


I.Celkový pohled
Pravidla "Do zbraně" (a související balíček karet, doplňující prapory a

a žetony) jsou používány při hraní scénářů, ve kterých je předem definován
pouze terén bojiště, ale ne skladba jednotek či jejich pozice na bojišti.

Pravidla "Do zbraně" jsou také používána tehdy, když si hráči přejí hrát již
existující scénář s použitím úpravy armád podle vlastního (částečného) výběru,
raději než se složením a rozestavením jednotek podle daného scénáře.

S ohledem na zkušenosti hráčů a čas, který mají k dispozici na přípravu a ode-
hrání scénáře, by se hráči měli dohodnout na použití jednoho ze dvou následují-
cích způsobů rozmísťování armád na bojišti:

• Improvizovaný   způsob, doporučený pro přátelská, nepřipravená herní  se-
zení, s krátkou přípravou. 

• Organizovaný   způsob, vhodný pro zkušené hráče, kteří chtějí mít více kon-
troly a více individuálních úprav.

II.Komponenty hry
Součástí rozšíření "Do zbraně" jsou:

• Balíček 42 karet Rozmístění,

10 karet Specialistů;

• Dvě sady se 4 novými Souhrnnými kar- 
tami (3 nové terény a 1 nová zbraň); 

• Části hrací plochy

- 12 Lenních verbovacích žetonů (2 červené,
2 modré a 2 zelené pro každého hráče);

D o zbraně vám nabízí novou metodu rozmístění
jednotek a armády na bojiště. Spíše než spolé-
hání na připravené základní umístění nakoupe-

ných armád společné mnoha hrám s miniaturami, Battle-
Lore systém výběru armád používá nový, kartami řízený
mechanismus rozmísťování, soustředěný kolem použí-
vání Rozmísťovacích balíčků, karet Specialistů a Lenních
verbovacích žetonů.

V pozdním středověkém válečnictví byly armády většinou
rozděleny do tří vojenských formací, obvykle nazývaných
Bataliony nebo Pluky: Předvoj, střední pluk a zadní voj,
podle pořadí vede, následuje a uzavírá kolonu vojenských
jednotek na pochodu.

Po příchodu k nepříteli se pluky rozvinou vedle sebe,
předvoj se přesune na pravou stranu bojiště, střed do
centra a zadní voj na levou stranu bojiště. 

Mechanismus rozmísťování představený v tomto rozší- 
ření napodobuje středověké rozestavení v dávných do-
bách, skýtající vám jedinečnou zábavu a zajímavý způ-
sob upravování vašich jednotek a rozmísťování vaší
armády.

Tak čtěte, pečlivě si vše dopředu naplánujte a bavte se!

Richard Borg 

and the Days of Wonder War Council

Karty Rozmístění

PŘEDMLUVA
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Karty Specialistů
Souhrnné karty

Lenní verbovací žetony



- 8 nových terénních částí
(z jedné strany Bažiny a
z druhé strany Útesy);

- 3 obdélníkové části
(Lučištnické kůly z jedné
strany a z druhé strany
Kamenné mosty a 
Opevnění);

• 6 doplňujících praporů

a. Karty Rozmístění
Pro každý tábor je zde 21 karet

Rozmístění. Jsou seskupeny do sad
A, B a C, vždy po 7 kartách. Každá
sada má svou vlastní, trochu odlišnou
strategii, podporující rozmanitost hry
a styl hry každého hráče.
 

Sady jsou odlišeny pro tábory Vlajek a Korou-
hví, odrážejíc tak rozdíl mezi jednotkami a Pra-
porečníky dostupnými pro každý tábor v základní
hře BattleLore.

S jedinou kopií hry má hráč používající karty
z jedné sady zaručeno, že bude mít všechny 
prapory a figurky, které potřebuje, bez ohledu
na to, jakou kombinaci karet si ze sady při vy-
tváření své armády vezme.

Rozbor karet rozmístění
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Štít s Lilií

Seznam umísťovaných jednotek

Index sady

Rozmístění
na bojišti

Karty Rozmístění   určují typ a pozici jednotek, které hráč 
může umístit na bojiště. Při rozmísťování jednotek zahraje
každý hráč jednu kartu pro každou sekci (Pravé křídlo,
Střed, Levé křídlo) bojiště a čtvrtou kartu si ponechá jako
svou Zálohu. Kompletní postup rozmísťování jednotek je
popsán ve III. Používání "Do zbraně".

Vlastnosti všech karet Rozmístění:

• Mapa a seznam jednotek, které mohou být
umístěny na bojiště.

•Štít se Lvem či Lilií označuje, ke kterému
táboru je karta standardně přiřazena.

•Index označuje sadu (A, B nebo C), do které
karta patří, a její číslo v této sadě (*).

(*) Číslo karty v sadě není prozatím využíváno. Je zde
pouze pro použití v budoucnu.

Bažiny                  Útesy

Lučištnické kůly

Kamenný most

Opevnění

- Pravidelná pěchota
a  její trpasličí spojenci

5-tá karta francouzské sady A

- S kreaturou
v přední linii

3-tí karta anglické sady C



Všechny karty Rozmístění z balíčku "Do zbra-
ně" zobrazují mapu, která ukazuje přesné umís-
tění vašich jednotek uvnitř sekce, pro kterou je 
karta zahrána.

Mapa na kartě musí být přesně srovnána 
s hexy sekce, pro kterou je zahrána, jak je 
ukázáno na obrázku níže.

Mapa na kartě znázorňuje první 4 řady hexů
ze strany hráče. Všimněte si, že hexy sdílené
sousedními sekcemi jsou schválně vyjmuty a
pro umístění jednotek nepřístupné.

Na každé kartě Rozmístění mohou být násle-
dující symboly pro určení typu umísťované jednot-
ky použity buď samostatně nebo v kombinaci.

• Barva  určuje barvu praporu jednotky.
 

• Symbol zbraně   označuje typ zbraně jednotky.
 

• Symbol rasy   označuje rasu jednotky.
 

Rozmísťování vaší armády

Kreatura      Trpasličí jednotka
kušiníků

Jednotka
těžké jízdy
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Záloha

Zadní voj                             Střední                           Předvoj
pluk

Předvoj                            Střední                             Zadní voj
pluk

Záloha

Společné hexy
nepřístupné

pro umísťování

Prostřední hexy
nepřístupné

pro umísťování

Okrajové hexy
nepřístupné

pro umísťování

Levé
křídlo

Pravé
křídlo

Střed
 

Levé
křídlo

Pravé
křídlo

Střed
 



b. Karty Specialistů
Karty Specialistů popisují dodatečné modifika-

ce pravidel a výhody, které mohou hráči použít
k vylepšení svých umísťovaných jednotek.

Karty Specialistů kromě toho přináší do hry
další stragie tím, že použití některých středově-
kých taktik a umísťování jednotek je provázáno
se sestavováním Válečné rady (Lore scénáře).

c. Lenní verbovací žetony
Pokud si raději zvolíte mix karet Rozmístění

z různých sad najednou, než zachování jejich
seskupení, tak mohou nastat situace, kdy hráč 
potřebuje, podle svých karet Rozmístění, umístit 
více jednotek, než má Praporečníků a figurek
tohoto typu.

Kdykoli tato situace nastane, může hráč místo
chybějící jednotky umístit Lenní verbovací žeton
odpovídající barvy. Pro podrobnosti se podívejte 
na Lenní verbovací žetony na str.9.

d. Doplňující prapory
"Do zbraně" přináší šest nových praporů, tři

pro každý tábor. Tyto nové prapory vám umož-
ní sestavit následující Praporečníky, potřeb-
né při umísťování jednotek podle karet.

III.Používání "Do zbraně"
Při umísťování jednotek použitím "Do zbraně"

musíte upravit přípravnou fázi hry popsanou na
str.8-9 v Příručce hráče a pozměnit ji podle po-
užitého způsobu rozmísťování, který se nejlépe
hodí k vaší hře.

Improvizovaný způsob je skvělý pro rychlou
přípravu hry tam, kde si hráči přejí pozměnit slo-
žení své armády a umístění jednotek nezávisle
na popisu přípravy scénáře, nebo při hraní scé-
nářů, které popisuj² pouze rozvrģen² ter®nu
na bojiġti.
 

PŚi rozm²sŠov§n² jednotek ImprovizovanĨm 
zpŢsobem jednoduġe proveŅte n§sleduj²c² kroky:

1.Vyberte si mapu bojiġtŊ podle sv® chuti:BuŅ jednu z popsanĨch na konci t®to broģury;
nebo jednu z map popsanĨch v broģuŚe BattleLore
dobrodruģstv² (ignoruj²c vġechny jednotky vyznaļe-
n® na dan® mapŊ bojiġtŊ); nebo vaġi vlastn² mapu
bojiġtŊ.

2&3.Rozloģte odpov²daj²c² ter®nn² hexypodle krokŢ 2 - 3 na str.8 v Battle-
Lore Příručka hráče.
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Dvě užitečné karty Specialistů

x1
Zelený
prapor
lučištníků

x2
Zelený prapor

trpasličích
kušiníků

x1
Červený
prapor těžké
pěchoty

x1
Modrý prapor
pravidelné
pěchoty

x1
Zelený prapor
nepravidelné
jízdy

Tábor Korouhve

Tábor Vlajky

IMPROVIZOVANÝzpůsob



4.NahraŅte krok 4. PŚ²prava hry n§sleduj²c²m: 

4.1 Vyberte bojovou sestavu
• Přidělte každému hráči jeho tábor (tj.Vlajku

či Korouhev) a prapory, Praporečníky a fi-
gurky. Toto jsou jednotky, které hráč bude
schopen zkompletovat během rozmísťová-
ní. Poznámka: Jestliže jste již nějaké pra-
pory v dřívějších hrách zaměnili, tak mož-
ná budete muset vrátit prapory zpět na fi-
gurky těch typů, na jaké byly umístěny při
prvním otevření hry. Celkový seznam Pra-
porečníků je uveden na str.79 Příručky
pro hráče.

• Pro účely orientace jsou veškeré bojové ma-
py vytištěné tak, že na hrací desce je tá-
bor Vlajek "nahoře" a tábor Korouhví "dole".
Tudíž hráč sedící na "horní" straně desky by 
měl obdržet mapy pro Vlajky a hráč sedící
na "spodní" straně hrací desky, zase mapy
s označením Korouhve.

• Každému hráči dejte tři sady karet Rozmístění
pro jeho tábor. Každý hráč si vybere jednu
sadu sedmi karet  a zamíchá ji.

Pozor:  Při Improvizovaném způsobu nejsou
NIKDY během jednoho scénáře smíchány
nebo společně použity různé sady karet Rozmí-
stění. Jakmile si hráč jednou sadu vybral, měl

by své ostatní dvě sady odložit do krabice a
do konce tohoto scénáře je nepoužívat.

• Každý hráč si náhodně vytáhne 4 karty Roz-�t

místění ze sady, kterou si vybral. Tyto karty
tvoří základ pro jeho tři Pluky a Zálohu.
Zbývající (3) karty Rozmístění jsou odloženy 
stranou a v tomto scénáři se již nepoužijí.

• Z karet Rozmístění, které si hráči vylosovali,
nyní vyberou jednu kartu pro každé Křídlo
(nebo Střed) pod svým velením a položí ji
lícem dolů vedle té sekce, kam mají být 
jednotky z dané karty umístěny.

• Zbývající čtvrtá karta Rozmístění je hráčo-
va Záloha.

4.2 Rozmísťování vašich pluků
•  Nyní oba hráči odkryjí své karty Rozmís-

tění zahrané pro jejich Pravé křídlo, Střed a 
Levé křídlo a rozmístí své pluky.

•  NEHRAJTE ani NEODKRÝVEJTE svou 
Zálohu, pouze své karty pro Pluky!

• S každou nově odkrytou kartou Rozmístění
umístí hráč své příslušné jednotky na bojiště,
přesně podle mapy na kartě Rozmístění.
 • Pro rychlejší přípravu doporučujeme umístit
na určené pozice na hrací desku nejprve Pra-
porečníky, a poté teprve doplnit každou pozi-
ci o chybějící figurky.

• Bez ohledu na typ zahrané karty Rozmístění,
zůstává neschůdný terén stále neschůdný a
jednotka na nŊj nesm² bĨt nikdy um²stŊna.
Pokud by jednotka měla být na neschůdný
ter®n um²stŊna, pak ji mus² hr§ļ um²stit na
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Zadní voj        Střední         Předvoj
pluk

Rozmístění předvoje

Záloha



neobsazený hex na své základní čáře ve stej-
né sekci nebo se jednotky vzdá úplně, pokud
u základní čáry nemá žádný neobsazený hex.

4.3 Lepġ² prŢzkum
• Nyn² hr§ļi seļtou poļet svĨch zelenĨch jedno-
tek na bojiġti. hr§ļ s nejvyġġ²m poļtem zelenĨch
praporŢ "vyp§tral" jako prvn² sv®ho protivn²ka a
st§v§ se v tomto sc®n§Śi Zaļ²naj²c²m hr§ļem!

• Zaļ²naj²c² hr§ļ um²st² svou Z§lohu jako posledn².
 

• V pŚ²padŊ shodn®ho poļtu um²stŊnĨch Zele-
nĨch jednotek, je zaļ²naj²c² hr§ļ urļen hodem
6-ti bojovĨmi kostkami. Hr§ļ, kter®mu padne
v²ce zelenĨch pŚileb je Zaļ²naj²c² hr§ļ.

4.4 Přivolání Zálohy
• Hr§ļ, kterĨ byl "vyp§tr§n", um²st² 2 jednotky
(a pouze 2 jednotky!), dle své volby, ze zo-
brazenĨch jednotek na zbĨvaj²c² kartŊ
Rozm²stŊn², jako svou Z§lohu.

• Začínající hráč umístí svou Zálohu jako
posledn².

• Tyto jednotky musí být umístěny na neob-
sazené hexy na základní čáře hráče. Pokud
hráč nemá takovéto hexy, tak jeho jednot-
ka(y) nemůže být v tomto scénáři umístěna.

• Nyn² um²st² svou Z§lohu Zaļ²naj²c² hr§ļ.

4.5 Přivolání Váleļn® rady
• Pokud hráči hrají Lore dobrodružství, tak si

nyní musí vybrat členy své Válečné rady a
přidělit žetony úrovní Lore mistrům na svém
archu Válečné rady.

• Pokud byly umístěny nějaké kreatury, tak
hráči, kteří je ovládají, musí dbát na to, aby
přiřadili správný žeton úrovně své kreatuře
na archu Válečné rady.

Pokračování v přípravě hry
• Hráči nyní pokračují normální přípravou hry

krokem 5 ze str.9 v Příručce hráče.
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Trpasličí kušiníci mohou být umístěni v ře-
ce díky mělkému brodu, ale trpasličí šer-
míři červeného praporu musí být umistěni
někam podél základní čáry v této sekci. 

Umístění Kreatury je
jasná volba,
ale jaká další jednotka
by to měla být?



Tento způsob rozmísťování je vhodný pro ty 
hráče, kteří si přejí mít více kontroly a jsou ochot-
ni strávit více času při přípravě hry. Tento způsob
nabízí větší úpravy jednotek a lepší plánování
díky rozmanitějšímu výběru Rozmísťovacích
sad a zavedením karet Specialistů a Lenních
verbovacích žetonů.

Karty Specialistů mohou hráčům zvýšit šan-
ce na bojišti určitým (omezeným) množstvím
nových jednotek ze zásoby. Mohou také upra-
vovat další aspekty při rozmísťování, povzbuzu-
jíc hráče, aby rozvíjeli zajímavé kombinace
karet Specialistů, které budou pro styl jejich hry
nejlepší.

Průběh rozmísťování je podobný jako při
Improvizovaném zůsobu, s těmito úpravami:

4.1 Vyberte bojovou sestavu
• Přidělte každému hráči tábor, prapory a Pra-

porečníky (ale už ne další figurky!). Prapo-
ry a Praporečníci nyní tvoří jádro hráčo-
vy armády.

• Všechny ostatní figurky dejte dohromady
do společného armádního fondu, nadosah
oběma hráčům. Oba hráči budou rekruto-
vat chybějící vojáky a kreatury z této spo-
lečné zásoby a umísťovat je.

• Každému hráči dejte sadu 2 červených, 2
modrých a 2 zelených Lenních žetonů.

• Každý hráč si nyní vybere jakékoli dvě sady
karet Rozmístění (včetně sad soupeřova
tábora, pokud chce) a smíchá je dohromady.

• V případě konfliktu, pokud si oba hráči přejí
použít stejnou sadu, a každý nemá své
vlastní rozšíření, tak si majitel rozšíření vy-
bírá obě své sady jako první.

• Každý hráč zamíchá svých 14 karet. 
• Každý hráč si náhodně vytáhne 4 karty Roz-

místění ze svých právě zkombinovaných a
zamíchaných sad. Tyto karty tvoří základ
pro jeho vlastní tři Pluky a Zálohu. Zbylé
karty Rozmístění jsou odloženy stranou a
v tomto scénáři již nebudou použity.

• Z vytažených karet si nyní hráči vyberou po
jedné kartě Rozmístění pro každé Křídlo
(nebo Střed) pod svým velením a položí je
lícem dolů vedle těch sekcí, kam si přejí
příslušné jednotky umístit.

• Zbývající čtvrtá karta je hráčova Záloha.
 

4.2 Rozmísťování vašich pluků
• Hráči rozmísťují své pluky postupně a v kaž-

dém kole odkryjí karty Rozmístění, které při-
řadili svému Pravému křídlu, poté Středu a 
nakonec karty přiřazené Levému křídlu.

• Karty Zálohy ještě NEJSOU odkryty!
• S každou novou odkrytou kartou hráči umístí 

příslušné jednotky na bojiště na určená
místa podle mapy zobrazené na kartě Roz-
místění.

• Praporečníci jsou bráni z hráčovy vlastní
sady praporů a Praporečníků. Zbývající
figurky potřebné k doplnŊn² jednotek jsou
vyb²r§ny ze spoleļn®ho arm§dn²ho fondu;
samozŚejmŊ mus² bĨt stejn®ho typu jako
figurka Praporeļn²ka.

• StejnŊ jako pŚi Improvizovan®m zpŢsobu,
neschŢdnĨ ter®n je st§le neschŢdnĨ a hr§ļ
mus² um²stit sv® jednotky na z§kladn² ļ§ru.

4.3 Lepġ² prŢzkum
• Hr§ļi nyn² spoļ²taj² sv® Zelen® jednotky
(vļetnŊ vġech ZelenĨch Lenn²ch ģetonŢ!)
na bojiġti. Hr§ļ s nejvŊtġ²m poļtem Zele-
nĨch jednotek "vyp§tral" jako prvn² sv®ho
protivn²ka a st§v§ se v tomto sc®n§Śi
zaļ²naj²c²m hr§ļem.

• Začínající hráč umísťuje svou Zálohu poslední.
• V pŚ²padŊ stejn®ho poļtu um²stŊnĨch Ze-
lenĨch jednotek je Zaļ²naj²c² hr§ļ urļen
6-ti bojovĨmi kostkami. Hr§ļ, kterĨ hod² nej-
v²ce ZelenĨch pŚileb, je Zaļ²naj²c² hr§ļ.
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4.4Přivolání zálohy
• Hráč, který byl "vypátrán", umístí 2 jednotky

(a pouze 2 jednotky!), dle své volby, ze zo-
brazených jednotek na zbývající kartě
Rozmístění, jako svou Zálohu.

• Tyto jednotky musí být umístěny na neobsa-
zené hexy na základní čáře hráče. Pokud
hráč nemá takovéto hexy, tak jeho jednot-
ka(y) nemůže být v tomto scénáři umístěna.

• Stejný hráč nyní nahradí všechny své Lenní
žetony na hrací desce vojenskými jednotka-
mi (jen vojenskými - ne kreaturami, hrdiny,
atp.) stejné nebo nižší barvy praporu, za po-
užití ještě dostupných figurek. Pořadí pro 

tento účel je červená nejvyšší>modrá>zele-
ná nejnižší. Jízdní jednotky mohou nahradit
žeton, který byl položen místo chybějící pěší
jednotky a naopak.

• Poté umístí svou zálohu Začínající hráč a na-
hradí své Lenní verbovací žetony.

4.5 Přivolání Válečné rady
• Pokud hráči hrají Lore dobrodružství, tak si

nyní musí vybrat členy své Válečné rady a 
přidělit žetony úrovní Lore mistrům na svém
archu Válečné rady.

• Pokud byly umístěny nějaké kreatury, tak
hráči, kteří je ovládají, musí dbát na to, aby

přiřadili správný žeton úrovně své kreatuře
na archu Válečné rady.

4.6 Přivolání Specialistů
• Hráči si nyní mohou vybrat a zahrát dvě karty

Specialistů dle svého výběru - pokud jsou po-
dle rozmístění příslušných Praporečníků a fi-
gurek použitelné.

• Tyto karty účinkují ihned.
• Mohou být zahrány v takovém pořadí, jaké si

hráč zvolí.
• Pokud nemají oba hráči svůj balíček karet

Specialistů a nemohou se dohodnout, kdo
si vybere první, tak postupujte následovně:

- Vlastník karet si vybere svou první
kartu Specialisty.

- Jeho protivník si pak ze zbývají-
cích karet vybere dvě.

- Vlastník karet si nyní vybere svou
poslední kartu Specialisty.

• Při hře středověkého dobrodružství si
hráči nemohou vybrat karty Specialistů
označené jako "pouze pro Lore".

Pokračování v přípravě hry
• Hráči nyní pokračují normální přípravou

hry krokem 5 ze str.9 v Příručce hráče. 
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Lenní vebovací žetony
- Zvl§ġtn² situace

U Organizovaného způsobu při smíchání
karet Rozmístění z různých sad může
nastat situace, kdy hráč potřebuje, podle
svých karet Rozmístění, více jednotek,
než je Praporečníků nebo figurek ve spo-
lečném armádním fondu.

Kdykoli nastane tato situace, tak hráč musí 
umístit Lenní verbovací žeton odpovídající
barvy, namísto jednotky, kterou nemůže
umístit, na hex, kam by byla jednotka
normálně umístěna.

Angličan již použil všechnu zbývající Těžkou jízdu během
rozmísťování svého předvoje, čímž donutil Francouze, aby
se pro svůj zadní voj spoléhal na Lenní verbování.



Popis pro hru Svobodných sesku-
pení vs Národy

BattleLore pravidla pro rozmísťování, zejmé-
na při Organizovaném způsobu, upřednostňu-
jí styl hry Svobodných seskupení   , kdy může
být jakékoli množství různých ras ve stejném
táboře a bojovat proti pokrevním bratřím naja-
tými soupeřovým táborem! To podporuje hrá-
če ve využívání široké škály schopností a odrá-
ží běžné přesouvání loajality v období Stoleté
války.

Můžete bojovat i tradičním stylem hry, kdy se
navzájem soustavně konfrontují rozdílné rasy a
kdy za žádnou cenu nechcete bojovat proti 
své vlastní rase nebo podporovat její nepřáte-
le. Pro tento účel bude vydáno několik no-
vých Národních  sad s kartami Rozmístění
a s jednotkami pro každou rasu v takovém počtu,
aby mohli bojovat pouze trpasličí nebo pouze
gobliní armády.

Do té doby by hráči, kteří si přejí, aby bojo-
valy armády složené výhradně z lidí a trpas-
líků nebo z lidí a goblinů, měli dbát na to, aby
si během svého výběru jednotek vybírali sady
ze stejného tábora. Navíc mohou uvážit výběr
karet pro gobliní žoldáky (pro hráče za Vlajku)
nebo trpasličí žoldáky (pro hráče za Korouhev)

jako jednu ze svých dvou karet Specialistů, při
volbě svých karet Specialistů.
 

V balíčku "Do zbraně" je 10 ka-
ret Specialistů.

Každá karta je označena náz-
vem a následujícími atributy:

• Lore symbol:   Pokud je na 
kartě tento symbol, tak může 
být vybrána pouze při hře Lore
dobrodružství.

• Symbol školy Lore mistra:
Pokud je na kartě vyznačen
symbol školy Lore mistra, tak
tato karta přinese prospěch
pouze hráčům, kteří si během
výběru své Válečné rady vy-
brali Lore mistra této školy.

Následující pravidla aplikujte na všechny

• Karty Specialistů musí být zahrány během
fáze "povolání Specialistů" (Viz str.9).
Jejich efekty se provedou ihned.

• Některé karty se mohou vzájemně kombi-
novat (např.Královští spojenci a Mámivá
jednotka). Tehdy jsou karty hrány a jejich
efekty aplikovány v pořadí, jaké si hráč zvolí.

karty Specialistů:

• Karty Specialistů, které umísťují další figurky
nebo nové jednotky (Královští spojenci, Mámi-
vá jednotk, žoldácké karty...), ještě požadují
po daném hráči, aby měl k dispozici odpoví-
dající figurky a prapory pro jejich umístění.

• Jestliže není výslovně napsáno jinak, tak
efekty karet nejsou nikdy povinné. Pokud
vám karta umožní pohyb nebo úpravu více
jednotek, můžete si zvolit částtečné využití.

Následující poznámky se týkají některých
jednotlivých karet:

Střelecké kůly
Hexy, na které umístíte Střelecké

kůly, musí být hexy Planiny nebo Vy-
výšený terén. Kůly nemohou být umís-
těny na Vodních tocích, ani na Brodech,
ani v Zalesněném terénu.
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Dodatek I
Popis karet Specialistů
z balíčku "Do zbraně"

Čarodějovy
Klamné (ale smrtící)

jednotky!

Lore
Specialista

Všestranný
Specialista



Vylepšení luků
Jiné rasy (jako Gobliní lukostřelci)

stále používají obyčejný luk, i když je
tato karta zahrána na jejich straně.
 

Verbování
Třetí jednotka stále podléhá obvy-

klému omezení při rozmísťování Zálo-
hy, takže musí být umístěna na neob-
sazený hex na základní čáře.

Infiltrace
Tato karta nemůže být použita

pro pohyb stejné jednotky vícekrát.
Každý předepsaný pohyb musí
být proveden jinou jednotkou.

Mámivá jednotka
Tato karta může být zahrána pouze na

vojenské jednotky, ne na kreatury, hrdiny, atp.

Královští sp       ojenci
Tato karta může být použita pro při-

dání dvou figurek ke stejné jednotce
nebo po jedné figurce ke dvěma růz-
ným jednotkám, pokud máte ve své
Válečné radě Válečníka 3.úrovně.

"Do zbraně" přináší dva nové typy terénů - 
- Útesy a Bažiny a uměle vytvořené Střelecké
kůly.

Útesy (Vyvýšený terén)
Pohyb
Ter®nn² hex Đtes je neschŢdnĨ na stranŊ

s ¼tesem. Ostatní strany hexu se Ś²d² norm§ln²-
mi pohybovými pravidly pro Vyvýšený terén.

Boj
•Jednotka nemůže bojovat Ztečí, ani střílet na 
Bezprostřední vzd. přes stranu s Útesem na hexu.

•Ostatn² strany hexu Đtes se Ś²d² stejnĨmi
pravidly pro boj jako hex Vyvýšený terén.

Přímka zaměření
Hex Đtes blokuje pŚ²mku zamŊŚen², s vĨjim-

kou ze sousedn²ch hexŢ Đtesu nebo jinĨch
VyvĨġenĨch ter®nŢ stejn® vĨġe.

Močálovitý terén (Baģina)
Pohyb

Jednotka vstupující na hex Močá-
lovitý terén musí zastavit a již se v tomto kole 
nesmí pohybovat. Pohyby Pokračovacích akcí
podléhají stejným pohybovým omezením a tak
už v tomto kole nejsou možné nebo jsou usku-
tečnitelné pouze částečně.

Boj
•Jednotka, která se pohne na hex Močálovitý

terén může ještě v tomto kole bojovat.

•Jednotka stojící na hexu Močálovitý terén
bojuje maximálně se 2 kostkami.

•Jednotka útočící na nepřítele na hexu Močálo-
vitý terén bojuje maximálně se 2 kostkami.

Přímka zaměření
Hex Močálovitý terén neblokuje přímku zamě-

ření.

Lučištnické kůly
Luļiġtnick® kŢly mohou bĨt um²stŊny pouze

hexu Planina nebo VyvĨġenĨ ter®n.

Pohyb
Jednotka, která vstoupí na hex s Lučištnickými kůly,

musí zastavit a v tomto kole se již nemůže pohybovat.
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Dodatek II
Nové terény "Do zbraně"



Jednotka nemŢģe bojovat v kole, kdy vstoup²
na hex s LuļiġtnickĨmi kŢly.

PŊġ² jednotky vybaven® stŚelnou zbran² maj²
výjimku: Tyto mohou vstoupit na hex s Lučišt-
nickými kůly a ještě bojovat.

Boj
•PŊġ² jednotka se stŚelnou zbran² na hexu
s LuļiġtnickĨmi kŢly mŢģe ignorovat jeden
hozenĨ symbol Meļe a ġt²tu pŚi Zteļi.

•PŊġ² jednotka se stŚelnou zbran² na hexu
s LuļiġtnickĨmi kŢly mŢģe ignorovat jednu
vlajku hozenou proti n² a je Stateļn§.

Přímka zaměření
Hex s LuļiġtnickĨmi kŢly neblokuje pŚ²mku

zamŊŚen².

Opevnění
Viz str. 69 v Příručce hráče

Kamenný most
Stejně jako Mosty na str. 63-64

v Příručce hráče.

Battles: Common medieval military formations

also known as Battalions or Guards.

Karta Rozmístění:   Karta zobrazuje umístění
jednotek na části mapy bojiště, nebo jednot-
ky držené v Záloze.

Rozmísťovací balíček:   Jedna nebo více
Rozmísťovacích sad, smícháných dohromady.

Rozmísťovací sada:  Sada sedmi karet Roz-
místění, označená společným písmenem
abecedy a číslem od 1 do 7.

Lenní verbovací žeton:     "Náhradní" žeton
používaný jako dočasné obsazené území
typem jednotky, která již není pro umístění
k dispozici. Tyto mohou být nahrazeny dostup-
nými jednotkami stejné nebo nižší kategorie,
když hráč přivolává svou Zálohu. Barvy pra-
poru jsou seřazeny od červeného (nejvyšší),
přes modrý (střední) až k zelenému (nejnižší).

Pluky:  Typická středověká armáda byla organi-
zovaná po třech sekcích neboli plucích: Před-

voj - neboli přední pluk, Střední voj - neboli
lavní pluk a Zadní voj - neboli Zadní pluk.
V boji jsou Předvoj, Střední voj a Zadní voj
rozmístěny vedle sebe zprava doleva.

Improvizovaný způsob: Rychlý způsob přípra-
vy hry pro systém rozmísťování BattleLore
"Do zbraně", používající jednotlivé sady karet
Rozmístění pro každého hráče, bez karet
Specialistů čí Lemnních verbovacích žetonů.

Organizovaný způsob:    Trochu komplikova-
nější způsob rozmísťování, používající smí-
chané rozmísťovací sady, jakož i karty
Specialistů a Lenní verbovací žetony.

Záloha:  Karta Rozmístění, která není vázána
na určitou část bojiště. Když je karta zahraná
jako Záloha, tak mohou být umístěny pouze dvě
ze zobrazných jednotek a musí být umístěny na
neobsazené hexy na hráčově základní čáře. 

Karta specialistů:    Karta, která modifikuje
normalní pravidla rozmísťování a počáteční
rozestavění ve hře, nebo která umožňuje umís-
tění nových figurek či jednotek na hrací desku.
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Dodatek III
Lexikon




