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Pravidla hry

Z nevelkého kopce, na nějž jsem se svým štábem vyjel, se rozprostíral pohled na široké údolí, které se mělo zítra naplnit prachem
a kouřem, rachotem výstřelů a výkřiky raněných. Terén pro bitvu byl zvolen dokonale. Postupu vojska nebudou bránit žádné větší
terénní překážky a večerní vánek dával naději, že se udrží i stabilní počasí a dobrá viditelnost.
Zvědové mi už včera sdělili informace o nepříteli. Síly jsou vyrovnané, bitva bude tuhá a o výsledku rozhodnou mé rozkazy. Vydal
jsem svému doprovodu pokyn a obrátili jsme koně směrem k ležení. Na promyšlení taktiky jsem měl celou noc...

O válce

V

e hře “Generálové” se ocitáš v čele armády ze začátku XIX. století a velíš jednotkám pěchoty, jízdy a dělostřelectva.
Svými rozkazy se snažíš pružně reagovat na vývoj situace na bojišti a předvídat pohyby soupeře. Počet rozkazů je omezen, a tak musíš
vždy pečlivě zvážit, jaký bitevní plán bude pro tvé vojsko nejvýhodnější. Protože hráči vytváří i provádí své rozkazy zároveň, hra je plná zvratů
a překvapení. V zuřivém boji o každé pole i vesnici a ohlušující válečné vřavě však neztrácej z očí hlavní cíl - vyhrát bitvu!
Hra je určená pro dva hráče, kteří rozestaví armády na schématickém bojišti, vezmou do ruky tužky a papír a začnou plánovat první pohyby
svých vojsk. Bitva je rozdělena do kol, během nichž hráči vždy nejdříve potají připraví své rozkazy a následně je provedou na hrací desce. Při
provádění rozkazů může dojít k boji jednotek, který hráči rozhodují pomocí kostek. Nejsou to však kostky, které ve výsledku rozhodnou o vítězi
- důležitější je dobrý plán, pružnost při jeho provádění a předvídavost. Vítězem se stane hráč který první dosáhne určeného počtu vítězných
bodů.

Herní komponenty
▪▪ Hrací deska - bojiště, tvořené 11 poli
z nichž 2 představují rezervu obou armád
a 9 vlastní bojiště na němž se odehrává bitva. Strana “A” obsahuje užitečné
doplňující informace pro začínající hráče,
strana “B” může být orientována dvěma
způsoby a obsahuje terénní značky, které
dávají hráčům více prostoru pro využití
doplňujících pravidel.
▪▪ Pravidla hry - Obsahují základní a
doplňující pravidla, které lze využít pro
zpestření hry.
▪▪ Jednotky pěchoty (30 bílých a 30
černých), jízdy (12 bílých a 12 černých)
a dělostřelectva (4 bílé a 4 černé)
představované oboustrannými kartonovými pětiúhelníky s označením typu
a pořadového čísla jednotky.
▪▪ Stojánky na jednotky (60x) do nichž hráči
zasunou kartičky představující jednotky
s nimiž budou hrát. Všechny jednotky se
zasunují tak, aby pořadové číslo jednotky
bylo nahoře.

kola, počet rozkazů, které mají k dispozici
pěchoty nebo jízdy,
a pomocí šipek a značek zakreslí rozkazy
▪▪ 2 body za zajmutí soupeřovy jednotky
pro své jednotky.
dělostřelectva.
▪▪ Hrací kostky (5 bílých a 5 černých), které
slouží k vyhodnocování konfliktních situZahájení hry
ací během hry.
▪▪ Bodovací značky (20x, černé a bílé
a hrací desku označenou “A” umísti 30
v různých hodnotách), které slouží k
svých jednotek ve stojáncích následujícím
označení bodovaných sektorů na hrací
způsobem:
desce.
• Do svého velitelského stanoviště
(označeného symbolem generála) 6x pěchotu
a 2x dělostřelectvo.
• Na své pravé křídlo (označené symbolem
vlajky) 4x jízdu a 2x pěchotu.
▪▪ Žetony ostřelování (4x, černo-bílé), které
• Na své levé křídlo (označené symbolem
slouží k označení sektorů, do nichž
vlajky) 6x pěchotu.
směřuje dělostřelecká palba.
• Do svého sektoru rezervy 4x jízdu a 6x
pěchotu.
▪▪ Kroužky obrany (10x, černo-bílé),
které slouží k označení jednotek, které
obdržely rozkaz k obraně.
▪▪ Vítězné body (30x, černo-bílé), které
hráči získávají během hry.
▪▪ Tužky (2x)

H
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Pole pro jednotky
pěchoty v panice Sektory křídla Středové sektory Sektor rezervy Velitelské stanoviště

ra končí vítězstvím toho hráče který:
Jako první získá 10. vítězný bod
nebo
Na konci 10. kola bude mít více vítězných
bodů.
Vítězné body získáváš následovně:
▪▪ 5 bodů za kolo za ovládnutí soupeřova velitelského stanoviště,
▪▪ 1 bod za kolo za ovládnutí soupeřova
křídla,
▪▪ 1 bod za zajmutí soupeřovy jednotky

Armády obou hráčů mají stejné složení
i počáteční rozestavení. Jednotky stavěj tak,
aby šipka pod obrázkem směřovala nahoru
(směrem k soupeři). Pořadová čísla jednotek
nemají žádný praktický význam, máš však
možnost svá vojska seřadit podle pluků
a brigád. Ve stávající variantě hry nemají žádný význam ani značky I, II, III a IIII
umístěné v rozích pětiúhelníku.
Zbylé jednotky (bez stojánků) se v základní
variantě hry nepoužívá.
• Vezmi si 5 kostek ve své barvě.
• Připrav značky obrany a ostřelování.
• Příprav si značky vítězných bodů.
• Vezmi si zástěnu ve své barvě, bloček pro
psaní rozkazů a tužku.
Na první list bločku zapiš “1” do rámečku
“Kolo” V každém sektoru u písmen p: j: d:
zapiš číslo odpovídající počtu vlastních
jednotek pěchoty, jízdy a dělostřelectva.
V rámečku “Rozkazy:” zapiš “10” (v základní
verzi je počet rozkazů neměnný).

Pole pro jednotky
jízdy v panice

Vítězné
body

N

Cíl hry

▪▪ Zástěny - psací podložky (bílá a černá),
které obsahují stručný přehled hlavních
pravidel a za nimiž mohou hráči skrýt své
bitevní plány při zapisování rozkazů.
▪▪ Bločky pro psaní rozkazů - bitevní plány,
které schématicky představují hrací
desku. Každé kolo použijí hráči nový
lísteček na němž uvedou pořadové číslo

Počáteční zápis v
bločku

Pole pro
vítězné body
Bodovaný sektor křídla
Přehled fází
herního kola

Kroužky
obrany
Bojové zóny
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Označení terénu & popis

Značky
ostřelování
Počáteční
rozestavení
jednotek

Hrací deska
“A”

3

Jízda (J)

Jednotky

A

rmádu tvoří tři druhy zbraní zformované
do pěchotních rot, jízdních eskader
a dělostřeleckých baterií.
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Průběh hry

H

ra končí nejpozději v 10. kole, z nichž
každé představuje zhruba hodinu
skutečného času bitvy. Během herního kola
oba hráči současně provádějí a vyhodnocují
předepsané kroky.
Během hodiny bitvy se může situace dramaticky změnit a proto každé kolo začíná
přípravou nových rozkazů.

A. Příprava rozkazů

Generál ze svého stanoviště hodnotí vývoj
bitvy a vydává rozkazy, které jeho pobočníci
spěšně předají velitelům jednotek. Toto jsou
klíčové okamžiky.
Na začátku každého kola na nový lístek
bločku zapiš pořadové číslo kola a výchozí
postavení svých jednotek. Poté, tajně před
soupeřem, zakresli do schématu rozkazy pro
dané kolo. Takto vznikne bitevní plán pro
jedno kolo. Když budete se soupeřem oba
se svými plány hotovi, položte je otevřeně
stranou hrací desky a začněte s prováděním zakreslených rozkazů. Více v kapitole “Rozkazy”.

B. Provádění rozkazů

Při provádění rozkazů se hráči ocitnou
v roli velitelů rot a praporů, kteří jsou povinni
provést doručené rozkazy, přesto však mají
stále možnost dění na bojišti ovlivnit.
Provádění rozkazů je rozděleno do několika
fází během nichž se rozkazy postupně
provádějí na hrací desce. Provádí se pouze ty
rozkazy, které byly řádně a srozumitelně zakresleny do bitevního plánu. Jednotky, které
rozkazy neobdržely, nebo jejichž rozkazy byly
matoucí či nečitelné, setrvají ve svém postavení.

6

Rozkaz, který může být podle pravidel
proveden, je povinný i kdyby se jevil jako
nevýhodný.
Oba hráči současně provádějí a vyhodnocují
rozkazy v následujících fázích:
1. Fáze jízdy (přesun a boj jízdních jednotek)
2. Fáze ostřelování (napadení vzdálené
pozice palbou z děl)
3. Fáze pěchoty (přesun a boj pěších i jízdních jednotek)
4. Fáze dělostřelectva (nebojový přesun jednotek dělostřelectva, pěchoty i jízdy)
5. Fáze reorganizace (navrácení bojeschopnosti jednotkám v panice)
6. Fáze bodování (započtení vítězných
bodů)
Podrobněji o herních fázích a provádění
rozkazů v kapitole “Fáze herního kola”.

Rozkazy

S

vým jednotkám můžeš vydat rozkaz
k přesunu/útoku, k obraně, ostřelování
a k reorganizaci. V každém kole máš k dispozici 10 rozkazů. Jeden rozkaz musí být určen
vždy jen pro jednu jednotku a žádná jednotka nemůže provést více než jeden rozkaz za
kolo. Rozkazy lze vydávat pouze bojeschopným
jednotkám a tak pokud některá jednotka propadne v průběhu kola panice, její rozkazy se
bez náhrady ruší.
Rozkazy zaznamenáváš v bloku
s předtištěným schématem hrací desky.
Jednotku, které je rozkaz určen, označíš
na bitevním plánu P (pěchota), J (jízda)
nebo D (dělostřelectvo) a rozkaz zakreslíš
příslušným symbolem, tak aby nevyvolával pochybnosti. Chybně či nečitelně zapsaný rozkaz
se považuje za neplatný.

Přesun/útok

Obrana

Jednotkami lze na hrací desce pohybovat jedině pomocí rozkazu k přesunu/
útoku.
Rozkaz k přesunu označených jednotek
zakresli v bitevním plánu pomocí šipky
z výchozího do cílového sektoru.

2P

P

Pohyb je povolen pouze ve vodorovném
a svislém směru. Při přesunu o více než
jeden sektor smí jednotka změnit směr
pohybu. Takový přesun a jeho trasa musí
být řádně zakreslena do bitevního plánu
a dodržena.
Přesun může provést pěchota, jízda
i dělostřelectvo.
Přesun do sektoru v němž jsou
soupeřovy jednotky nebo v protisměru
postupu soupeřových jednotek, je totožný
s útokem.
Jednotku v pohybu pokládej do bojové
zóny tak, aby šipka pod vyobrazením jednotky ukazovala směr pohybu.
Během jedné fáze se z žádného sektoru
nesmí přesunout stejným směrem více
než 5 jednotek (po jedné v každém poli
bojové zóny).
Počet jednotek v sektoru není nijak
omezen.
Rozkaz k přesunu na vzdálenost 1 sektoru lze provést v kterékoli fázi k tomu
určené s ohledem na druh jednotky.
Pěchota smí provést přesun ve fázi 3. a 4.,
dělostřelectvo pouze ve 4. fázi a jízda smí
provést přesuny 2 ve fázích 1., 3. a 4.
Není povolen přesun do nepřátelského
sektoru rezervy.
Není povolen přesun z vlastní rezervy
do sektoru nebo skrz sektor ovládaný
soupeřem (v němž jsou soupeřovy bojeschopné jednotky).

3P

D 6P
2P

zakázaný
přesun

P

P

J

Rozkazem k obraně získá jednotka
pěchoty nebo dělostřelectva výhodu
v případě napadení, na úkor možnosti
pohybu.
Obranu zakresli v bitevním plánu
zakroužkováním příslušného počtu jednotek.

fig.1.

Ad fig. 1.) Nepřítel byl ve středu zranitelný a tak jsem se rozhodl nasadit všechny
dostupné síly a klíčovou pozici dobýt.
6 pěších rot dostalo rozkaz k přesunu. Do
boje se sice zapojí pouze 5 rot, ale přesunem
dodatečné, 6. roty si dobytou pozici pojistím.
Pro získání převahy má vždy klíčový
význam umístění dělostřelectva, a pozice na
křídle se zdála být velice silná.
Na pravém křídle byl vývoj znepokojující. Rozhodl jsem se zaútočit pěchotou
ze středu a předsunout jízdní hlídku. Až
pozdě jsem si uvědomil. že má jízda není
seřazena k boji a přes nepřítele se nedostane.

Rozkaz k obraně zůstává v platnosti
po celé kolo, nezávisle na počtu útoků,
kterým je bránící jednotka vystavena.
Rozkaz k obraně se označí na hrací
desce umístěním pod jednotku kroužku
obrany, jakmile je bránící se jednotka napadena.

5P
2P
D

P

Ad fig. 2.) I přes úspěch mého útoku
nepřítel stále ovládl obě křídla a tak jsem
pro změnu vsadil na defensivní taktiku
a čekal na vývoj situace.
Hlavní nebezpečí představovala možnost
koordinovaného útoku na předsunutý střed
mého nového postavení a tak dostalo všech
6 pěších rot rozkaz k obraně pozice.
Pro případ, že by nepřítel zaútočil raději
na má křídla, měli dělostřelci připravené
proti pěchotě ničivé salvy kartáči a pěchota
naježené bajonety obranné čtverce proti
jízdě.

6P

3J

fig.2.

2P
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Reorganizace

Ostřelování

Rozkazem k reorganizaci je možné
navrátit bojeschopnost jednotce, která
propadla panice.
Reorganizaci zapiš v bitevním plánu
písmenem “R” vedle symbolu jednotky.

Rozkazem k ostřelování je možné
nasměrovat dělostřeleckou palbu proti jednotkám, které se nacházejí mimo
dosah jiných zbraní.
Ostřelování zakresli v bitevním plánu
čárou s kroužkem v ostřelovaném sektoru
na konci.

D

Ostřelování je povoleno pouze ve
vodorovném nebo svislém směru bez
ohledu na vzdálenost cíle.
Rozkaz k ostřelování může dostat jen
dělostřelectvo.
Ostřelování lze provést do sousedního sektoru nebo do sektoru za ním
v přímém směru.
Napadené jednotky nemohou na
ostřelování nijak reagovat.
Jednotky v panice, které byly zasaženy
ostřelováním, jsou zničeny a vyřazeny ze
hry (nepřísluší za ně vítězné body).
Do ostřelovaného sektoru vlož žeton
ostřelování, který soupeř následně přiřadí
jednotce, která bude ostřelováním napadena.
Více o tomto rozkazu v kapitole “Boj Ostřelování”.

Ad fig. 3.) Plánoval jsem nyní ofensivu na levém křídle. Nepřítel se tam
držel jedinou jednotkou pěchoty a proti
ní jsem namířil jednu ze svých baterií.
Pokud ostřelování uspěje, ušetří krev
našich vojáků. Druhou baterii jsem zacílil nad hlavy vlastních vojáků hluboko do
nepřátelského postavení.
8
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Reorganizace pěchoty a jízdy
Rozkaz k reorganizaci může dostat jednotka pěchoty i jízdy, pokud se nachází
v červené části sektoru rezervy zároveň
s druhou jednotkou stejného typu.
Reorganizovanou jednotku přesuň do
své zálohy a druhou jednotku stejného
typu odstraň ze hry (fig. 4. až 6.).
Reorganizace dělostřelectva
Reorganizaci opuštěné jednotky
dělostřelectva smíš provést v libovolném
ovládaném sektoru (přímo na bojišti).
Pro reorganizaci dělostřelectva není
potřeba odstranit ze hry druhou jednotku dělostřelectva.

fig.3.
fig.5.

průběh
reorvanizace
pěchoty & jízdy

fig.4.

R:P

fig.6.

Fáze herního kola
V každé herní fázi hráči aktivují některé své jednotky a současně provedou v přesně stanoveném pořadí jeden nebo více úkonů.
1. Ve fázi jízdy můžeš provést překvapivé výpady nevelkého rozsahu a plně využít výhody jezdectva. Vzhledem k rychlosti útoku není čas pro
střelbu a o výsledku boje rozhoduje pouze zteč.
1.1. Přesuň jízdu do sousedního cílového sektoru, pokud je přátelský.
1.2. Zaujmi pozice v bojové zóně, pokud je cílový sektor nepřátelský nebo neutrální (viz kapitola “Pozice”).
1.3. Vyhodnoť zteče jízdy (viz kapitola “Střet”).
1.4. Proveď útěk jednotek jízdy v panice (viz kapitola “Panika”).
1.5. Pokud je cílový sektor stále nepřátelský, vrať všechny jednotky z bojové zóny do výchozího postavení.
1.6. Přesuň jízdu do sousedního cílového sektoru, pokud je neutrální.
2. Ve fázi ostřelování můžeš napadnout vzdálený sektor dělostřelectvem bez jakéhokoli rizika pro vlastní jednotky.
2.1. Označ cílové sektory umístěním žetonů ostřelování.
2.2. Urči v ostřelovaném sektoru vlastní jednotky, proti kterým bude ostřelování namířeno.
2.3. Vyhodnoť ostřelování (viz kapitola “Ostřelování”).
3. Ve fázi pěchoty můžeš zaútočit plnou silou pěchoty a využít její palebné síly. Jízda, účastnící se boje, je nyní vystavena nepřátelské palbě.
3.1. Přesuň pěchotu a jízdu do sousedního cílového sektoru, pokud je přátelský.
3.2. Zaujmi pozice v bojové zóně, pokud je cílový sektor nepřátelský nebo neutrální (viz kapitola “Pozice”).
3.3. Vyhodnoť střelbu (viz kapitola “Střet”).
3.4. Proveď útěk jednotek jízdy v panice (viz kapitola “Panika”).
3.5. Smíš provést ústup svých útočících jednotek do výchozího sektoru.
3.6. Smíš provést ústup napadených jednotek jízdy (viz kapitola “Jednotky”).
3.7. Vyhodnoť zteče (viz kapitola “Střet”).
3.8. Proveď útěk jednotek pěchoty a jízdy v panice (viz kapitola “Panika”).
3.9. Pokud je cílový sektor stále nepřátelský, vrať všechny jednotky z bojové zóny do výchozího postavení.
3.10. Přesuň jednotky do cílového sektoru, pokud je neutrální.
4. Ve fázi dělostřelectva můžeš přemístit své baterie do nového postavení a provést další nebojové přesuny jednotek, jejichž pohyb nebyl pro
dané kolo vyčerpán.
4.1. Přesuň dělostřelectvo, pěchotu a jízdu do sousedního cílového sektoru pokud je přátelský nebo neutrální. Pokud je cílový sektor
nepřátelský, přesun se neuskuteční.
5. Ve fázi reorganizace smíš navrátit jednotkám v panice ztracenou bojeschopnost.
5.1. Označ jednotky jejichž reorganizaci chceš provést.
5.2. Označenou jednotku dělostřelectva reorganizuj na bojišti (vrať do stojánku).
5.3. Za každou označenou jednotku pěchoty a jízdy, která splňuje podmínky pro reorganizaci, odhoď druhou jednotku stejného typu, která
splňuje stejné podmínky.
5.4. Reorganizovanou jednotku pěchoty a jízdy přemísti z červené části rezervy do zálohy (vrať do stojánku).
6. Ve fázi bodování si můžeš přičíst vítězné body získané v daném kole hry.
6.1. Zajmi soupeřovu jednotku dělostřelectva, která se nachází v sektoru který ovládáš.
6.2. Vezmi si vítězné body za ovládané sektory.
6.3. Spočítej si vítězné body (za zajaté jednotky + sektory). Pokud jsi dosáhl součtu 10 - vyhrál jsi!
6.4. Ověř, zda nebylo odehráno 10. herní kolo. V tom případě je vítězem ten z Vás, který má více vítězných bodů.
6.5. Pokud nebyla bitva rozhodnuta, odstraň z hrací desky značky ostřelování, obrany a vše, co tam nepatří. Začíná nové kolo...

9

Střet

K

e střetu jednotek může dojít během fáze
jízdy (1.) a fáze pěchoty (3.) pokud:
▪▪ Jednotky jednoho hráče dostanou rozkaz k přesunu do nepřátelského sektoru
(fig. 1.).
V této situaci je jeden hráč útočníkem a druhý
obráncem.
▪▪ Jednotky obou hráčů dostanou rozkaz
k přesunu do stejného neutrálního sektoru (fig. 2.).
V této situaci jsou oba hráči útočníky.
▪▪ Jednotky obou hráčů dostanou rozkaz k přesunu do nepřátelského
sektoru z něhož vystupují v protisměru
nepřátelské jednotky (fig. 3.).
V této situaci jsou oba hráči útočníky, přičemž
jeden může být zároveň i obráncem.
Jednotky, které dostaly rozkaz k některému
ze tří popsaných přesunů, se přemístí do
nejbližší bojové zóny ve směru plánovaného
pohybu, tj. do aktivní bojové zóny.

V situaci znázorněné na obrázku 2 je aktivní
bojová zóna rozdělena sektorem do něhož přesun
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Teprve, když jsou vyhodnoceny střety ve
všech bojových zónách na bojišti, mohou
hráči přejít k dalšímu kroku herní fáze.
Během střetu (na rozdíl od ostřelování) se
do boje zapojí jak útočící tak i napadené jednotky, které na útok reagují.

5P
3P

Při střetu hráči umístí své útočící i bránící
jednotky do pozic v aktivní bojové zóně a vyhodnotí boj.

Pozice

J

Pokud je sektor napaden zároveň z několika
směrů, je na rozhodnutí obránce jakým
způsobem své bránící jednotky do bojových
zón rozmístí.

2P

3J

3J

fig. 3.

Umístění bránících jednotek (3-6) je povinné, dokud má soupeř převahu v útočících
jednotkách (1-2). Když je v bojové zóně na
obou stranách stejný počet jednotek, další jednotky se už neumisťuje.

(viz fig. 5. a fig. 4. v kapitole “Jednotky”).
Nezablokovaným jednotkám jízdy přísluší
jen zvláštní úprava bojového hodu (viz kapitola “Boj”).

Pokud je v bitevním plánu určeno k přesunu více
než 5 jednotek, některé jednotky se o přesun pokusí
až v následující příslušné fází (3. nebo 4.).

4P

fig. 1.

4. 5.
.
3
.
2
1.

B

ojová zóna je rozdělena na 5 dvojpolí
označených 1 až 5 tečkami. Bojující jednotky umisťují hráči nejdříve do pole č.1, následně
do pole č.2, pole č.3 atd.
Do polí s nižšími čísly se přednostně
umisťují (fig. 1. & 5.):
1. Jednotky jízdy, které dostaly rozkaz
k přesunu/útoku,
2. Jednotky pěchoty, které dostaly rozkaz
k přesunu/útoku,
3. Jednotky pěchoty nebo dělostřelectva,
z napadeného sektoru, které dostaly rozkaz
k obraně (volba je na obránci),
4. Ostatní jednotky jízdy zbylé v napadeném sektoru,
5. Ostatní jednotky pěchoty zbylé v napadeném sektoru,
6. Ostatní jednotky dělostřelectva zbylé
v napadeném sektoru.

fig. 2.

Vzhledem k omezení kapacity bojové zóny na
5 jednotek, je útok z více stran najednou jediným
(velmi účinným) způsobem jak dostat do boje o sektor větší počet vojáků.
Střet jednotek se vyhodnocuje v rámci každé
bojové zóny zvlášť. Jedna jednotka se může
účastnit pouze jednoho střetu v jedné bojové zóně. Pořadí vyhodnocování střetů je
na dohodě hráčů. Vyřazení jakékoli jednotky
nemá vliv na její schopnost vyřadit ve stejném
okamžiku jednotku soupeře, jelikož všechny
úkony provádějí hráči současně.

fig. 1.

3P

J
D P
J
P

směruje. Totéž platí, pokud jednotka napadne
nepřítele v jiné bojové zóně (viz kapitola “Pozice”).

1.

Figurku své útočící jednotky natoč tak,
aby šipka pod obrázkem naznačovala směr
přesunu (z Tvého pohledu bude směřovat
nahoru; fig. 2.). Figurku své bránící jednotky natoč tak, aby šipka ukazovala směrem
k středu sektoru ve kterém se jednotka
nachází (z Tvého pohledu bude směřovat
dolů; fig. 3.). Jednotky, které dostaly rozkaz
k obraně, se odliší umístěním kroužku obrany
kolem stojánku (fig. 4.).

3.

3.

4.
2.

Nezablokované jednotky

2.

fig. 2.

fig. 3.
fig. 4.

Nezablokované útočící jednotky jsou ty,
naproti kterých zůstanou v bojové zóně neobsazená pole.
1. Nezablokovaná jednotka pěchoty
Nezablokovanou jednotkou pěchoty smíš
zaútočit proti nepřátelským jednotkám ve stejné bojové zóně
nebo
pokud ve stejné bojové zóně nejsou žádné
nepřátelské jednotky, smíš všemi nezablokovanými jednotkami pěchoty zaútočit na
nepřátelské jednotky v jiné aktivní bojové
zóně napadeného sektoru. Takto útočícím jednotkám pěchoty se přičítá jen zvláštní úprava
bojového hodu (viz kapitola “Boj”).
2. Nezablokovaná jednotky jízdy
Nezablokovanou jednotkou jízdy smíš
zaútočit proti nepřátelským jednotkám v libovolné aktivní bojové zóně napadeného sektoru

1.

fig. 5.

Ad fig. 5.) Měl jsem jasnou převahu
a rozhodl jsem se ji plně využít.
Zatímco má pěchota i přez ničivou palbu
nepřátelské baterie postupovala kupředu,
husáři nikým neohrožováni objeli nepřítele
a vpadli mezi nic netušící dělostřelce rozsévajíce hrůzu a smrt. V té chvíli se
nepřátelská pozice sesypala jako domeček
z karet.
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Tab. 1. Úpravy bojového hodu
podle typu bojujících jednotek
žádná
jednotka

žádná
jednotka

nepřipravené bránící
jednotky

jednotky s rozkazem
ostřelování
k obraně

0

		

12

0

+1z -2z
0

-1sz

0

0

0

01

0

0

-1o -1o

+1z

0

s = střelba
z = zteč
o = ostřelování

+1s +2s
0

0

-1s

-1s

-1s

0

-1z2

03

1

+1z +2z +2z
0

0

0

po vyhodnocení střelby jízda smí ustoupit z boje
2
jízda smí zaútočit do libovolné aktivní
bojové zóny
3
útoči jen do stejné bojové zóny dokud
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Úpravy zohledňují specifické okolnosti
každého boje, které vyplývají z
1. typu bojujících jednotek umístěných naproti v bojové zóně (Tab. 1.),
Např. pěchota vs. jízda, útočící jednotka vs. jednotka s rozkazem k obraně
2. směru útoku (Tab. 2., fig. 1.),
▪▪ Čelní útok (bez úprav) vychází ze
středového sektoru nebo je veden po
křídlech.
▪▪ Útok z boku vychází ze sektoru na křídle
a směřuje do středového sektoru.
▪▪ Útok zezadu je veden přímým směrem
k vlastní rezervě
3. a vlivu terénu (nepovinné pravidlo, viz
kapitola “Terén”).
Podívej se na svou i nepřátelskou jednotku
v poli s označeném 1 a v tabulkách “Úpravy
bojového hodu” najdi příslušnou úpravu.
Následně proveď totéž u pole označeného
2 a u ostatních obsazených polí a všechny
úpravy sečti (fig. 2. & 6.).
Obvykle jsou pole s nižšími čísly obsazeny
jednotkami, které dostaly rozkaz k přesunu
(jízda obsazuje pole před pěchotou), následně
jednotkami s rozkazem k obraně a zbývající
pole obsadí zbývající jednotky z napadeného
sektoru. Na straně obránce mohou zůstat
některá pole bojové zóny neobsazená.
Úpravy se vztahují zvlášť ke střelbě (pouze 3.
fáze) a zvlášť ke zteči (1. a 3. fáze hry).
Současně stejným způsobem určí úpravy bojového hodu pro své jednotky i soupeř.

a následně zohledni úpravu bojového hodu:
• Kladnou úpravu (bonus) svého bojového
hodu rozděl (přičti) libovolně mezi své kostky. (fig. 3., 6. & 7.).
• Zápornou úpravu (postih) Tvého bojového hodu rozdělí (odečte) libovolně mezi
Tvými kostkami soupeř (fig. 3., 6. & 7.).
Každá Tvá kostka, na níž je po úpravách
výsledek 4 a více, se počítá jako zásah
soupeřovy jednotky.

+1 =

fig. 3.

+1 =
zteč
2 zásahy

=

zteč
1 zásah

3. Určení ztrát

Za každý zásah, který soupeři padl, urči
jednu svou libovolnou jednotku v bojové zóně
jako ztrátu. V první řádě musíš jako ztráty
určit bojeschopné jednotky a až následně jednotky v panice (fig. 5. & 9.).
• Zasažená bojeschopná jednotka propadá
panice. Jednotku polož na hrací desku (bez
stojánku).
• Zasažená jednotka v panice je zajata.
Jednotku odevzdej soupeři.
Ve fázi pěchoty (3. fáze) se boj vyhodnocuje
dvakrát, zvlášť pro střelbu (jednotky pěchoty
a dělostřelectvo) a zvlášť pro zteč (pěchota
a jízda).

-1 k celkem
e střel
+
2
fig. 2. ke zt bě (nestříl
eči
í se)
+1z +1z
-1s

2. Bojový hod

Za každou svou jednotku v aktivní bojové
zóně proveď bojový hod kostkami své barvy

Jednotky, které neprovádějí bojový hod,
nemohou do střetu nijak zasahovat a bojový
hod neovlivní, mohou však být určeny jako
ztráty.

celkem
-2z -2z
+1z -3 ke zteči

-3 =
Ad fig. 2. až 4.) Nepřítel zaútočil
zprudka jízdou, doufaje, že mě zastihne
nepřipraveného.
Země se rozechvěla a mí pěšáci už viděli
záblesky šavlí řítících se na ně jezdců.
Vzhledem k rycholsti útoku byla naše
palba sporadická a neúčinná, pěchota však
zachovala klid a začala spěšně vytvářet
čtverce.
Jezdci se ocitli tváří v tvář se sevřenými
řadami naježenými bodáky a s těžkými
ztrátami a hambou se stáhli. Jednu zmatkující pěší rotu zadupala nepřátelská jízda
do země, ale pro nepřítele to byla jen slabá
útěcha za dvě rozdrcené eskadry.
13

fig. 4.

!
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střelba
1 zásah

fig. 6.

zteč
bez zásahu

zteč
1 zásah

-1=

fig. 8.

fig. 7.
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-2
zteč
bez zásahu
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a
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+1
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střelba
bez zásahu

Ú

tok dělostřelectva v 2. fázi probíhá velmi podobně jako je popsáno v kapitole
“Boj”.
1. Místo umístění do bojové zóny aktivuj své dělostřelectvo označením sektoru do
něhož chceš palbu (v souladu s rozkazem)
namířit.
2. Soupeř následně určí v cílovém sektoru
jednotku, která bude ostřelována.
3. Dle soupeřovy volby uplatni příslušnou
úpravu dle tabulky “Úpravy bojového hodu
podle typu bojujících jednotek” (Tab. 1.).
4. Pokud je ostřelování vedeno ze strany
uplatni bonus dle tabulky “Úpravy bojového
hodu podle směru útoku” (Tab. 2.).
5. Uplatni zvláštní úpravy popsány v tabulce “Úpravy bojového hodu při ostřelování”
(Tab. 3.).
Při ostřelování boj vyhodnocuje pouze hráč,
který rozkaz k ostřelování vydal. Napadené
jednotky nemají možnost reagovat, mohou
pouze provést svůj rozkaz k ostřelování.
▪▪ Jednotka v panice zasažena
dělostřelectvem při ostřelování je namísto zajetí zničena a odstraněna ze hry.

!

Ad fig. 5. až 8) Na mém levém
celkem i
křídle si nepřítel vybudoval silnou pozici +1 ke zteč
2z +2z +1z
+
a ohrožoval mé oslabené postavení ve středu
-1z -1z
bojiště, které jsem nemohl odevzdat bez boje. 1z
+
Mí dělostřelci otočili děla ve směru
očekávaného útoku a horečnatě se chys-2z
tali rozprášit nepřátelskou pěchotu palbou
kartáči. I má pěchota zaujala defensivní
celkem
postavení.
teči
z
e
k
2
fig. 5.
Přes všechna tato opatření měl nepřítel
stále značnou převahu a tak jsem poslal do
akce jízdu z levého křídla. Počítal jsem, že těžkou kartáčovou palbu a její zápal začal
odvede pozornost nepřítele od mého středu, ochabovat i přesto, že mí dělostřelci vzali
nebo dokonce vpadne nepřátelským jednot- nakonec do zaječích.
kám do týla.
Konečně se ke slovu dostaly šavle
Nepřepočítal jsem se.
a bodáky. Očekávaný útok jízdy se doslova
Jízdě se postavil do cesty jen jeden čtverec prosekal skrze dvě pěší roty a nepřátelský
nepřátelské pěchoty. Zatímco jej jedna má nápor skončil neúspěchem i přesto, že má
eskadra zcela zaměstnala, ostatní jedtřetí eskadra vykrvácela v těžkém boji
notky tryskem projely mimo dosah mušket s pěchotou v obranném postavení.
a s křikem zamířily k nepřátelské pěchotě
Přes vážné ztráty jsem uhájil střed bojiště.
probíjející se do středu bojiště.
Dvě pěší roty, které nepříteli zbyly na
Pak začaly rachotit muškety a nastal
křídle, už nepředstavovaly pro mé plány
zmatek. Nepřátelská pěchota narazila na přímou hrozbu.

střelba
1 zásah

Ostřelování

+2 =

!

Panika

J

ednotka, která propadla panice je dočasně
zneškodněná a nepoužitelná v boji. Takové
jednotce nelze vydávat žádné rozkazy, kromě
rozkazu k reorganizaci, který jí navrátí plnou
bojeschopnost (viz kapitola “Rozkazy”).
Jednotku v panice vyjmi ze stojánku a polož
na hrací desce do příslušného sektoru. Pokud
jednotka propadla panice v bojové zóně,
zůstává i nadále na svém poli.

Jednotky jízdy a pěchoty v
panice

Jednotky pěchoty a jízdy v panice ztrácejí
nárok na bojový hod, mohou však být napadeny a zničeny dle obvyklých pravidel pro
boj. V určených fázích kola se automaticky
přesunují směrem ke svému sektoru rezervy
(útěk).
Pro útěk jednotek v panice platí následující:
• Útěk probíhá nejkratší možnou cestou
směrem do vlastního sektoru rezervy.
• V každé fázi k tomu určené, se jednotky
panice přesunou o jeden sektor.
• Utíkající jednotky se přesunují pouze přes
přátelské nebo neutrální sektory. Pokud není
útěk možný, je jednotka v panice zajata.
• V sektoru rezervy jsou jednotky v panice
umístěny do červené části, podle typu jednotky, kde mohou být později reorganizovány.
• Dokud jsou jednotky jízdy a pěchoty
v panice na bojišti, je sektor v němž se
nacházejí pro soupeře nepřátelský.

Opuštěná jednotka
dělostřelectva

Dělostřelectvo, které propadlo panice, se
považuje za opuštěné osádkou a vztahují se na
ně zvláštní pravidla:

• Opuštěná jednotka dělostřelectva zůstává
na místě (neutíká).
• Dělostřelectvo může být reorganizováno
rozkazem přímo na bojišti, pokud jeho sektor obsadí libovolná vlastní jednotka.
• Sektor ve kterém se opuštěné
dělostřelectvo nachází, se považuje za neutrální.
• Dělostřelectvo je zajato, obsadí-li sektor
nepřátelská jednotka.

Varianty

A

niž by se měnila výše uvedená základní
pravidla, lze hru po dohodě hráčů zpestřit
zavedením některých doplňujících pravidel.
Pro většinu těchto variant je lepší použít hrací
desku “B”.

Flexibilní rozestavení

Počáteční umístění vojsk provedou hráči
do určených sektorů dle vlastního uvážení.
Použijí k tomu bitevní plán.

Odlišné armády

Hráči se domluví na jiném složení vojsk,
přičemž armády obou hráčů se mohou lišit
jak počtem tak i druhem jednotek. Maximální
počet jednotek ve hře však zůstává 60.

Proměnlivý počet rozkazů

Počet rozkazů na kolo určí každý hráč hodem kostkou, ke kterému se přičte 6.

Klíčové pozice

Pomocí bodovacích značek hráči označí na
bojišti sektory, jejichž ovládnutí bude přinášet
vítězné body.
Hráči se domluví, že jeden bude bránit pozici,
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která bude přinášet body oběma hráčům. V zájmu
útočníka tak bude pozici co nejdříve obsadit
a v zájmu obránce, co nejdéle udržet. Tuto variantu je nejlépe kombinovat s flexibilním rozestavením
vojsk a odlišnými armádami obou hráčů.

Vliv terénu

V některých sektorech jsou umístěny topografické značky, které ovlivňují pohyb a boj
jednotek. Toto platí zejména pro hrací desku
“B”. Vysvětlivky k terénu jsou znázorněny na
hracím plánu a v kapitole “Terén”.
Jsou to jen návrhy možných úprav,
podrobnosti k nim a další varianty najdete
na www.generalove.cz a zajisté Vás napadnou
i nějaké vlastní.
Terén

V

některých sektorech se objevují specifické topografické značky,
které mohou mít, po dohodě hráčů, vliv na průběh bitvy. Jelikož
využití terénu dává zpravidla výhodu obránci, doporučuje se tuto výhodu vyvážit úpravou poměru sil.
Při zohledňování úprav se vždy předpokládá, že jednotky, které ovládají sektor se zvláštním terénem, jej využívají ve svůj prospěch.
Les
Bojové zóny lesních sektorů mají jen 3 pole. Znamená to,
že během jedné fáze smíš do nebo z lesního sektoru přesunout
přesunout maximálně 3 jednotky pěchoty. Pro jízdu platí totéž omezení a navíc svůj první pohyb může provést teprve ve fázi pěchoty.
Dělostřelectvo může vstoupit do lesa pouze po cestě.
▪▪ Útočící jednotky pěchoty nemohou střílet
▪▪ Napadené jednotky střílí s postihem -1
▪▪ Pěchota má při zteči postih -1
▪▪ Jízda má při zteči postih -3
▪▪ Dělostřelectvo nemůže z lesa ostřelovat
▪▪ Dělostřelectvo ostřeluje jednotky v lese s postihem -2
▪▪ Lesní sektor blokuje ostřelování sektoru za ním.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Kopec
Útočící jednotky mají postih -1 ke zteči směrem do kopce
Útočící jednotky mají bonus +1 při zteči z kopce.
Dělostřelectvo na kopci smí střílet bez postihu přes jednotky do
níže položeného sektoru.
Kopec blokuje ostřelování níže položeného sektoru za ním.

Stavení
Ve fázi dělostřelectva můžeš umístit do stavení v ovládaném sektoru 1 jednotkou pěchoty ze stejného sektoru. Tato jednotka získá
výhody při obraně sektoru a může znepříjemňovat soupeři život
pokud ten do sektoru s obsazeným stavením vstoupí.
▪▪ Sektor se považuje za neutrální pokud v něm zůstávají pouze
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

jednotky ve staveních. Nepřátelské jednotky mohou do takového sektoru vstoupit, ale neovládnou jej dokud není zajata
poslední jednotka ve stavení.
Jednotce ve staveních nelze dát rozkaz k přesunu/útoku dokud
je sektor nepřátelský. Jednotka ve stavení nemůže dostat rozkaz k obraně.
Jednotky pěchoty mohou útočit na stavení obsazená
nepřátelskou pěchotou ve svém sektoru.
Střelba na jednotku ve stavení má postih -2
Zteč proti jednotce ve stavení má postih -1
Ztečí smí zaútočit na jednotku ve stavení jen jedna jednotka
pěchoty za kolo.
Ostřelování jednotky ve stavení má postih -1
Ostřelování sektoru, ve kterém se nacházejí vlastní jednotky ve
staveních způsobí zásah vlastní jednotky při výsledku bojového hodu (po úpravách) menším než 2.
Jednotka ve stavení, která podlehne panice, neutíká a je povoleno reorganizovat ji rozkazem přímo na bojišti.
Útok proti nepřátelskému sektoru ve kterém se nacházejí vlastní
jednotky ve staveních má bonus +1 ke střelbě i zteči za každé
obsazené stavení.

Zničené stavení
Stavení lze zničit účinnou dělostřeleckou palbou i poté však skýtá
obránci jisté výhody, pokud je obsadí pěchotou. Sektor ve kterém se
nacházejí nepřátelské jednotky v zničených staveních je nepřátelský
a musí být dobyt dle obvyklých pravidel.
▪▪ Střelba i zteč proti jednotce ve zničeném stavení má postih -1
▪▪ Ztečí mohou proti jednotce ve zničeném stavení zaútočit pouze
jednotky pěchoty
▪▪ Ke zničení stavení ostřelováním je zapotřebí 2 zásahů
▪▪ Ostřelování neobsazeného stavení má bonus +2
Silnice a most
Pochod po silnici umožňuje jednotkám rychlejší nebojové přesuny,
pod podmínkou, že obdržely příslušné rozkazy.
▪▪ Jednotka pěchoty se smí po silnici přesunout ve fázi
dělostřelectva (4.) o dodatečný 1 sektor.
▪▪ Jednotka jízdy se smí po silnici přesunout ve fázi dělostřelectva
(4.) o dodatečné 2 sektory.
▪▪ Dělostřelectvo se může po silnici pohybovat lesním sektorem
a překračovat vodní toky po mostech.
▪▪ Jedna silnice v sektoru může takto usnadnit přesuny 2 jednotkám za kolo.
Potok a most
Překonávání vodních toků je vždy velmi obtížným a nebezpečným
úkolem.
▪▪ Zteč i střelba jednotek útočících přes potok má postih -1
Vysvětlení pojmů
• Aktivní bojová zóna: b.z., do které se na základě rozkazů umístí
útočící a bránící jednotky a ve které se vyhodnotí jejich střet.
V některých případech se mohou vzájemně bojující jednotky
nacházet ve dvou různých aktivních bojových zónách. (příklad)
• Bitevní plán: předtištěné schéma hrací desky do kterého hráč zakreslil rozkazy pro jedno kolo hry.
• Blokovaná jednotka: j., naproti níž se v aktivní bojové zóně
nachází bojeschopná nepřátelská jednotka. (= Bojující jednotka)
• Bojeschopná jednotka: každá j. ve hře, která není zničená ani
v panice.

•

Bojiště: 9 polí uprostřed hrací desky na nichž dochází k boji jednotek.
• Bojová zóna: část sektoru sousedící s vedlejším sektorem v níž se
vyhodnocují střety jednotek. Má 5 očíslovaných dvojpolí určených
pro 5 bojujících jednotek z každé strany.
• Bojový hod: hod kostkami prováděny v rámci střetu nebo
ostřelování, kdy je za každou bojující jednotku vržena jedna kostka.
Výsledek hodu se upravuje dle bojové situace.
• Bojující jednotka: j. umístěná v bojové zóně v níž stojí proti sobě
jednotky obou soupeřů. (= Blokovaná jednotka)
• Jednotka nepřipravena k obraně: j., která nedostala rozkaz
k obraně a byla umístěna v bojové zóně v obranné pozici (šipkou
směřující k vlastnímu sektoru), nebo j. která byla během přesunu/
útoku napadena z jiné bojové zóny.
• Nepřátelský sektor: s. ovládaný soupeřem nebo sektor v němž
se nachází alespoň jedna soupeřova jednotka jízdy nebo pěchoty
v panice.
• Neutrální sektor: s. ve kterém se vyjma soupeřových jednotek
dělostřelectva v panice nemohou nacházet žádné jiné jednotky.
• Ostřelování: útok na velkou vzdálenost, který mohou použít jednotky dělostřelectva.
• Ovládaný sektor: s. v němž má jeden z hráčů alespoň jednu bojeschopnou jednotku.
• Přátelský sektor: s. jiný než neutrální, ve kterém se nacházejí
jakékoli vlastní jednotky, ať už bojeschopné, či nikoli.
• Střelba: útok pomocí palných zbraní, který může předcházet
zteči. Střelby jsou schopny jednotky pěchoty a dělostřelectva.
• Střet: boj jednotek v 1. a 3. herní fázi během něhož jednotky
obou hráčů provádějí bojové hody.
• Ústup jednotek: pohyb napadených j. o jeden sektor směrem
k vlastnímu velitelskému stanovišti, který nevyplývá z bitevního
plánu. Bojeschopnost ustupujících j. není nijak dotčena. Ústup lze
provést pouze tehdy, když to pravidla vysloveně povolují.
• Útěk jednotek v panice: automatický pohyb j. během určených
herních fází. J., které propadnou panice se položí na hrací desce
(bez stojánků).
• Zteč: útok pomocí chladných zbraní na blízko, který mohou
použít jednotky pěchoty a jízdy.

Bylo dobojováno. Krvavá záře zapadajícího slunce vrhala dlouhé stíny nad
ztichlým bojištěm. Stál jsem na kopci
na němž nedávno hrdě vlály nepřátelské
prapory, nyní ležící u mých nohou.
Cítil jsem úlevu ale nikoli radost. Práce
byla vykonána - kéž nám milostivý Bůh
odpustí. Válka však ještě neskončila...
Generálové, dynamická bitevní hra ©
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