 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2). Je to o jedna více, než potřebuje, takže celková požadovaná provozní hmotnost lodi je 10 ½, 
nelze však přidat pouze půl nádrže paliva, takže ESA musí naplnit loď palivem až do provozní hmotnosti rovné 11. Každá 
Aqua, kterou ESA přemění v palivo, pohne žetonem provozní hmotnosti (který aktuálně leží na žetonu suché hmotnosti, 
otočený modrou stranou nahoru) o jednu pozici doprava podél červené přerušované čáry (G1b). ESA tedy odpočítá šest 
kroků (obrázek 1, krok 2) a žeton provozní hmotnosti přesune na pozici „11“ (čili tam, kde se podle výpočtu má nacházet). 
ESA tím provedla úpravu provozní hmotnosti (F3), za což do společné zásoby zaplatila 6 Aqua. Nová provozní hmotnost 
kosmické lodi (součet hmotnosti lodi a jejího paliva) znamená, že loď má natankováno!
 
Jakmile je kosmická loď postavena a je v ní natankováno palivo, jste připraveni na to, abyste se dozvěděli více 
o pohybu (H), což je komplexní, avšak jasně definovaný proces skládající se z těchto kroků: 1) úprava suché a pro-
vozní hmotnosti, jak jsme si ukázali výše; 2) aktivace pohonu v sestavě kosmické lodi pro daný tah hráče; 3) výpočet 
nominálního tahu a konečně 4) pohyb lodi, dokud se nerozhodnete (nebo nejste nuceni) zastavit.

Nominální tah (H3) může být ovlivněn řadou faktorů, které se uplatňují v tomto pořadí: použití přídavného 
spalování (H3a), modifikátor hmotnostní třídy plavidla (H3b), modifikátor heliocentrické zóny, pokud je pohon 
solárně napájen (H3c), a použití laserové energie (H3d). Konečný nominální tah udává, kolik zážehů (H5c) můžete 
v jednom roce (tahu) provést, kde můžete přistát a odkud můžete odstartovat (H6a). 

Při pohybu se uplatňují některé základní principy:
a. Pohyb lze po znázorněné trase začít v libovolném směru (H4a).
b. Pro vstup na pole zážehu je nutné zaplatit palivem ve výši, která odpovídá údaji o spotřebě paliva (B2d). 

Pokud tuto podmínku nelze splnit, loď musí zastavit na poli nacházejícím se před polem zážehu.
c. Po cestě můžete zastavit kdekoli s výjimkou polí PSZ (H4b).
d. Vzhledem k tomu, že na poli PSZ nelze zastavit, musí být loď před vstupem na ně schopna pokračovat na 

následující pole. Pokud je následujícím polem lokace, musí být loď schopná na ní nějakým způsobem přistát.
e. Zdarma můžete změnit směr pohybu na libovolném poli se symbolem kroužku (tyto změny směru zdarma 

jsou popsány v H4d). Změna směru pohybu v Hohmannově průsečíku vyžaduje provedení dvou zážehů 
(H4c) – tomuto manévru se říká obrat. Pokud nevíte, co je to Hohmannův průsečík, připomeňte si grafické 
prvky hry v části výukové hry, která se věnuje herním komponentám (tB).

f. Nikde se nesmíte otočit tak, abyste v pohybu pokračovali po trase, kterou jste na pole se symbolem kroužku 
přiletěli (H4e).

g. Pokud máte aktivovaný pohon, můžete se pohybovat pasivním letem (H2b), což znamená pohyb podél trasy 
s využitím zanedbatelného množství paliva, dokud není nutné vstoupit na pole zážehu.

► ESA nyní musí vyhodnotit detaily svého trojúhelníku tahu, aby správně provedla pohyb. Rozhodne se jako 
pohon své sestavy využít svého robonauta Jaderný vrták. Ten má tah 5 a spotřebu paliva 4 (což znamená, že jeden 
zážeh spotřebuje 4 kroky paliva). Má také symbol postrčení ( ), což znamená, že může dostat bonus +1 
k nominálnímu tahu, pokud je podpořen laserovou energií (H3d) – např. pomocí výhody frakce ESA. Pohon má 
také symbol přídavného spalování ( ) s číslem 1, což znamená, že utracením jednoho kroku paliva je možné 
nominální tah lodi zvýšit ještě o jedna (H3a).

15 POLE ZÁŽEHU. Proč jsou započítána pouze pole zážehu? Proč každé pole nestojí body pohybu jako v jiných hrách? Herní mapa byla 
navržena za pomoci map delta-v Sluneční soustavy, což znamená, že se jedná o mapu zobrazující energii, nikoliv vzdálenost. Pojem „delta-v“ 

je zkrácený způsob pro vyjadřování změny rychlosti potřebné pro let do požadovaných lokací ve vesmíru. Například Země obíhá kolem Slunce rych-
lostí 30 km/s (kilometrů za sekundu), avšak Mars obíhá pomaleji, pouze 24 km/s. Delta-v potřebné pro přelet mezi Zemí a Marsem je tedy nejméně 
6 km/s. Jelikož každý zážeh ve hře představuje delta-v 2,5 km/s, hráč musí vykonat alespoň 2 zážehy, aby se na Mars dostal, plus zážehy navíc pro 
vymanění se z gravitačního pole Země.

 DŮLEŽITÉ: Důležité: 
Kosmická loď musí být 
přítomna u PN, aby je mohla 
natankovat jako palivo. 
V tomto případě se obojí 
nachází na LEO. 
(tE1. ROK10-ESA)
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  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 
  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 

roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.

2

15
Základní tah

Spotřeba 
paliva

Postrčitelný

Solární napájení

Přídavné spalování  
(nominální tah +1
za cenu X kroků paliva)

Modrá = voda 
Šedá = regolit

MÍSTO 
PRO

ŽETONY

ŽETON PRO
VOZNÍ HM.

ŽETON
SUCHÉ HM.

<1
PASIVNÍ

LET
15115 137 93 14104 126 821

Stupnice nominálního tahu | Hodnotu nominálního tahu označte �gurkou kosmické lodě. Tah je modi�kován přídavným spalováním ( ), hmotnostní třídou plavidla, solárním napájením ( ) a laserovou energií ( )

WET

Reaktor je roztočen, čímž vytvoří 
zkapalněné lože palivových zrn 
plovoucích ve vodíkové pohonné 
látce.
Výkon: 1 880 MWt

Účinnost: 71 %
Tah: 224 kN
Isp: 1 200 s

turbočerpadlo

proud
kapalného

vodíku (LH
2 

)

rotující
porézní frita

regulační
buben

regulační sekce

beryliový
reflektorregenerativně

chlazená tryska

hnací motor

prostor pro
distribuci plynu

axiální ložiska

tlaková nádoba

rotace

částice paliva

LHLH

1

35

Pohon

Timberwind

RT
01

1R

S

 

3 HMOTNOST

Závod
o věhlas

Reaktor je roztočen, čímž vytvoří 
zkapalněné lože palivových zrn 
plovoucích ve vodíkové pohonné 
látce.
Výkon: 1 880 MWt

Účinnost: 71 %
Tah: 224 kN
Isp: 1 200 s

turbočerpadlo

proud
kapalného

vodíku (LH
2 

)

rotující
porézní frita

regulační
buben

regulační sekce

beryliový
reflektorregenerativně

chlazená tryska

hnací motor

prostor pro
distribuci plynu

axiální ložiska

tlaková nádoba

rotace

částice paliva

LHLH

1

35

Pohon

Timberwind

RT
01

1R

S

 

3 HMOTNOST

Závod
o věhlas

1

2

7

8
5

4

3 9

10

6 11

12

13

14

15

Řekněme, že plánujete cestu, která vyžaduje provedení pěti zážehů. Kosmická loď 
využívá pohon se spotřebou paliva rovnou třem. Aby se dostala do cíle, potřebuje tedy 
utratit 5 × 3 = 15 kroků paliva. Loď má suchou hmotnost rovnu 3, takže žeton suché 
hmotnosti položíte na pozici „3“ na palivovém diagramu. Nyní následujete intervaly 
a sčítáte je, dokud nenarazíte (nebo nepřekročíte) číslo 15. Skončíte na pozici „9“ na 
palivovém diagramu, přičemž při sčítání intervalů jste dosáhli čísla 16. Je to tedy 
o jedna více, než potřebujete, ale nemůžete tankovat po polovinách nádrže, takže vý-
sledná potřebná provozní hmotnost lodi je opravdu 9. Ke stejnému výsledku byste se 
mohli dopracovat také sčítáním kroků podél černé čáry (klidně si to zkuste). Intervaly 
tento výpočet pouze zjednodušují.

 TIP: Jakmile začnete 
převážet náklad (např. 
robonauty a rafinerie), bude 
vás možná lákat konstrukce 
velkých lodí, které uvezou 
vše najednou. Může však 
být lepší rozdělit náklad na 
menší části a každou z nich 
přepravovat zvlášť – to však 
pouze v případě, kdy budete 
hmotnosti jednotlivých se-
stav schopni udržet natolik 
nízko, abyste z 1 Aqua získali 
více kroků paliva. 
(tE1. ROK10-ESA)

 NEZAPOMEŇTE: Pořadí 
uplatnění jednotlivých mo-
difikátorů je důležité, proto-
že přídavné spalování může 
snížit provozní hmotnost 
a změnit tak hmotnostní 
třídu plavidla. (tE1. ROK10-ESA)

 NEZAPOMEŇTE: Palivo 
na LEO může být pomocí 
volné akce Přesun nákladu 
přeměněno zpět na Aqua. 
(tE1. ROK10-ESA)
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► ESA může konečně spočítat nominální tah své lodi (obrázek 2, krok 3). Začne se základním tahem 5 a rozhodne 
se nepoužít přídavné spalování. Modifikátorem hmotnostní třídy plavidla (H3b) (dopravní plavidlo) na palivovém 
diagramu je tah snížen o 1 – tedy na hodnotu 4. ESA využije výhodu své frakce a získá bonus použitím modifiká-
toru laserové energie (H3d), což zvýší tah zpět na 5. Tím úpravy nominálního tahu končí a ESA položí svou druhou 
zelenou figurku kosmické lodi na stupnici nominálního tahu na vrchu své desky hráče na pozici „5“. To znamená, že 
v jednom tahu smí loď provést maximálně 5 zážehů (H5c) – za předpokladu, že má dostatek paliva.

Pokaždé když loď vstoupí na pole zážehu, utratí tolik kroků paliva, kolik udává údaj o spotřebě paliva v trojúhelníku 
tahu – v tomto případě tedy 4 (H5a). ESA se rozhodne cestovat k Marsu po modré trase. Její cestu můžete sledovat 
dále na obrázku 3.

► ESA přesune svou kosmickou loď z LEO (obr. 3, krok 1) na vysoce eliptickou oběžnou dráhu – pole zážehu 
přechodová dráha16 (obr. 3, krok 2). Vstup na pole zážehu vyžaduje utracení potřebného množství paliva – žeton 
provozní hmotnosti na palivovém diagramu se posune o 4 kroky doleva po černé čáře, čímž provozní hmotnost 
klesne z 11 na 9 (obr. 2, krok 4) (F3d).17 Jakmile proletí polem zážehu, smí loď pasivním letem (H4g) pokračovat na 
geostacionární oběžnou dráhu Země (GEO je dalším polem zážehu, což je naznačeno růžově vybarveným symbo-
lem kroužku, obr. 3, krok 3). ESA ignoruje symbol radiačního pásu, protože příslušná pravidla se v ZoV neuplatňují; 

16 PŘECHODOVÁ OBĚŽNÁ DRÁHA je oběžná dráha spojující LEO s dalšími cílovými oběžnými drahami. Pole zážehu přechodové dráhy představuje 
několik možných oběžných drah včetně dráhy přechodové na geostacionární (GTO – geosynchronous transfer orbit) umožňující přesun z LEO na 

geostacionární oběžnou dráhu (GEO – geosynchronous orbit). Přechodové oběžné dráhy jsou typicky vysoce excentrické – jedná se o podlouhlé elipsy 
spíše než kružnice. Dráha přechodová na geostacionární dráhu (GTO) má nejnižší bod oběžné dráhy (perigeum) na LEO a nejvyšší bod (apogeum) na GEO.

17 DEKÓDOVÁNÍ PALIVOVÉHO DIAGRAMU. Pokud do své kosmické lodi přidáváte palivo, pohybujete s žetonem provozní hmotnosti podél červené čáry, 
avšak pokud palivo spotřebováváte kvůli zážehu, pohybujete s žetonem provozní hmotnosti podél černé čáry. Proč? Kvůli Ciolkovského rovnici. Zane-

dbáme-li odpor atmosféry a relativistické efekty, odvíjí se změna rychlosti ∆v (ve hře High Frontier ji představují pole zážehu) od podílu (Mf) suché (M0) 
a provozní (M1) hmotnosti kosmické lodi. Pokud tedy máte kosmickou loď s provozní hmotností 200 000 kg a při zážehu je její podíl Mf roven 0,1, spotřebujete 
pro vstup na pole zážehu 20 000 kg paliva. Pokud má vaše kosmická loď provozní hmotnost 100 000 kg, pak při stejném zážehu spotřebujete pouze 10 000 
kg. Palivové nádrže mají pevně stanovené množství obsažené vody (40 000 kg). Pokud do své kosmické lodi přidáváte palivo, činíte tak v tomto pevně daném 
množství, avšak pokud je palivo spotřebováváno, děje se tak po částech. V tomto příkladu spotřebuje jeden zážeh kosmické lodi o hmotnosti 200 000 kg 
polovinu palivové nádrže, avšak stejný jeden zážeh kosmické lodi o hmotnosti 100 000 kg spotřebuje pouze jednu čtvrtinu nádrže. U nízkých hmotností je 
tedy černá čára „delší“ než přerušovaná červená čára. To znamená, že tvůrce této hry (on to neví, tohle píše někdo jiný) je génius! 

 TIP: Modifikátor laserové 
energie je také možno získat 
z továrny na Merkuru, Venuši 
nebo Io. V Závodě o Mars tuto 
informaci nejspíše nevyužije-
te, může však být relevantní 
v jiných scénářích ZoV. (tE1. 

ROK10-ESA) OBRÁZEK 2
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.
  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 

  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 
roven počtu kroků.

 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.
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Krok 4: Utraťte palivo za pohyb. Kosmická loď ESA spotřebuje při 
každém zážehu tolik paliva, kolik udává hodnota spotřeby paliva 
pohonu (4). Spotřebu paliva naznačíte posunem žetonu provozní 
hmotnosti doleva podél černé čáry (jak ukazují černé šipky). Konečná 
provozní hmotnost lodi ESA po třech zážezích je rovna 5 a 1/3. Suchá 
hmotnost zůstává stejná.

Krok 3: Vypočítejte nominální tah. Rovná se základnímu tahu pohonu (5), od kterého odečteme 
modifikátor hmotnostní třídy (-1 za dopravní plavidlo) a přičteme bonus za výhodu frakce ESA, 
která je schopná postrčit loď (+1) (pro detaily viz karty níže). Nominální tah určuje maximální 
počet zážehů, jež lze provést v jednom roce.
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Kosmická smlouva z roku 1980:

K vytvoření nároku na

Měsíci je třeba svolení

začínajícího hráče.

LVO
m

eziplanetární tranzitní síť

meziplanetární      tranzitní síť

1. Odlet z LEO

2. Provedení zážehu pro vstup
na pole přechodové dráhy. 

3. Provedení zážehu pro vstup na GEO. 

4. Pro vstup do libračního
centra není potřeba zážeh.

Ignorujte radiaci. Tato pole
považujte za librační centra.

7. Není potřeba provést zážeh
(díky získanému bonusovému zážehu).

5. Zážeh. Provozní hmotnost = 5 /₃  

6. Průlet u Marsu. 1 bonusový zážeh.  

8. Neúspěch v hodu na riziko brzdění
o atmosféru. Kosmická loď je Vyřazena.

OBRÁZEK 3
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pole však nadále funguje jako librační centrum. Vstup na GEO opět vyžaduje provedení zážehu a žeton provozní 
hmotnosti lodi se posune o čtyři další kroky vlevo podél černé čáry na pozici 7 (obr. 2, krok 4). Poté se může loď 
opět pohybovat v pasivním režimu do libračního centra L2 Slunce–Země, které není polem zážehu. Připomeňme 
také, že librační centrum (a další křižovatky se symbolem nevybarveného kroužku) smí loď opustit v libovolném 
směru (H4d). Loď ESA smí opustit librační centrum po modré trase (stále v pasivní fázi letu) (obr. 3, krok 4), ale 
musela by zde zastavit, pokud by neměla dost paliva pro vstup na další pole, které je polem zážehu (obrázek 3, krok 
5). Na něm vyčerpá další 4 kroky paliva, což posune žeton provozní hmotnosti na 5 1/3 (obr. 2, krok 4).

► Kosmická loď ESA již nemá dost paliva na další zážehy, ale smí se pohybovat v pasivním režimu, pokud již 
během pohybu nevstoupí na žádné další pole zážehu. Pohne se tedy na pole průletu u Marsu (obr. 3, krok 6). Získá 
bonusový zážeh (což připomíná text „+1“ na tomto poli)18 tím, že využije Mars jako gravitační prak (H8). To by bylo 
užitečné, pokud by loď cestovala dále, bonusové zážehy ale nemohou být využity pro vstup na pole PSZ (H5e 
a H8b). Pole průletu je křižovatkou se symbolem kroužku, takže loď si může vybrat, kterým směrem se bude pohy-
bovat dál – zvolí si přerušovanou trasu se symbolem brzdění o atmosféru (B7e), která ji zavede na pole zážehu těs-
ně před LMO (obr. 3, krok 7). Své 4 zbylé Aqua využije k tomu, aby se vyhnula hodu na riziko (H7) pomocí pravidla 
Neúspěch nepřipadá v úvahu (NNÚ) (H7e), a dostane se tak na LMO. Za ní loď čeká ještě jedna trasa brzdění 
o atmosféru, kterou musí projít, aby přistála u jeskyní pod sopkou Arsia Mons. „Odvážnému štěstí přeje,“ prohlásí 
ESA, pohne lodí na trasu brzdění o atmosféru a při závěrečném pokusu o přistání v lokaci hodí na riziko (obr. 3, krok 
8). Hod s výsledkem „1“ však znamená katastrofu. Loď havaruje a vybuchne! Všechny karty sestavy kosmické lodi 
jsou nedobrovolně Vyřazeny (E7), takže se vracejí ESA do ruky; figurka lodi je odstraněna z mapy a všechno palivo 
na palubě lodi je ztraceno. „Rudá planeta nebo nic“ – přesně, jak bylo řečeno v úvodu.19

Všimněte si, že na mapě High Frontier můžete pro přesun z bodu A do bodu B často využít různé trasy. Zatím jsme 
prozkoumali pouze modrou trasu, která umožňuje dostat se z LEO na Mars za cenu tří zážehů v jednom kole, ale 
loď musí podstoupit riziko brzdění o atmosféru pro vstup na LMO. Konzervativnější červená trasa vyžaduje více než 
jeden tah, pokud na ní má loď provést pouze tři zážehy. Vyskytuje se na ní ale také méně polí s riziky. Barevné trasy 
a ukazatele na nich vám poradí, avšak konečné rozhodnutí musíte provést sami.

ROK 11
Nacházíme se v jedenáctém roce, a jak ČRL, tak NASA stále potřebují sehnat peníze předtím, než budou následovat 
ESA v cestě na Mars.

► ČRL provede operaci Příjem a získá 1 Aqua.

► NASA provede operaci Prodej na trhu a získá 3 Aqua prodejem robonauta Laser buzený absolutně černým 
tělesem. 

► ESA provede operaci Příjem a získá 1 Aqua.

Na konci roku ESA víceméně začíná od píky vzhledem k nehodě své první lodi. NASA je v dobré pozici, protože má 
všechny komponenty, které potřebuje – obstojného robonauta, rafinerii, úsporný pohon (který se však prozatím 
nenachází na LEO s ostatními součástmi) a dostatek Aqua. Také ČRL je připravena Vynést veškerou svou výbavu na 
LEO a začít z ní konstruovat kosmickou loď.

ROK 12
► ČRL se rozhodne Vynést na LEO robonauta Fúzní Z-pinch hořák a rafinerii Formování chemickou depozicí z plyn-
né fáze za cenu 6 Aqua. NASA tím získá 1 Aqua (díky své výhodě frakce).

► NASA má nyní 11 Aqua. Za cenu 5 Aqua Vynese na LEO pohon Metastabilní helium, ale 1 Aqua okamžitě 
získá zpět. Poté provede volnou akci Přesun nákladu (G1d) a vytvoří z karet ve své sestavě na LEO kosmickou loď 
složenou z pohonu Metastabilní helium a robonauta Setrvačníkový těžařský bagr. Stejně jako ESA se rozhodne loď 
neobsadit posádkou. Na pole LEO na mapě položí svou figurku kosmické lodi. NASA se rozhodne rozdělit náklad 
a na loď nenaložit svou rafinerii Depozice atomových vrstev. Vzhledem ke kartám, které má k dispozici, se jedná 
o rozumnou strategii, ale není to samozřejmě jediné možné řešení. Mohla by také ještě vydržet a nastřádat více 
paliva – pak by mohla na loď naložit i rafinerii.

► NASA má svou bílou figurku kosmické lodi připravenou na poli LEO. Stejně jako dříve ESA musí i NASA dostat 
svou loď nejprve na LMO. Poté může pokračovat trasou vedoucí přes pole PSZ, nebo trasou zahrnující přistání 
s brzděním o atmosféru, kde buď zaplatí za NNÚ, nebo provede související hod na riziko. Pojďme se podívat na 
ukazatel na červené trase (B7i) označující trasu, kterou chce NASA použít. Ukazatel říká, že minimální požadavek 
na cestu k Marsu jsou tři zážehy. Cesta po této trase s využitím pouze tří zážehů by trvala dva celé tahy, protože za 
polem L2 se nachází Hohmannův průsečík, kde by loď musela: 1) zastavit a počkat do dalšího tahu, ve kterém smí 
pole opustit libovolným směrem, nebo 2) cestovat přímo směrem na L5 (což je pro cestu na Mars zbytečné), nebo 

18 PRŮLET. Výměna momentu setrvačnosti mezi kosmickou lodí a planetou zvýší nebo sníží relativní rychlosti obou z nich. Tento manévr je 
v High Frontier nazýván „průlet“, avšak formálně je znám jako „gravitační manévr“ nebo méně přesně „gravitační prak“. V podstatě nabízí ∆v 

zdarma. Obě sondy Voyager provedly několik gravitačních manévrů u Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu (Voyager 1 pouze u prvních dvou zmíně-
ných, pozn. překl.), kterými zvýšily svou rychlost natolik, že nyní opouštějí Sluneční soustavu.

19 NÁVRAT DO RUKY. XRISM je úžasný rentgenový kalorimetr vynesený do kosmu Japonskou kosmickou agenturou (JAXA) v roce 2016. Nane-
štěstí se na sondě Hitomi, jež XRISM nesla, vyskytla porucha inerciální měřicí jednotky, která zapříčinila její rychlé roztočení a rozpad. Tato 

událost poslala rentgenový teleskop „zpět do ruky“. XRISM bude do kosmu znovu vynesen v lednu 2022 pomocí japonské rakety H-IIA.

 TIP: Pokud se pohybujete 
po trase s více riziky a nemá-
te dost Aqua na to, abyste se 
vyhnuli všem, proveďte nej-
prve všechny hody na rizika, 
kterým se nevyhnete. Pokud 
se něco pokazí, nepřijdete 
tak zbytečně o Aqua. 
 (tE1. ROK10-ESA)

 TIP: Pokud byste se 
divili, proč se „zničené“ 
karty vracejí hráči na ruku, 
uvědomte si, že karty v ruce 
představují pouze „nápady“, 
které exploze nezničí. 
Patentované nápady mohou 
být využity znovu při stavbě 
další lodi. (tE1. ROK10-ESA)

 TIP: Ukazatele vždy 
uvádějí minimální potřebný 
počet zážehů. Nejedná se 
vždy o nejrychlejší trasu, ale 
obecně o ekonomičtější. (tE1. 

ROK12-NASA)
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3) provést dva zážehy pro změnu směru a pokračování v pohybu ve stejném tahu.20 NASA se rozhodne, že utratí 
dva zážehy navíc, aby provedla obrat v Hohmannově průsečíku – za předpokladu, že loď bude mít dostatečný 
nominální tah a dostatek paliva k tomu, aby se dostala na Mars v jednom tahu.

► NASA potřebuje při cestě na Mars po červené trase provést pět zážehů: jeden na poli přechodové dráhy, další na 
GEO, dva pro provedení obratu v Hohmannově průsečíku a jeden, aby se dostala na LMO (obrázek 4). Navíc potře-
buje, aby byl nominální tah lodi rovný alespoň 5 (a mohla tak provést pět zážehů v jednom tahu – H5c). Vzhledem 
k hmotnosti pohonu a robonauta je suchá hmotnost její kosmické lodi rovna 7. Pohon Metastabilní helium má 
nízkou spotřebu paliva (1) a jeho základní tah je 5. Pomocí metody sčítání intervalů vynásobí NASA počet potřeb-
ných zážehů spotřebou paliva a dostane se k cílovému číslu 5. Ze suché hmotnosti 7 se tak dostane na potřebnou 
provozní hmotnost 10 (vlastně 9 ½, ale 10 vyhovuje a poskytne jeden krok paliva navíc nad minimální požadavky). 
NASA tedy na loď naloží 3 PN, čímž zvýší její provozní hmotnost ze (suché hmotnosti) 7 na 10. Žeton suché hmot-
nosti tedy umístí na pozici „7“ a žeton provozní hmotnosti modrou stranou nahoru na pozici „10“. Základní tah lodi 
je roven 5 a NASA se rozhodne využít přídavné spalování, aby jej zvýšila o 1 – tedy na 6. To ji stojí 1 krok paliva, čímž 
hmotnost lodi klesne na 9 ½ (onen jeden krok paliva navíc byl nakonec vlastně velmi užitečný). Konečný nominální 
tah lodi je pak roven 5, protože je nutné ještě zohlednit modifikátor –1 za hmotnostní třídu plavidla (dopravní plavi-
dlo). Svou druhou figurku kosmické lodi tak NASA položí na pozici „5“ na stupnici nominálního tahu.

► Loď NASA tedy odlétá z LEO, utratí 1 krok paliva pro vstup na 
pole zážehu přechodové dráhy a posune žeton provozní hmot-
nosti na 9. Poté provede další zážeh na GEO (žeton se posune 
na 8 ½) a dále změní směr v Hohmannově průsečíku před L2 za 
cenu dvou zážehů, které spálí další dva kroky paliva 
a sníží provozní hmotnost lodi na 7 ½. Loď pak může volně změ-
nit směr v následujícím libračním centru (L2 Slunce–Mars), pro-
vést finální zážeh (pátý v tomto tahu a tedy poslední) pro vstup 
na pole zážehu poblíž LMO (přesuňte žeton provozní hmotnosti 
podél černé čáry na 7) a poté doletět pasivně na LMO. Odsud se 
loď nemůže dostat na Mars přes pole PSZ, protože její nominální 
tah není větší než velikost lokace (10) (H6a), nemá žádné palivo, 
a navíc již využila všechny zážehy, které měla k dispozici pro ten-
to tah. Plán NASA byl splněn do puntíku a její loď nyní pokračuje 
po trase brzdění o atmosféru, aby přistála na povrchu Marsu 
u jeskyní pod sopkou Arsia Mons. Své poslední 4 Aqua využije 

pro platbu NNÚ, kterou zaručí bezpečné přistání lodi. NASA je tak první frakcí, která přistála na Marsu! 

► ESA může jen nadávat na svou smůlu. Zahájí Dražbu patentů, ve které zvítězí bez soupeře, a získá tak rafinerii 
Elektrolýza magmatu.

Obecně vzato je každý pohyb sérií otázek, které musíte zodpovědět s ohledem 
na fyzické parametry své lodi, pohon, cíl cesty a vybranou trasu. Abyste ve 
vesmíru neztroskotali, ptejte se sami sebe: Kolik zážehů bude potřeba? Existuje 
trasa, která bude delší, ale spotřebuji na ní méně paliva? Jaká je velikost lokace, 
kam se snažím doletět? Mám prostředky na to, abych v této lokaci přistál – ať už 
pomocí brzdění o atmosféru (na lokaci s atmosférou), nebo pomocí motorického 

20 POKUD BY HOHMANNOVY TRAJEKTORIE vždy byly energeticky nejméně náročnou cestou, mapa by byla tvořena samými spirálami. To by 
však ignorovalo gravitační efekty u počáteční a cílové planety. Energeticky méně náročné trasy se vinou mezi libračními centry, která jsou 

nestabilními bránami k vysoce proměnným chaotickým trajektoriím, ke všem ostatním libračním centrům ve Sluneční soustavě. Tyto dráhy nazýva-
né „meziplanetární tranzitní síť“ vyžadují minimum paliva, ale cesta po nich je nesmírně pomalá. Kromě toho u nich nastávají vhodná časová okna 
pro přelet jednou za několik desetiletí nebo i století.

meziplanetární tranzitní síť

9S
okraj polárního

kráteru Shackleton

9H
plošina

Aristarchus

10
C

severní

pól

podpovrchové

ledovce 

v Hellas Planitia

1MCruithne

troján Marsu1DEureka

měsíce

Marsu

1C
Phobos

1D
Deimos

1V
Nyx

LMO

přechod na

polární dráhu

L1

měsíčekS/2011 YORPrychlá rotace

L4

librační centrum
Slunce-Země

librační centrum
Země-Měsíc

L2 librační centrum

Země-Měsíc

librační centrum

Země-Měsíc

L2
librační centrum

Slunce-Mars

L1

librační centrum

Slunce-Mars

průlet

u Marsu

ZEMĚ

průlet
u Měsíce

librační centrum

Slunce-Země

10
C

jeskyně pod

sopkou    

Arsia Mons      
 

LEO

MĚSÍC

librační centrumSlunce-Země

librační centrum
Země-Měsíc

L2

L4

GEO

SSO přechodovádráha

L1

L4sPD
+1

písečná

bouře

+1

polární

dráha

+2

+1

L3

L5

LEO - Venuše
3

LEO - Mars

3

LEO - Aeneas
6

LEO - Hertha

3

LEO - Ceres

4.5

MARS

10
C

m
eziplanetární      tranzitní síť

meziplanetární tranzitní síť

Van Allenův pás

hod na radiační pás = 1d6 - nominální tah

  (+2, pokud je červené období)

Kosmická smlouva z roku 1980:

K vytvoření nároku na

Měsíci je třeba svolení

začínajícího hráče.

meziplanetární      tranzitní síť

1. Odlet z LEO

2.Provedení zážehu pro vstup
na pole přechodové dráhy.

3. Provedení zážehu pro vstup na GEO. 

Ignorujte radiaci. Tato pole
považujte za librační centra.

5. Librační centrum

6. Pole zážehu

7. Zaplacení 4 Aqua pro
zajištění hladkého přistání.

4. Zastavení a čekání na další tah,
nebo provedení dvou zážehů

a pokračování v pohybu.

OBRÁZEK 4

Pohyb kosmické lodi NASA
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Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 1.
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.
  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 

  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 
roven počtu kroků.

 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.
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DRYDRY

2. Zážeh pro vstup na pole
přechodové dráhy

1. Odlet z LEO

6. Pole zážehu

4. Dva zážehy na
Hohmannově průsečíku

3. Zážeh pro vstup na GEO

 TIP: Pole PSZ se nacházejí 
u všech lokací s velikostí 
6 a větší. Pole PSZ u lokací 
o velikosti 6 jsou poli ½PSZ, 
kde je spotřeba paliva pro 
zážeh pouze poloviční. Loka-
ce o velikosti 5 a menší mají 
gravitaci dostatečně nízkou 
na to, aby nebyl k přistání 
potřeba zážeh. 
(tE1. ROK12-NASA)
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přistání? Bude pak loď schopna také odletět? Budu moci v lokaci Doplnit palivo? Můžu využít úspornější pohon na 
část cesty a poté v dalším tahu přepnout na pohon s vysokým tahem pro účely přistání?

tE2. Roky 13–16: Průzkumné operace a základny
Už jste se toho naučili hodně. Navíc jste určitě svědomitě posouvali kostku slunečního cyklu, takže nyní by se měla 
nacházet opět na začátku slunečního cyklu, že? A odstranili jste také disk slunečního cyklu, že ano? Jelikož pokaždé, 
když kostka slunečního cyklu překročí práh slunečního cyklu, musí být jeden disk odstraněn. Pokud se tak stalo, 
výborně. Pokud ne, dožeňte to právě teď.

ROK 13
► ČRL zoufale potřebuje finance, takže zahájí další Dražbu a získá zdarma pohon Čtvercová sluneční plachetnice, 
protože nikdo další nepřihazuje.

► NASA je na Marsu. Nyní nadešel čas využít marsovské zdroje vznesením nároku na lokaci, který přinese vítězné 
body, a také jejich zužitkováním při těžbě. NASA nejprve využije volnou akci Přesun nákladu k tomu, aby Odhodila 
náklad (G1g) – jde o dobrovolné Vyřazení (E7), kterým si vrátí zpět do ruky pohon Metastabilní helium, který nemá 
jak jinak získat zpět (jeho tah je příliš nízký na to, aby z Marsu odstartoval). Změnu hmotnosti sestavy vyznačí po-
sunem obou žetonů hmotností o pět polí doleva podél červené přerušované čáry na palivovém diagramu na pozici 
„2“. Poté sestavu kosmické lodi změní v sestavu základny na Marsu s využitím další volné akce Přesun nákladu (G1e): 
přesune všechny zbylé karty ze sestavy lodi do sestavy základny, odstraní figurku kosmické lodi z jeskyní pod sopkou 
Arsia Mons a nahradí ji žetonem základny. Tyto základní volné akce jsou všechny příkladem Přesunu nákladu a jsou 
obecně užitečné pro vytváření sestavy, proměnu jedné sestavy v jinou, přesuny karet mezi nimi a vracení karet zpět 
do ruky. Kartu robonauta Setrvačníkový těžařský bagr tedy NASA přesune na pozici základny 1 na své desce hráče. 

► NASA pak využije svou operaci pro tento tah k provedení Průzkumu (I6). Pro Průzkum je potřeba, aby se 
v Prozkoumávané lokaci (I6.1) nacházela sestava s kartou, která má hodnotu ISRU21 stejnou nebo nižší, než je 
úroveň hydratace lokace (I6.2). Poté je potřeba hodit 1d6 s výsledkem rovným velikosti lokace nebo nižším (I6.3). 
Pokud je tento hod úspěšný, je na lokaci umístěn disk v barvě frakce, který představuje nárok (I6.4). Pokud je hod 
neúspěšný, je na lokaci položen červený průsvitný disk, který označuje lokaci jako bezcennou (I6.5). Pokud je 
lokace bezcenná, nemůže být již znovu Prozkoumána.

► NASA má v lokaci robonauta Setrvačníkový těžařský bagr s ISRU 3 (což se rovná úrovni hydratace lokace) a se 
zvláštní schopností pro Průzkum – jedná se o rover (viz I6a–c pro pravidla ohledně různých druhů průzkumných 
platforem). Rover umožňuje robonautovi Prozkoumat v rámci operace jednu lokaci dvakrát, nebo Prozkoumat je-
denkrát libovolný počet sousedních lokací, pokud jsou spojeny cestou pro rover (žluté přerušované čáry). Při hodu 
na velikost lokace nemůže neuspět, protože velikost Marsu je rovna 10, takže si zvolí druhou možnost a Prozkoumá 
jak jeskyně pod sopkou Arsia Mons, tak dvě sousední lokace – podpovrchové ledovce v Hellas Planitia a severní 
pól. Automaticky ve všech případech uspěje a zajistí si tak tři nároky, které označí položením bílých disků na lokace. 
Dobrá práce, NASA! Plánem NASA je teď nechat robonauta v základně na Marsu a přesunout tam ještě i rafinerii, 
která později umožní vzniklé nároky Industrializovat (I7). 

► ESA potřebuje – stejně jako ČRL – finance, takže Prodá na trhu rafinerii Elektrolýza magmatu za 3 Aqua.

Nárok NASA na všechny tři lokace na Marsu je potenciálně vítězným tahem, pokud ostatní hráči nenajdou způsob, 
jak situaci zvrátit. ESA i ČRL však mají nápady, jak na to, což zjistíte později.

ROK 14
► ČRL Vyřadí dvě karty z LEO do své ruky (rafinerii Formování chemickou depozicí z plynné fáze a robonauta Fúzní 
Z-pinch hořák) a rafinerii Prodá na trhu za 3 Aqua.

► NASA zahájí Dražbu o horní kartu z balíčku karet pohonů (Segmentová sluneční plachetnice) a získá 1 Aqua od 
ČRL, která tuto Dražbu vyhraje.

► ESA provede operaci Příjem a získá 1 Aqua.

21 VODA může být získána z ledového jádra malého tělesa vstřikováním horké páry do hlubokého vrtu. Extrakce vody z bezvodého světa, na 
kterém se voda nachází pouze ve formě hydratovaných silikátů nebo ledových krystalů v regolitu, je však náročnější. Rozdrcená hornina je 

hermeticky uzavřena a při tlaku 1 atm je vodní párou zahřáta na 700 K. Pára je poté oddělena a ochlazena na 280 K, aby se oddělily pevné částice 
od plynů. Tekutá voda (z níž je část znovu recyklována pro první krok tohoto procesu) se krátce odplyní ve vakuu, aby se z ní odstranily rozpuštěné 
plyny, a poté se uloží. Předpokládáme-li čtyřprocentní podíl vody v 70 % svrchní vrstvy regolitu do hloubky dvou metrů, je zapotřebí vytěžit čtyři 
tuny regolitu, abychom získali 120 kg vody za den. Ve hře je obsah jedné palivové nádrže vytěžen za jeden rok z plochy o rozloze 1 100 m2 (asi 
33 × 33 metrů ). – Lewis a kol., „Resources of Near-Earth Space“, 1993.

 TIP: Jak to, že Aqua, která 
se nachází na LEO, je použita 
k platbě za NNÚ u pohybu, 
který se odehrává miliony 
kilometrů daleko od Země? 
„Peníze“ se použijí na Zemi 
k platbě za expertizu, aktu-
alizace softwaru, simulace 
a další technologie, které 
lodi umožní bezpečný pohyb 
rizikovou oblastí. 
(tE1. ROK12-NASA)

 NEZAPOMEŇTE: Na konci 
svého tahu můžete mít ve 
hře vždy nejvýše dvě základ-
ny. Pokud jich máte více, 
musíte nadbytečné Vyřadit 
tak, aby vám zůstaly nejvýše 
dvě. (tE2. ROK13-NASA)
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Tahy hráčů: Začínající hráč položí kostku slunečního cyklu na pole 
„ROK 1“. Počínaje začínajícím hráčem se hráči střídají v tazích ve směru 
hodinových ručiček. Jakmile každý hráč odehrál svůj tah, posuňte kostku 
slunečního cyklu o 1 krok. Ve svém tahu v libovolném pořadí proveďte:

SLUNECNÍ CYKLUS | ZÁVOD O VEHLAS

POHYB LODÍ LIBOVOLNÝ POČET VOLNÝCH AKCÍ JEDNA OPERACE

 Přesun nákladu (G1): Přesuňte kar-
ty nebo PN mezi přítomnými sestavami. 
Můžete provést Doplnění regolitu.

 Vnitřní tankování  (G2): Přeměňte 
palivo v náklad (či naopak). Odhoďte 
náklad do vesmíru.

 Stavba kolonie  (G3): Vyřaďte 
člověka přítomného u továrny; umístěte 
na danou lokaci kupoli kolonie.

 Zabrání nároku  (G4): Nahraďte 
soupeřův nárok vlastním. Jedná se 
o zločin.

 Naložení žetonu věhlasu (G5):  
Pokud se člověk nachází v lokaci 
v heliocentrické zóně, ze které ještě 
nikdo nevyzvedl žeton věhlasu, smí 
příslušný žeton přidat do své sestavy. 
Pokud se tato sestava dostane na LEO, 
žeton z ní vyložte a otočte na stranu s 
vyšším počtem VB.

 Dobrovolné Zahození  (G6): 
Vyřaďte karty a žetony, nebo Zahoďte 
PN z ruky nebo ze sestav(y).

VOLNÉ AKCE
 Příjem (I1): Získejte 1 Aqua.

 Dražba patentů (I2): Vyberte si 1 kartu z vrchu 
balíčku karet patentů a zahajte Dražbu. Iniciátor Dražby 
vyhrává remízy. Platí limit karet v ruce. Nezapomeňte 
na výhody frakcí.

 Prodej na trhu (I3): Přesuňte kartu z ruky dospod 
příslušného balíčku karet patentů; získáte 3 Aqua. Nebo 
Vyřaďte černou stranu karty za tržní cenu.

 Vynesení (I4): Libovolný počet karet z ruky na 
LEO; platíte 1 Aqua za každou jednotku hmotnosti 
Vynesených karet. Nepočítá se jako pohyb.

 Doplnění paliva v lokaci (I5): S továrnou: 7 PN 
vody; bez továrny: počet PN vody rovný hydrataci 
lokace – ISRU + 1.

 Průzkum (I6): Pokud je možný (ISRU ≤ hydratace 
lokace), proveďte hod na velikost lokace. Pokud je 
úspěšný, umístěte na lokaci žeton nároku, pokud ne, 
umístěte žeton bezcenné lokace.

 Industrializace (I7): Vyřaďte robonauta a rafinerii 
v lokaci s nárokem, abyste umístili kostku továrny.

 Výroba mimo Zemi (I8): Přesuňte kartu z ruky 
černou stranou nahoru do lokace s továrnou odpoví-
dajícího spektrálního typu.

OPERACE

SLUNEČNÍ
CYKLUS

SLUNEČNÍ
CYKLUS

Pokaždé, když kostka slunečního cyklu překročí tento práh, odstraňte jeden disk slunečního 
cyklu, čímž naznačíte uplynutí jednoho dvanáctiletého cyklu. Jakmile je odstraněn poslední 
disk, hra končí.
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Rovery a laserové spektrometry mají různé 
výhody. Už jste viděli výhody Průzkumu 
pomocí roverů. Laserové spektrometry 
umožňují provádět Průzkum z oběžné 
dráhy – za předpokladu, že lokace nemá 
atmosféru.
Pro příklad můžeme uvést, že laserový 
spektrometr s hodnotou ISRU 3 by mohl 
prozkoumat Ceres, Minervu a měsíček 
Aegis z jakékoli lokace (nebo oběžné 
dráhy) v rodině Gefion (která se nachází 
kousek od Marsu).
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Pole diodových laserů 
využívajících vnitřní vlákna
a reflexní klikaté destičky
k rovnoměrnému rozložení tepla 
poskytuje kilowattové paprsky.
Fázovým uzamčením kombinace 
těchto paprsků vzniká 
synchronizovaný megawattový 
paprsek.
Účinnost: 84 %

aktivní vrstva

polarizovaný
laser o vlnové
délce 658 nm

společná tepelná jímka
kovová kontaktní vrstva

polovodič typu N

polovodič typu P

Tři elementy nabuzeného 
ytterbiem dopovaného diodového 
pole o rozměru 50 × 50 prvků.

Robonaut

Fázově uzamčený 
diodový laser RB

02
4F

3

C

 

3 HMOTNOST

Závod
o věhlas

Pole diodových laserů 
využívajících vnitřní vlákna
a reflexní klikaté destičky
k rovnoměrnému rozložení tepla 
poskytuje kilowattové paprsky.
Fázovým uzamčením kombinace 
těchto paprsků vzniká 
synchronizovaný megawattový 
paprsek.
Účinnost: 84 %

aktivní vrstva

polarizovaný
laser o vlnové
délce 658 nm

společná tepelná jímka
kovová kontaktní vrstva

polovodič typu N

polovodič typu P

Tři elementy nabuzeného 
ytterbiem dopovaného diodového 
pole o rozměru 50 × 50 prvků.

Robonaut

Fázově uzamčený 
diodový laser RB

02
4F

3

C

 

3 HMOTNOST

Závod
o věhlas

1

AKCE PRŮZKUMU

 TIP: ČRL se stává obětí své 
vlastní nerozhodnosti. Tyto 
dvě karty totiž v ROCE 12 Vy-
nesla na LEO a nyní je Vyřazuje. 
Pochopit hru nějakou dobu 
trvá. Snažte se ale rozmyslet si 
dopředu svůj plán, abyste poz-
ději ve hře zbytečně neztráceli 
tahy. (tE2. ROK14-ČRL)
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ROK 15
► ČRL Prodá na trhu druhý patent ze své ruky (robonauta Fúzní Z-pinch hořák) za další 3 Aqua.

► NASA provede operaci Příjem a získá 1 Aqua.

► ESA zahájí Dražbu o robonauta Wolframový resistojet a zvítězí v remíze s NASA s příhozem 1 Aqua, kterou 
zaplatí do společné zásoby.

ROK 16
► ČRL Prodá na trhu Čtvercovou sluneční plachetnici ze své ruky a získá zdroje, které plánuje využít k bezpečné 
expedici svých kosmonautů na Mars. Nevidí žádnou rozumnou možnost, jak v této fázi hry Industrializovat Mars, 
ale chystá se získat žeton věhlasu Marsu (B3 a C7), který může mít cenu až dvou vítězných bodů. Pomocí volné 
akce tedy postaví kosmickou loď skládající se ze Solární můry (pohon) a posádky Kosmonauti Čínské národní 
kosmické agentury. Svou figurku kosmické lodi položí na pole LEO a žetony suché i provozní hmotnosti položí na 
pozici „1“ na palivovém diagramu.

► NASA zahájí Dražbu, ve které zvítězí s příhozem 0 Aqua a získá robonauta Solárně buzený MHD excimerový 
laser.

► ESA se nechá inspirovat chytrým tahem NASA a zkopíruje jej – zdarma v Dražbě získá rafinerii Spřádání čedi-
čového vlákna.

tE3. Rok 17: Vyjednávání
ROK 17
► ČRL Prodá na trhu Hallův motor ze své ruky za 3 Aqua. 8 Aqua pak promě-
ní v palivo pro svou kosmickou loď a její žeton provozní hmotnosti přesune 
na „9“ (G1b). Vypočítá její nominální tah: od základního tahu 3, který poskytu-

je Solární můra, odečte 1 za hmotnostní třídu (dopravní plavidlo). Není to moc, ale na cestu to bude stačit.

► ČRL se rozhodne pro modrou trasu LEO–Ceres, jednu z několika možných tras pro cestu k Marsu. Bude potře-
bovat nominální tah rovný alespoň třem, pokud se chce dostat na LMO v jednom roce. Rozhodne se vyjednávat 
(N) s ESA o možnosti využít její výhody frakce (N4a), která by mohla její lodi přidat bonus +1 k tahu, protože po-
užívá postrčitelný (H3d) pohon. ESA potřebuje finance k tomu, aby se sama mohla pokusit o další cestu k Marsu, 
takže je otevřená spolupráci s ČRL, pokud jí ČRL věnuje svůj pohon Segmentová sluneční plachetnice. 

 NEZAPOMEŇTE: Limit karet v ruce omezuje hráče se čtyřmi či více kartami v ruce v zahajování Dražeb a účasti v nich, neznamená ale, že 
hráči nemohou získat karty jinak – např. právě vyjednáváním. 

To by ESA umožnilo získat 3 Aqua ve svém tahu. ČRL se chce dostat na Mars už v tomto tahu a mít také dost pa-
liva na návrat zpět, takže sama Aqua potřebuje. ESA při vyjednávání dále podotýká, že NASA podle jejího názoru 
aktuálně vyhrává a pomohlo by, pokud by ČRL nevstupovala na severní pól Marsu a nechala jej ESA, která by si 
jej chtěla nárokovat – za předpokladu, že ČRL bude ochotná pomoci ESA s trochou korporátní špionáže (brzy 
pochopíte, co je tím myšleno). ČRL s tímto návrhem souhlasí. 

► Vyjednávání tedy končí úspěšně. ČRL přesune svůj pohon ze své ruky do ruky ESA (N2). Tento přesun nemůže 
proběhnout uprostřed pohybu lodi ani uprostřed vyhodnocení operace/volné akce, ani jeden z těchto případů 
se však na aktuální situaci nevztahuje. ESA dodrží smlouvu a loď ČRL tak s její pomocí dosáhne nominálního 
tahu 3. Přesune se na přechodovou dráhu, poté na GEO a skrz pole L2 k průletu u Marsu, kde využije brzdění 
o atmosféru a zaplatí 4 Aqua za NNÚ pro bezpečný vstup na LMO. Loď má nyní provozní hmotnost 4.22 Nemůže 
už v tomto tahu provést více zážehů (vzhledem k limitu určenému nominálním tahem). Navíc by bylo pro moto-
rické přistání nutné změnit pohon, což se nedá udělat během pohybu.

► NASA pro svůj následující plán potřebuje finance, ale také oba patenty, které momentálně drží v ruce. Potře-
buje se dostat na Mars, aby proměnila své nároky v továrny, bude-li to možné (I7), a aby je ochránila před zločiny, 
které může spáchat ČRL. Každá operace Industrializace však vyžaduje Vyřazení rafinerie a robonauta. NASA už má 
jednoho robonauta na místě (v základně 1), ale nemá zde rafinerii a Industrializace všech tří nároků bude drahá 
a časově náročná. Chce tak získat něco, co bude moci Prodat na trhu, a Draží robonauta Laser na volných elektro-
nech, kterého získá zdarma.

► ESA která je stále frustrovaná svým dřívějším 
neúspěchem a tím, jak momentálně zaostává 
vůči soupeřům, Prodá na trhu Segmentovou 
sluneční plachetnici za 3 Aqua.

22 CIOLKOVSKÉHO ROVNICE. Ve hře je brána v potaz provozní hmotnost kosmické lodi na začátku tahu v daném roce a tato hmotnost je 
v průběhu roku považována za konstantní. Ve skutečnosti se provozní hmotnost lodi neustále mění s tím, jak loď spaluje palivo, což 

znamená, že k získání přesné hodnoty delta-v v průběhu roku musí být použito Ciolkovského rovnice. Zjednodušení využité ve hře hráčům umož-
ňuje pohybovat kosmickou lodí bez nutnosti uchylovat se k diferenciálnímu počtu.

 TIP: Pro zpáteční cestu 
na Mars má Čtvercová slu-
neční plachetnice omezené 
využití, protože má nulový 
tah a její výkon závisí na slu-
nečním záření, které slábne 
tím více, čím více se loď bude 
blížit k Marsu. Vzhledem 
k nízkému tahu plachetnice 
bude mít jakákoli loď hmot-
nostní třídy dopravního 
plavidla (nebo vyšší) nulový 
(či nižší) nominální tah. To 
znamená, že plachetnice 
jsou limitovány hmotností 
nákladu, který mohou pře-
pravovat najednou. Je však 
možné je Vyřadit a snadno 
znovu Vynést na LEO, čímž 
hráči ušetří za jejich návrat. 
(tE2. ROK16-ČRL)
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 TIP: Při vyjednávání 
buďte velmi opatrní, pokud 
se vyjednávají i podmínky 
v dalších tazích. V našem pří-
kladu tak z vyjednávání ČRL 
neplyne žádný závazek vůči 
ESA ohledně lokace sever-
ního pólu do dalších tahů – 
závazné jsou pouze dohody 
realizovatelné v aktuálním 
tahu. (tE3. ROK17-ČRL)

 TIP: Nominální tah je 
možné zvýšit dvěma dalšími 
způsoby: přídavným spalová-
ním a modifikátorem helio-
centrické zóny označeným 
symbolem  v trojúhelníku 
tahu. ČRL se však rozhodne 
přídavné spalování nevyužít 
a modifikátor heliocentrické 
zóny pro Zemi je roven nule. 
Nicméně je dobré uvědomit 
si při výpočtu nominálního 
tahu, že tyto modifikátory 
existují – zejména v těch 
částech Sluneční soustavy, 
kde je modifikátor heliocen-
trické zóny nenulový.
(E3. ROK17)

 POZNÁMKA: Solární můra 
spotřebuje 4 kroky paliva 
při každém zážehu, které 
provedla celkem tři. Žeton 
provozní hmotnosti se tak 
posune dvanáctkrát podél 
černé čáry: z „9“ na „4“.
(tE3. ROK17-ČRL)
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tE4. Roky 18–19: Zabrání nároku a operace Doplnění paliva v lokaci
ČRL se nyní nachází v záviděníhodné situaci – její loď nesoucí posádku už se nachází téměř na povrchu Marsu. 
Nikdo nečeká, že by na něm ČRL postavila továrnu, ale NASA se bojí, že přijde o jeden ze svých nároků. V sázce je 
také žeton věhlasu a je čím dál pravděpodobnější, že jej získá právě ČRL.

ROK 18
► ČRL nejprve provede operaci Příjem a získá 1 Aqua. Pak je čas na poslední část cesty její lodi. Její suchá hmot-
nost je stále 1 a provozní hmotnost 4. ČRL ctí dohodu s ESA a rozhodne se přistát na lokaci podpovrchových 
ledovců v Hellas Planitia. To vyžaduje nominální tah 11 (větší než velikost lokace podle H6a), takže aktivuje pohon 
posádky s tahem 14 a spotřebou paliva 9. Nominální tah lodi s provozní hmotností 4 je ve skutečnosti 15 (hmot-
nostní třída sondy), čímž je nadmíru uspokojen požadavek pro přistání na Marsu, který má velikost 10. Závěrečný 
přistávací zážeh (H5e) stojí 9 kroků paliva, takže provozní hmotnost lodi klesne na 2 1/6. Čína je tak prvním náro-
dem, který přistál se svým člověkem v heliocentrické zóně Marsu, a Západ je pobouřen! ČRL bude moci využít svou 
výhodu frakce a Zabrat nárok NASA (G4). Vezme si žeton věhlasu této heliocentrické zóny, protože v ní přistála 
s lidskou posádkou, a položí jej stranou s nižší hodnotou nahoru na sestavu kosmické lodi. Tento žeton má hodno-
tu 1 vítězného bodu, ale pokud se vrátí na LEO i s posádkou, bude mít cenu 2 vítězných bodů (M2b). 

► ČRL následně spáchá zločin Zabrání nároku (G4), který je volnou akcí. Z nároku NASA na podpovrchových 
ledovcích v Hellas Planitia odstraní americkou vlajku a vztyčí zde svou vlastní – bílý disk NASA nahradí fialovým dis-
kem ČRL. Zabrání nároku je možné provést pouze frakcí, které její výhoda umožňuje páchat zločiny, a pouze tehdy, 
pokud je v lokaci, kde ke zločinu dojde, přítomna lidská posádka této frakce. Nelze jej provést, pokud se v lokaci 
nachází jiný člověk, který se Zabráním nároku nesouhlasí, pokud se již u nároku nachází továrna, ani pokud frakce, 
která chce Zabrání provést, již nemá k dispozici disky nároků (G4a).

► NASA se může pouze snažit co nejvíce urychlit Industrializaci svých zbylých nároků na jeskyně pod sopkou 
Arsia Mons a na severní pól, což vyžaduje mnohem více financí, než kolik má právě k dispozici. Prodá tedy na trhu 
robonauta Laser na volných elektronech za 3 Aqua.

► ESA Prodá na trhu rafinerii Spřádání čedičového vlákna za 3 Aqua.

ROK 19
Operace Doplnění paliva v lokaci (I5) je metodou, jak získat vodní PN přímo v lokaci. Pokud se v lokaci nachází 
továrna (lokace je tedy Industrializovaná), každou takovou operací vygeneruje 7 vodních PN (I5b). Bez továrny však 
operace vygeneruje pouze „1 plus úroveň hydratace lokace minus hodnota ISRU funkční karty v lokaci“ PN vody 
(I5a). Doplnění paliva v lokaci je možné provést i tehdy, pokud je lokace bezcenná nebo se na ní nachází továrna 
jiného hráče (I5a), ale Doplnění paliva továrnou (I5b) je možné provést s pomocí cizí továrny pouze se souhlasem 
vlastníka továrny (N7) nebo jako zločin. Alternativou k operaci Doplnění paliva, která poskytuje vodní PN, je využití 
volné akce Přesunu nákladu k Doplnění regolitu (G1c). Toto pravidlo má význam pouze pro regolitové pohony, 
kterých je v ZoV jenom pár. 

 NEZAPOMEŇTE: Doplnění paliva mění provozní hmotnost lodi – posuňte žeton provozní hmotnosti podél červené přerušované čáry do-
prava. Doplnění vody do regolitového pohonu (se šedým trojúhelníkem tahu) je užitečné, zatímco doplňování regolitu do vodního pohonu 
nemá smysl. Pohon nemůže být aktivován, provést zážeh ani přídavné spalování, pokud je nesené palivo horšího typu než pohon samotný 
(F4c). Pokud mícháte různé typy paliva, vždy směs považujete za palivo horšího z obou typů (a použijete patřičnou stranu žetonu provozní 
hmotnosti, F4d).

► ČRL zahájí svou operaci Doplnění paliva v lokaci. V tomto případě nemá v lokaci k dispozici žádnou továrnu, 
takže nemůže provést Doplnění paliva továrnou a získat 7 PN. Místo toho provede Doplnění paliva z místních 
zdrojů. Karta, kterou k tomu použije, je posádka s hodnotou ISRU 4. Lokace má úroveň hydratace rovnu 4, takže 
tato operace vygeneruje jednu PN vody: 1 + 4 (hydratace lokace) – 4 (hodnota ISRU) = 1 (I5a). ČRL okamžitě nově 

vygenerovanou PN přidá do své lodi: posune 
žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava 
podél červené čáry na 3 ¼. 

► NASA Draží rafinerii Galvanické pokovování 
a získá ji zdarma.

► ESA Draží pohon Tryska s usměrňovačem 
a také jej získá zdarma.

tF. Bleděmodrá tečka
Dostáváme se do poslední části výukové hry, kde se dozvíte, jak postavit továrnu, založit kolonii a Vyrobit mimo 
Zemi technologie, které je možné Prodat nebo použít pro další dobývání vesmíru. Projdeme si také procesem 
ukončení hry a vyhodnocením bodování.

 TIP: Vždy si dávejte pozor 
na hrozby, které mohou 
narušit vaši strategii. ČRL 
disponuje výhodou frakce, 
která umožňuje provádění 
zločinů, a jedním z nich je 
možnost Zabrat nárok jiného 
hráče. (tE4. ROK18-ČRL)

 TIP: Lokace jsou typicky 
tím sušší, čím jsou blíže ke 
Slunci. Regolitem poháněné 
lodě mají podstatnou výho-
du, protože je možné Doplnit 
do nich palivo na jakékoliv 
lokaci nehledě na hydrataci. 
Lodě s nízkou hmotností je 
jednodušší naplnit po cestě, 
protože získají více kroků 
paliva za každou PN a jejich 
provozní hmotnost zůstává 
nízká. (tE4. ROK19)

 TIP: V tomto příkladu pa-
livo přidáváme; pokud byste 
někdy měli celé jednotky 
hmotnosti z lodi odečítat 
(např. v rámci volné akce 
Vnitřní tankování, G2a), vždy 
upravujte hmotnost podél 
červené čáry tak, abyste 
žeton suché hmotnosti ne-
posouvali proti směru šipky.
Pro příklad: správná změna 
ze 4 2/3 vede na 3 ½, ne na 
3 ¾. (tE4. ROK19-ČRL)

11

Pokud je přítomen člověk 
protihráče v podobě 
kolonie nebo posádky, 
zločin nelze provést.
.
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 PROCVIČOVÁNÍ: Nezapo-
meňte: Pro výpočet potřeb-
ného paliva můžete využít 
metodu intervalů – tento 
postup zde neukazujeme, 
protože jste jej již viděli 
dvakrát. Klidně si jej však 
sami zkuste, abyste zjistili, 
zda také dojdete ke správné 
provozní hmotnosti. 
(E4. ROK19-ČRL)



24 |  HIGH FRONTIER 4 | ZÁVOD O VĚHLAS 

tF1. Roky 20–23
ROK 20
► ČRL provede další operaci Doplnění paliva v lokaci a také druhou vyrobenou PN rovnou natankuje do své lodi, 
jejíž provozní hmotnost tím vzroste na 4 1/3. Nyní má loď již dostatek paliva na to, aby se dostala zpět domů. S využi-
tím pohonu posádky a bonusu +1 k tahu (třída sondy) má loď ČRL nominální tah 15, což bohatě stačí k tomu, aby 
mohla provést motorický start z lokace o velikosti 10 (H6a). 

► ČRL odstartuje z Marsu (obr. 5, krok 1). Její loď provede zážeh na poli PSZ (H5e), což sníží provozní hmotnost 
lodi o 9 kroků paliva podél černé čáry ze 4 1/3 na 2 1/3, a poté zastaví na LMO, aby mohla v dalším tahu přepnout na 
úspornější pohon pro zbytek cesty (obr. 5, krok 2).

► NASA má poslední možnost, jak vyhrát hru: vrátit se zpět na Mars a postavit zde továrnu do konce 25. roku hry. 
Aby to mohla provést, Vynese na LEO pohon Metastabilní helium, což ji stojí 5 Aqua, ale opět získá 1 Aqua zpět 
v rámci své výhody frakce.

► ESA vidí také jako jedinou možnost pokusit se získat nárok a postavit továrnu. Musí se proto rychle dostat na 
Mars a přesvědčit ČRL, aby jí pomohla Zabrat jeden ze dvou zbylých nároků NASA. Rozhodne se použít podobnou 
strategii, jakou už vyzkoušela při svém prvním pokusu, ale doufá v lepší výsledek. Vynese na LEO svého robonauta 
Jaderný vrták a rafinerii Karbochlorace za 5 Aqua, díky čemuž získá NASA další 1 Aqua; poté vytvoří sestavu kosmic-
ké lodi s posádkou a žeton suché hmotnosti položí na pozici „6“. Dále provede volnou akci Přesun nákladu 
a naplní loď palivem (což ji stojí zbylých 5 Aqua). Loď tak zvýší svou provozní hmotnost na 11. Naneštěstí stále 
nemá dost paliva na to, aby dorazila na Mars.

ROK 21
► ČRL provede operaci Příjem. Poté dokončí přesun své lodi na LEO, a proto aktivuje pohon Solární můra. No-
minální tah lodi je tak roven třem (základní tah 3, +1 za třídu sondy a -1 za heliocentrickou zónu Marsu). Spotřeba 
paliva Solární můry se rovná čtyřem. Při opuštění LMO (obr. 5, krok 3) provede zážeh, aby se dostala na L1 (obr. 5, 
krok 4), a poté další zážeh (obr. 5, krok 5) před přeletem přes most (B7b) (obr. 5, krok 6), dál skrze radiační pás (který 
ve scénářích ZoV můžeme ignorovat) a pole průletu u Země (obr. 5, krok 7), kde získá dva bonusové zážehy (H8b) 
(ačkoli bude potřebovat pouze jeden). Provozní hmotnost lodi nyní činí 1 1/3. Na další cestě už zážehy pohonu 
nebudou potřeba, jelikož loď získala dva bonusové zážehy průletem u Země, což jí umožní dostat se na pole pře-
chodové dráhy po trase brzdění o atmosféru. ČRL provede úspěšný hod na riziko brzdění o atmosféru (obr. 5., krok 
8), proletí skrze přechodovou dráhu (obr. 5, krok 9) a dorazí na LEO (obr. 5, krok 10).

► ČRL je první frakcí, které se podařilo dostat lidskou posádku na Mars a zase zpět, což jí vydělalo 2 vítězné body 
v podobě žetonu věhlasu. Bravo! Hráč položí žeton na LEO stranou s vyšší bodovou hodnotou nahoru a jeho 
kosmonauti jsou oslavováni jako hrdinové! 

NASA a ESA teď soupeří s časem o to, aby dokončily své plány. Obě frakce nyní na Mars vyšlou mise s posádkami.

► NASA Prodá na trhu rafinerii Galvanické pokovování za 3 Aqua.

► ESA Prodá na trhu pohon Tryska s usměrňovačem ze své ruky za 3 Aqua a poté okamžitě dvě z těchto tří Aqua 
načerpá ve formě paliva do kosmické lodi (G1b) a přitom přesune žeton provozní hmotnosti na „13“ podél červené 
čáry. Nastal čas vydat se na cestu. Loď má základní tah 5, snížený o 1 modifikátorem hmotnostní třídy, ale výhoda 
frakce jej vrátí zpět na hodnotu nominálního tahu 5. ESA se rozhodne pro neotřelou trasu k Marsu vyžadující pokro-
čilou astronavigaci. Provede zážeh na přechodové dráze a dále pokračuje po fialové trase přes zážeh v libračním 
centru L4, po kterém získá jeden bonusový zážeh za průlet u Měsíce. Žeton provozní hmotnosti se po dvou záže-

 TIP: Past Davida a Goliáše:  
Nenechte se zmýlit falešným 
dojmem, že můžete odstar-
tovat z libovolné lokace, na 
které přistanete – dodateč-
né palivo, jež potřebujete 
pro návrat zpět, může zvýšit 
hmotnostní třídu plavidla 
tak, že nebudete mít dosta-
tečný nominální tah. Platbě 
za zpáteční cestu se často lze 
vyhnout Vyřazením pohonu 
a jeho opětovným Vynese-
ním na LEO – vaše posádka 
pak ale může v lokaci zůstat 
uvězněná. (tF1. ROK20-ČRL)

 TIP: Na lokacích s velikostí 
6 a nižší může se startem 
kosmické lodi pomoci továr-
na – takový start je spojen 
s rizikem, které představuje 
hod na riziko. Nezapomeňte 
na to, když budete uvažovat 
o tom, zda v lokaci přistát 
lodí s nízkým tahem. 
(tF1. ROK20-ČRL)
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3.  S využitím nového pohonu loď opustí
LMO a zde provede zážeh. Posuňte žeton

provozní hmotnosti na 1 /₉. 

6. Most

8. Hod na riziko
brzdění o atmosféru

s výsledkem „3“.

Radiační pás v ZoV uvažujeme
jako běžné librační centrum.

9. Nedochází ke spotřebě paliva.
Využití bonusového zážehu.

1. Start z lokace. Nominální tah je větší
než velikost lokace. Žeton provozní

hmotnosti se nachází na 4 /₃ .

2. Zážeh na poli PSZ a následné zastavení
na LMO kvůli výměně pohonu.

Přesuňte žeton provozní hmotnosti na 2 /₃. 

4. Librační centrum
5. Zážeh. Provozní hm. = 1 /  

7. Průlet u Země.
2 bonusové zážehy. 

10. Přílet na LEO.
Provozní hm. = 1 / 

OBRÁZEK 5

 STRATEGICKÝ TIP: Dobrý 
hráč si uvědomuje všechny 
příležitosti k zisku bodů. 
Snažte se myslet na žetony 
věhlasu, protože by vám 
mohly přinést těch pár 
vítězných bodů navíc, které 
vás na konci hry vystřelí do 
vedení! (tF1. ROK21-ČRL)
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zích posune na hodnotu „8“. Loď ESA pokračuje dál stále po fialové trase a na dalším poli zážehu využívá získaný 
bonus za průlet. Doputuje až do libračního centra L4, kde zahne prudce „vpravo“, proletí rovně skrz Hohmannův 
průsečík se zelenou trasou a zastaví se na dalším průsečíku, kterým vede modrá trasa.

ROK 22
► ČRL je spokojená se svým úspěchem, ale je si vědoma, že sám o sobě jí vítězství nezajistí. Teď musí uvažovat 
o tom, co dělat dál. Jednou možností je vyzkoušet další misi na Mars, kde by se mohla pokusit postavit továrnu; to 
by ale vyžadovalo, aby tam dostala rafinerii a robonauta, což stojí finance a čas. Zatím tedy provede pouze operaci 
Příjem. 1 Aqua, kterou získá, se stane základem pro budoucí plány.

► NASA potřebuje finance, takže provede operaci Příjem, za kterou získá 1 Aqua v přípravě na cestu zpátky na 
Mars. Nechce Prodávat na trhu kartu, kterou má v ruce, protože ji chce využít pro operaci Výroba mimo Zemi (I8).

► ESA svůj tah využije k Prodeji robonauta Wolframový resistojet na trhu za 3 Aqua. Nyní je potřeba pokračovat 
v pohybu kosmickou lodí. Z Hohmannova průsečíku se ESA přesune po modré trase směrem k Marsu, získá jeden 
bonusový zážeh za průlet, putuje po trase brzdění o atmosféru a při hodu na riziko jí padne „5“. Na následující pole 
zážehu vstoupí zdarma díky bonusovému zážehu z průletu u Marsu. Na stejném poli zatočí „vpravo“ a utratí zbylé 
čtyři kroky paliva za vstup na pole zážehu přechodu na polární dráhu.23 Bez paliva může dále postupovat pouze 
trasou brzdění o atmosféru na severní pól Marsu. V tuto chvíli (poučen ze své předchozí chyby) utrácí své 4 Aqua za 
NNÚ. Kosmická loď ESA s posádkou tak bezpečně přistane na povrchu Marsu a hra se začíná otáčet v její prospěch. 

ROK 23
► ČRL zahájí Dražbu patentů a tentokrát vybere robonauta Fázově uzamčený diodový laser, za nějž nabídne 
1 Aqua. ESA je zklamaná. Ráda by vstoupila do Dražby karty, která by se jí náramně hodila, avšak veškeré své Aqua 
utratila za NNÚ v předchozím roce. NASA si chce pojistit, že ČRL vydraženou kartu později neprodá či nedaruje 
ESA, a tak je donucena k činu a nabídne 2 Aqua, čímž Dražbu vyhrává. (Následující kartou je Neutrální paprsek, což 
znamená, že tento balíček karet už jsme viděli celý.) ESA je frustrovaná, NASA si oddechla a ČRL získala z Dražby 
2 Aqua. Fázově uzamčený diodový laser má spektrální typ C, což jej činí cenným z hlediska vítězných bodů – proto 
jej také ESA chtěla. Tato Dražba v závěru hry by se mohla ukázat jako rozhodující faktor. Je to jeden z případů, kdy je 
cílem Dražby zabránit jinému hráči získat cennou kartu. NASA má nyní v držení dvě karty spektrálního typu C, ESA 
zatím nemá žádnou takovou. V tomto světle je cena, kterou NASA za kartu utratila, bezvýznamná.

► NASA tento tah věnuje pokusu o návrat na Mars, ale ví, že to bude trvat dva tahy, pokud se nerozhodne risko-
vat, což není její styl. Svůj tah začne volnou akcí Přesun nákladu, kterou svou sestavu na LEO přemění v sestavu 
kosmické lodi – tentokrát včetně posádky. Žeton provozní hmotnosti se nachází na pozici „9“. NASA provede 
další Přesun nákladu, v rámci něhož přemění 2 Aqua na palivo – žeton provozní hmotnosti posune na „11“ (podél 
červené čáry), její loď tedy spadá do hmotnostní třídy dopravních plavidel. Rozhodne se pro pohyb lodi s využitím 
pohonu Metastabilní helium, který je velmi úsporný (základní tah 5 a spotřeba paliva 1). Nevyužije přídavné spalo-
vání, takže po započtení hmotnostní třídy lodi je její nominální tah roven 4.

► NASA se s kosmickou lodí nyní může pohybovat. Nominální tah 4 jí umožňuje provést v tomto tahu čtyři 
zážehy. NASA se rozhodne pro červenou trasu k Marsu. Po opuštění LEO provede zážeh pro vstup na přechodovou 
dráhu a na GEO, pasivně proletí skrze L2 a poté se zastaví na Hohmannově průsečíku. Její žeton provozní hmot-
nosti nyní spočívá na pozici „10“. Mohla by doletět i dál, ale pak by jí došlo palivo dříve, než by se dostala na Mars, 
vzhledem k požadavku dvojitého zážehu při obratu v Hohmannově průsečíku.

► NASA přemýšlí o svém dalším tahu a uvědomí si, že jakmile dorazí na LMO, nebude mít dostatek financí na to, 
aby bezpečně proletěla trasou brzdění o atmosféru na lokaci jeskyně pod sopkou Arsia Mons (kde se nachází její 
nárok), takže by musela házet na riziko. Aby získala potřebné finance, rozhodne se v tomto tahu jako operaci využít 
Prodej na trhu a prodat nově získaný Fázově uzamčený diodový laser, za což získá 3 Aqua.

► ESA se otočí k hráči ČRL a začne druhé kolo vyjednávání. Jedinou šancí na výhru nebo alespoň na souboj o pozici 
s NASA je pro ni spolupráce s ČRL, která jí může umožnit Zabrat nárok NASA na severním pólu Marsu. Požádá tedy 
ČRL přímo o to. Hráč ČRL je pozadu za ostatními a momentálně neví o žádné možnosti, která by mu pomohla hru 
vyhrát, nicméně způsob, kterým NASA obsadila všechny tři lokace na Marsu, se mu nelíbí, a tak se rozhodne pro gesto 
dobré vůle a pomůže ESA. S vyjednanou výhodou frakce ČRL (N4) může posádka ESA Zabrat nárok NASA na sever-
ním pólu. Ještě malou chvíli je tak disk nároku bílý… a pak zezelená. Toto Zabrání nároku poskytuje také další výhodu. 
Namísto toho, aby ESA strávila jednu operaci Průzkumem, může lokaci ihned Industrializovat.

► ESA potřebuje pro Industrializaci (I7) přítomnost robonauta a rafinerie na lokaci s nárokem – což splňuje. 
Všechny požadavky má „odškrtnuté“, a tak provede operaci Industrializace, s jejíž pomocí postaví na severním 
pólu Marsu továrnu – musí při tom Vyřadit robonauta a rafinerii zpět do své ruky. Zrodila se vesmírná továrna! ESA 
položí na svůj nárok malou zelenou kostku s pocitem opravdového zadostiučinění. Továrna byla postavena v lokaci 
spektrálního typu C, posuňte tedy modrý korálek ve sloupci C na stupnici vytěžení z jeho počáteční pozice na 
pozici 8 VB (I7d). V každé lokaci se smí nacházet nejvýše jedna továrna (I7b), jejíž spektrální typ se vždy shoduje se 
spektrálním typem této lokace (I7c). 

23 POLÁRNÍ OBĚŽNÁ DRÁHA umožňuje obíhajícímu tělesu prolétat nad póly planety namísto oběhu podél rovníku. Přechod z rovníkové na 
polární dráhu vyžaduje nesmírné množství energie. ∆v potřebné pro přímou změnu sklonu kruhové oběžné dráhy (∆vI) za udržení aktuální 

oběžné rychlosti je rovno 2v × sin(θ/2). Přechod z rovníkové nízké oběžné dráhy Marsu (LMO – Low Mars Orbit) na polární oběžnou dráhu se sklo-
nem 66° tedy vyžaduje ∆v = 2 × 3,5 × sin 33, což je přibližně 3,8 km/s neboli asi 1,5 zážehu v High Frontier.

 TIP: Nehledejte na mapě 
nejkratší cestu do cíle. 
Pamatujte, že se jedná 
o mapu reprezentující 
energii, ne vzdálenost. 
Nejúspornější cesta proto 
nemusí být nejkratší 
a k cestě ke svému cíli 
můžete vyrazit úplně jiným 
směrem, což právě předved-
la ESA. (tF1. ROK22-ESA)

 POZNÁMKA: Tematicky 
vzato si lze Vyřazení předsta-
vit různě – od znovupoužití 
technologie za účelem stav-
by továrny na vzdáleném 
světě po ztrátu hardwaru 
při nehodě. Myšlenky však 
neumírají, a karty patentů 
se tak vracejí zpět do ruky, 
odkud mohou být Prodány 
na trhu nebo použity znovu. 
Posádka se při Vyřazení 
vrací na LEO, kde předsta-
vuje nový tým připravený 
odletět. (tF1 ROK23-ESA)
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► ESA však ještě neřekla své poslední slovo. Pokračuje ve svém 
tahu a jako volnou akci provádí Stavbu kolonie (G3), čímž na kostku 
továrny umístí kupoli kolonie a Vyřadí svou posádku, jejíž karta se 
vrátí na LEO. Zároveň je tedy z mapy odstraněna i figurka kosmické 
lodi. Jaký obrat ve hře pro smolaře ESA – s malou pomocí svého 
kumpána, ČRL! NASA je frustrovaná a na další hru High Frontier 
plánuje odplatu.

tF2. Rok 24: Operace Industrializace a Stavba kolonie
ROK 24
Všechny frakce se snaží na poslední chvíli získat ještě nějaké vítězné body.

► ČRL nečeká, že by mohla zvítězit, ale stejně spustí Dražbu robonauta Neutrální paprsek a snaží se opět získat 
nějaké karty do ruky. Dražbu vyhraje zdarma. Někde uvnitř cítí jistou satisfakci za to, že potopila NASA.

► NASA nyní může dokončit přesun své kosmické lodi na Mars. Její loď má aktuálně provozní hmotnost 10 
a nominální tah 4. Paliva má víc než dost. Z Hohmannova průsečíku se vydá na cestu pasivním letem do libračního 
centra L2 a pak skrze poslední pole zážehu (kterým sníží provozní hmotnost své lodi na 9 ½) předtím, než proletí 
přes LMO a vydá se na dráhu s brzděním o atmosféru. Rozhodne se neponechat nic náhodě a utratí 4 Aqua za 
NNÚ – její loď tak bezpečně přistane u jeskyní pod sopkou Arsia Mons.

► NASA pak provede operaci Industrializace (I7) Vyřazením robonauta na základně 1 a rafinerie, kterou na stejné 
místo dopravila její kosmická loď. Poté vezme malou bílou kostku ze své zásoby, položí ji na svůj nárok a odstraní 
žeton základny. Jedná se o druhou továrnu spektrálního typu C a modrý korálek na stupnici vytěžení se tak posune 
na pozici „5 VB“ (I7d). Po postavení továrny Vyřadí NASA svou posádku v rámci volné akce Stavba kolonie (I7e, G3), 
čímž založí druhou vesmírnou kolonii ve hře a na svou lokaci na Marsu položí kupoli kolonie. NASA položí svou 
kartu posádky zpět na pozici LEO na své desce hráče, kde nyní tato karta představuje čerstvou posádku natěšenou 
na další plánovanou misi. Nakonec Vyřadí i zbytek své lodi – vrátí Metastabilní heliový pohon zpět do své ruky.

► ESA zvládla otočit hru ve svůj prospěch. Má teď jedinou možnost, jak ukořistit výhru: získat kartu spektrálního 
typu C a provést operaci Výroba mimo Zemi (I8). Začne se proto „prohrabávat“ balíčky karet tím, že Draží robonau-
ta Kuckův komár (a získá jej za 0 Aqua).

tF3. Roky 25–26: Operace Výroba mimo Zemi a Doplnění paliva 
továrnou
ROK 25
► ČRL přemýšlí, jestli má cenu pokračovat ve hře, ale spustí Dražbu patentů a bez boje získá kartu rafinerie Saba-
tierova reakce.

► NASA se cítí sebejistě – chce hru uzavřít jako vítěz. Provede operaci Výroba mimo Zemi (I8), pomocí které otočí 
kartu robonauta Solárně buzený MHD excimerový laser na druhou (černou) stranu a vyloží jej jako Kvantový kaská-
dový laser na pozici základny 1 na své desce hráče. Žeton základny vrátí zpět na mapu do lokace se svou továrnou. 
Tuto operaci mohla NASA provést, protože spektrální typ karty patentu (C) se shoduje se spektrálním typem lokace 
(I8a). Účelem operace Výroba mimo Zemi je uvedení karet otočených na černou stranu do hry (I8b); k tomu lze 
využít pouze vlastní továrny, pokud si nevyjednáte výjimku (I8d) nebo nespácháte zločin. Pojďme se teď blíže 
podívat na novou technologii, kterou NASA právě Vyrobila. Kvantový kaskádový laser má hmotnost 3 a hodnotu 
ISRU 0 s dodatečným bonusem v podobě symbolu laserového spektrometru. Hlavní motivací k Industrializaci je 
možnost Vyrábět mimo Zemi a měnit tak bílé strany karet (patenty zkonstruované na Zemi) na černé (patenty 
zkonstruované ve vesmíru). V pozdějších hrách se širším záběrem jsou černé strany karet kriticky důležité pro 
expanzi do Sluneční soustavy, jelikož jsou obecně lehčí a mají lepší schopnosti.

► ESA stále hledá kartu spektrálního typu C, takže zahájí Dražbu patentu robonauta Štípačka kamene. Potřebuje 
zdroje víc než patent, a tak doufá, že přihodí někdo jiný. ČRL se stále ještě snaží získat další karty do ruky, a proto 
nabídne 1 Aqua. NASA nemá zájem a ESA nemá Aqua na to, aby její nabídku přebila. K velké radosti ESA se však 
jako další karta v balíčku objeví robonaut Mikrovlnný elektrotermální motor (spektrální typ C). Pokud bude mít štěs-
tí, mohla by ho v dalším tahu získat.

 TIP: Továrny mají 
bodovou hodnotu, která se 
snižuje s rostoucím počtem 
továren stejného spektrál-
ního typu. Motivací pro 
stavbu vlastních továren 
stejného typu může být 
zrušení monopolu jiného 
hráče. Ze stejného důvodu 
byste se pak sami měli snažit 
stavět továrny zejména na 
lokacích dosud opomíjených 
spektrálních typů, protože 
tím získáte nejvíce bodů. 
(tF2 ROK24-ESA)

 TIP: Kolonie mohou být 
postaveny pouze u továren. 
Hráčům přinášejí vítězné 
body, chrání proti zločinům 
a vrací kartu posádky na LEO. 
(tF2 ROK24-NASA)

 POZNÁMKA: Právě vidíte, 
proč byla Dražba robonauta 
spektrálního typu C v ROCE 
23 tak důležitá. Pokud by 
ESA v této Dražbě zvítězila, 
měla by už kartu k dispozici 
a mohla by tak na Marsu 
spustit Výrobu mimo Zemi! 
(tF2 ROK24-ESA)
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.

  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 
  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 

roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.

2
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Pole diodových laserů 
využívajících vnitřní vlákna
a reflexní klikaté destičky
k rovnoměrnému rozložení tepla 
poskytuje kilowattové paprsky.
Fázovým uzamčením kombinace 
těchto paprsků vzniká 
synchronizovaný megawattový 
paprsek.
Účinnost: 84 %

aktivní vrstva

polarizovaný
laser o vlnové
délce 658 nm

společná tepelná jímka
kovová kontaktní vrstva

polovodič typu N

polovodič typu P

Tři elementy nabuzeného 
ytterbiem dopovaného diodového 
pole o rozměru 50 × 50 prvků.

Robonaut

Fázově uzamčený 
diodový laser RB
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Závod
o věhlas

Zpět do zásoby hráče

SLS Block II
Tah: 7,44 MN
Isp: 450 s

2
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VYNESENÍ:
+1 Aqua ze spo-
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jakmile kterýkoliv 
hráč provede 
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Helium ve svém 
metastabilním stavu 
uchovává 480 MJ/kg.
Výkon: 260 MWt

Účinnost: 72 %
Tah: 12 kN
Isp: 1 300 s
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elektrolytová
lázeň

filtrovaný
elektrolyt

forma
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hřídel
formy

filtr

kovové
ionty

anoda

Ve formě pokovené niklem nebo 
železem se vytváří tenkostěnné 
produkty.
Výkon: 1 MWe při 340 K
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SITUAČNÍ TABULKA NA KONCI 23. ROKU

 TIP: Jak robonauty, tak 
rafinerie jsou schopné Vyrá-
bět mimo Zemi pouze lokace 
spektrálních typů S, M, V a D. 
Lokace typu C mohou Vyrá-
bět pouze robonauty (ve hře 
nenajdete rafinerie typu C) 
a naopak lokace typu H mo-
hou Vyrábět pouze rafinerie 
(ve hře nejsou robonauti 
typu H). Na toto pravidlo 
nezapomeňte, pokud chcete 
využít Výrobu mimo Zemi 
pro „skoky“ z lokace na 
lokaci. (tF3 ROK25-NASA)
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Nyní se nacházíme v bodě, kdy by mohl hod „1“ ukončit hru (podle pravidel scénáře Závod o Mars). Hra by také 
mohla skončit dříve, pokud některá z frakcí provede operaci Výroba mimo Zemi a poté Prodá vzniklou technologii 
na trhu, čímž bude splněna poslední ze tří podmínek spuštění konce hry v tomto scénáři. ČRL poprvé hodí na 
konec hry a vzhledem k tomu, že výsledek hodu je „3“, hra pokračuje.

ROK 26
► ČRL Prodá na trhu rafinerii Sabatierova reakce za 3 Aqua. Aspoň tak vydělá nějaké peníze.

► NASA chce dopravit svou novou technologii zpět na Zemi a tam ji Prodat. Karty vyložené černou stranou naho-
ru mohou být přepraveny na LEO operací Doručení (I9), ale bez potřebných PN bude potřeba nejprve v továrně na 
Marsu vyrobit nějaké palivo. Továrna smí v lokaci vyrobit PN, což umožňuje lodím Doplnit palivo pro své další lety. 
NASA tedy provede operaci Doplnění paliva továrnou (I5b) a do sestavy základny získá 7 PN. Ještě dvě kola a bude 
moci svou cennou technologii Doručit na Zemi a Prodat ji na trhu. Vše, co teď potřebuje, je trocha štěstí v hodech 
na konec hry.

► ESA je se sebou opravdu spokojená. Má nárok, továrnu a teď navíc na vrchu balíčku karet robonautů leží Mik-
rovlnný elektrotermální motor – přesně ten potřebuje! Zahájí tedy Dražbu o něj 
a doufá, že ČRL zůstane stranou, což se stane. NASA Dražbu nemůže vyhrát, ale 
stejně přihodí 1 Aqua, aby ESA nezískala kartu zdarma. ESA tedy za kartu utratí 1 
Aqua, což by se mohlo ukázat jako zásadní při případné remíze. 

► ČRL hodí kostkou pro zjištění, zda hra nekončí: výsledek hodu je „4“ a hraje 
se dál!

tF4. Rok 27: Operace Doručení
Hra se teď poněkud vyrovnala. NASA a ESA soupeří o finální výhodu a o vítězi může nakonec rozhodnout i to, ve 
kterém roce hra skončí. ČRL je naneštěstí pozadu a ví to. Ale i přesto bude bojovat až do konce.

ROK 27
► ČRL Prodá na trhu robonauta Neutrální paprsek za 3 Aqua. Neodklání se od svého plánu získat co nejvíc peněz.

► NASA je připravena Doručit svou černou kartu zpět na LEO. V minulém tahu získala 7 PN na své základně a nyní 
tedy provede operaci Doručení (I9). Doručení stojí 2 PN za každou heliocentrickou zónu, do které musí Doručo-
vaná karta vstoupit (vyjma zóny, ve které se před provedením operace nachází). V tomto případě je tedy cena 
Doručení rovna 2 PN (heliocentrická zóna Marsu se totiž nachází hned vedle heliocentrické zóny Země) plus jednu 
PN navíc, protože lokace, odkud je zásilka odeslána, má velikost 7 či větší. NASA má v sestavě základny 7 PN, z nichž 
utratí 3, a přesune Kvantový kaskádový laser na LEO (ze sestavy základny do sestavy na LEO). Zbylé 4 PN zůstávají 
v základně.

 TIP: Zapojte černé karty do svého plánu. Pokud postavíte jednu či dvě továrny a víte, jaké typy karet zde budete moci Vyrábět, můžete se 
připravit dopředu a převálcovat své soupeře skokem z lokace s továrnou na jinou lokaci, kde rychle postavíte další továrnu – zejména pokud 

jsou vašimi černými kartami robonaut a rafinerie.
► ESA využije operaci Výroba mimo Zemi (I8), otočí Mikrovlnný elektrotermální motor ve své ruce na černou 
stranu a položí jej na pozici základny 

ultrafialový
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výstup
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1000× zesílené
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Solárně udržované excimery 

generují laserový paprsek.

Výkon: 60 MW (paprsek)

Vlnová délka: 890 nm

Účinnost: 19 %
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MHD excimerový laser RB
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Závodo věhlas

substrát
tvořený

fosfidem
india

fulleren

titanové/platinové/zlaté
kontaktní podložky

laser ve střední
infračervené oblasti

Fabry-Perotův rezonátor
Výkon: 60 MW (paprsek)
Vlnová délka: 2 µm
Účinnost: 30 %

Robonaut

Kvantový 
kaskádový laser RB
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1ZÁKLADNA 1
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 1.

ZÁKLADNA 2
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 2.
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Jakmile jsou na tuto pozici 
umístěny karty patentů, položte 
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Mankerova družice

LEO
Palivové nádrže na LEO se 

nazývají Aqua. Aqua se používají 
jako PN a také jako platidlo. 

Žetony věhlasu a Aqua skladujte 
na LEO v příslušných vyhrazených 

oblastech.
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.

  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 
  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 

roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.

2
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Přídavné spalování  
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Modrá = voda 
Šedá = regolit
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VÝROBA KVANTOVÉHO KASKÁDOVÉHO LASERU

 POZNÁMKA: Pokud dojde 
k remíze v počtu vítězných 
bodů na konci hry, jediným 
rozhodujícím kritériem je 
pak počet Aqua ve vlastnic-
tví remizujících frakcí. ČRL 
už ví, že jí to pravděpodobně 
k ničemu nebude, ale pro 
všechny případy se nachystá.
(tF3 ROK26-ČRL)

 POZNÁMKA: Vzhledem 
k tomu, že NASA vidí situaci 
jasněji, mohla zkusit vyjed-
návat s ČRL o tom, aby ta 
sebrala robonauta 
z rukou ESA, pro kterou 
je tato karta zásadní. Pro 
účely této výukové hry však 
necháme NASA mlčet. 
A vzhledem k tomu, že 
hráč ČRL stejně očividně 
nemá NASA příliš v lásce, na 
její argumenty by zřejmě 
nepřistoupil. 
(tF3 ROK26-NASA)

SITUAČNÍ TABULKA NA KONCI 26. ROKU
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 TIP: Je také legální 
přepravit kartu na LEO 
v rámci běžného letu kosmic-
ké lodi, ale tento způsob je 
pracnější. Necháme na vás, 
abyste sami zjistili, která 
možnost je taktičtější. 
(tF4 ROK27-NASA)

 TIP: Kartu otočenou čer-
nou stranou nahoru můžete 
Vyřadit, abyste si ji vrátili 
do ruky, ale všechny karty 
v ruce musí být otočeny na 
bílou stranu, takže o patent 
černé strany karty tím 
přijdete. (tF4 ROK27-NASA)

ZÁKLADNA 1
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 1.

ZÁKLADNA 2
Jakmile jsou na tuto pozici 

umístěny karty patentů, 
položte na patřičné místo na 

mapě žeton základny 2.
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Jakmile jsou na tuto pozici 
umístěny karty patentů, položte 

na patřičné místo na mapě figurku 
kosmické lodi.
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Mankerova družice

LEO
Palivové nádrže na LEO se 

nazývají Aqua. Aqua se používají 
jako PN a také jako platidlo. 

Žetony věhlasu a Aqua skladujte 
na LEO v příslušných vyhrazených 

oblastech.
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VÝPOČET POTŘEBNÉHO PALIVA
Tento jednoduchý způsob výpočtu provozní hmotnosti potřebné 
pro dosažení cíle využívá intervaly a provedete jej následovně: 

  počet potřebných zážehů × spotřeba paliva = počet kroků.
  Z hodnoty suché hmotnosti se posouvejte vpravo a sčítejte 
intervaly X . Pokračujte, dokud X   ≥ počet kroků.
  Pokud je tento součet větší, posuňte se zpět doleva podél 

  a za každý krok odečtěte 1, dokud součet nebude 
roven počtu kroků.
 Pozice, na které skončíte, je potřebnou provozní hmotností.

ÚPRAVA SUCHÉ A PROVOZNÍ HMOTNOSTI
Suchá hmotnost  = součet hmotností karet a nákladu.

Provozní hmotnost  = suchá hmotnost + hmotnost natankovaného paliva.

Přidání paliva: Posuňte žeton provozní hmotnosti o jeden krok doprava podél   
  za každou přidanou PN. Při Odhození paliva posuňte žeton provozní 

hmotnosti o příslušný počet kroků doleva podél   . 

Utracení paliva: Na každém poli zážehu posuňte žeton provozní hmotnosti 
doleva podél   o počet kroků odpovídající spotřebě paliva.

Úprava suché hmotnosti: Posuňte oba žetony doprava (zvýšení hm.), nebo 
doleva (snížení hm.) podél   . Nikdy žetony neposouvejte proti směru šipky.

PALIVOVÝ DIAGRAM
X  Pozice žetonu suché/provozní hm.

X  Pozice pouze pro žeton provozní 
hmotnosti.

  X   Značí intervaly kroků paliva mezi 
pozicemi. Například posun žetonu 
provozní hmotnosti z pozice 5 na pozici 
2 představuje 13 kroků paliva (3+4+6). 
Intervaly jsou pomůckou pro výpočet 
potřebného paliva a na hru nemají 
vliv.
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Stupnice nominálního tahu | Hodnotu nominálního tahu označte �gurkou kosmické lodě. Tah je modi�kován přídavným spalováním ( ), hmotnostní třídou plavidla, solárním napájením ( ) a laserovou energií ( )
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Závod
o věhlas

2 PN – Přes dvě zóny

1 PN – Lokace na Marsu je větší než 6

Zaplacení 3 PN ze základny
do společné zásoby

PŘESUN KARET NA LEO A PLATBA ZA DORUČENÍ



1 na své desce hráče. Na mapu také položí žeton základny. Vyrobila tak Na-
nobota. Je už možná trochu pozdě, ale i přesto má ESA dobrý pocit z toho, 
že se po úvodní nehodě zvládla vrátit do hry. 

Tentokrát hází na konec hry NASA: výsledek je „6“ a hra pokračuje.

tF5. Rok 28: Konec hry
► ČRL ví, že hra pro ni skončila, a tak Prodá Štípačku kamene za 3 Aqua. Asi 

nevyhraje, ale rozhodně má nejvíce peněz ze všech.

► NASA musí Prodat svůj mimozemský výrobek. Prodá tedy na trhu svůj Kvantový kaskádový laser. Prodej karty 
patentu otočené na bílou stranu přináší 3 Aqua, černá strana karet patentů je však mnohem cennější. Prodejní 
cenu určuje pozice korálku na stupnici vytěžení patřičného spektrálního typu, takže NASA získá Prodejem 5 Aqua. 
Karta se vrací hráči do ruky bílou stranou nahoru. Tímto Prodejem je splněna poslední podmínka konce hry pro 
tento scénář a hra tak na konci 28. roku končí.

► ESA prodá Kuckova komára za 3 Aqua, přestože ví, že to zřejmě nic 
nezmění.

tG. Konečné skóre
Hra skončila. Nyní nadešel čas zjistit skóre (M). Každý nárok má cenu 1 VB (M2a). Všechny tři frakce tedy získají 
po jednom bodu. Žeton věhlasu má cenu 2 VB, takže ČRL se na krátký okamžik dostává do vedení hry se 3 VB. Ve 
vesmíru jde však hlavně o objevování a těžbu a ČRL svůj nárok nestihla nijak zužitkovat. Továrna NASA má hodnotu 
5 VB stejně jako továrna ESA, čímž se obě tyto frakce dostávají na 6 VB (M2b). NASA i ESA dále získavají po 1 VB za 
své kolonie (M2c), avšak NASA ještě navíc získává 1 VB za to, že byla první frakcí, která přistála kosmickou lodí na 
Marsu, a první, která Prodala na trhu mimozemský výrobek (takže má nyní 9 VB). Naproti tomu ESA byla první frakcí, 
která na Marsu postavila továrnu, za což jí také náleží 1 VB (nezapomeňte, že body za „první v…“ jsou specifickou 
záležitostí právě dohraného scénáře). Na vítězství to však těsně stačit nebude. NASA je vítězem hry!

 STRATEGICKÝ TIP: Pokud 
se vrátíme zpět k rozhodnutí 
NASA Vyřadit svou loď v roce 
24, mohla na mapě tuto loď 
nechat a získat ještě 1 VB 
navíc. Alternativně mohl 
každý hráč jako volnou akci 
přesunout svou posádku ze 
sestavy na LEO do sestavy 
kosmické lodi a tím vytvořit 
sestavu kosmické lodi, čímž 
by všichni získali jeden ví-
tězný bod navíc v posledním 
kole hry. Zkušení hráči tyto 
triky znají. (tG)
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