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GEORGE R. R. MARTIN:

H R A  O  T R Ů N Y

PŘEHLED HRY
Hra o trůny je desková hra pro 3 – 6 hráčů, která vychází 

z reálií světoznámé fantasy ságy Píseň ledu a ohně od George R. R. 
Martina. Každý z hráčů se v této hře stane vůdcem jednoho z šesti 
velkých rodů a snaží se získat převahu nad celým kontinentem 
Západozemí. Přitom verbuje armády, dobývá území a vytváří 
dočasná spojenectví, aby ovládl co nejvíce hradů a pevností, 
které mu zajistí nárok na samotný Železný trůn. 

CÍL HRY
Vítězem se stává ten velký rod, který na konci desátého kola 

ovládá nejvíce oblastí s hradem nebo pevností. Pokud kdykoli 
během hry některý z hráčů ovládá sedm takových oblastí, stává se 
ihned vítězem.
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 HERNÍ SOUČÁSTI
 � 1 pravidla hry

 � 1 hrací plán 

 � 138 barevných plastových jednotek:

 • 60 pěšáků (10 pro každý rod)

 • 30 rytířů (5 pro každý rod)

 • 36 lodí (6 pro každý rod)

 • 12 obléhacích strojů (2 pro každý rod)

 � 81 velkých karet:

 • 42 karet rodů (7 pro každý rod)

 • 30 karet Západozemí

 • 9 karet divokých

 � 24 malých karet bojových zvratů

 � 6 herních zástěn (unikátních pro každý rod)

 � 266 kartónových žetonů:

 • 90 žetonů rozkazů (15 pro každý rod)

 • 120 žetonů moci (20 pro každý rod)

 • 18 žetonů vlivu (3 pro každý rod)

 • 6 žetonů zásob (1 pro každý rod)

 • 14 žetonů neutrálních vojsk

 • 6 žetonů vítězných bodů (1 pro každý rod)

 • 6 žetonů sídel (1 pro každý rod)

 • 1 žeton Železného trůnu

 • 1 žeton Čepele z valyrijské oceli

 • 1 žeton havrana Zvěstovatele

 • 1 žeton herních kol

 • 1 žeton hrozby divokých

 • 1 tabulka královského dvora

„Železný trůn je po právu můj. Všichni, kteří to popírají, jsou mými 
nepřáteli.“ – Stannis Baratheon 

„Popírá to celá říše, bratře. Staří muži to popírají chřestěním svých 
kostí a nenarozené děti to popírají v lůnech svých matek. Popírají to v 
Dorne a popírají to i u Zdi. Nikdo tě za svého krále nechce, Stannisi. Je 
mi to líto.“ – Renly Baratheon

„Když hraješ o trůny, můžeš buď zvítězit nebo zemřít.“ 
– Cersei Lannister

Po	et hrá	�
Hra o trůny je určena pro 3 – 6 hráčů. Pokud chcete hrát ve 

třech, čtyřech nebo pěti hráčích, přečtěte si nejprve tato pravidla 
a potom postupujte podle kapitoly „Hraní v méně než šesti 
hráčích“ na straně 28.
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PŘEHLED HERNÍCH SOUČÁSTÍ
V této kapitole jsou podrobně popsány všechny součásti 

používané ve Hře o trůny.

Hrací plán

Zobrazuje celý kontinent Západozemí 
a jednotlivé herní stupnice.

Herní zástěny

Hráči je používají jako referenční 
kartu a také za nimi skrývají před 
soupeři své žetony rozkazů.

Plastové jednotky

Představují vojenskou sílu jednotlivých 
velkých rodů – pěšáky, rytíře, lodě a obléhací 
stroje. 

Žetony rozkazů

Představují důležité příkazy vydané 
jednotkám v různých oblastech hracího plánu.

Žetony moci 

Reprezentují politický a ekonomický vliv 
v Západozemí. Používají se při dražbách a při 
získání nadvlády nad herními oblastmi.

Žetony vlivu

Používají se k označení pozice jednotlivých 
velkých rodů na každé ze tří stupnic vlivu.

Žetony zásob 

Svou pozicí na stupnici zásob určují maximální 
velikost a počet armád, které může mít každý rod 
na hracím plánu.

Žetony vítězných bodů

Umisťují se na stupnici vítězství a označují, 
jak blízko má každý velký rod k vítězství ve hře. 

Žetony neutrálních vojsk

Představují armády nezávislých oblastí, 
které nechtějí přejít pod nadvládu velkých 

rodů bez boje.

Žetony sídel

Znázorňují hlavní obrannou sílu domovské 
oblasti každého hráče.

Žetony nadvlády

Představují odměnu pro dominantního 
hráče na každé ze tří stupnic vlivu: 
Železný trůn, Poddaní a Královský dvůr. 
V některých okamžicích hry přinášejí 
tyto žetony svému vlastníkovi zvláštní 
schopnosti.

Žeton herních kol

Znázorňuje, kolik kol hry už bylo odehráno.

Karty rodů  

Představují důležité postavy ságy 
Píseň ledu a ohně, které zasahují do 
průběhu bojů.

Karty Západozemí 

Přinášejí do hry různé náhodné události a herní 
akce, které nastávají vždy na začátku každého kola hry.

Karty bojových zvratů

Nepovinné rozšíření, které přináší do bitev více 
náhody a nejistoty. 

Karty divokých a žeton hrozby

Určují sílu a účinek útoku severského národa 
divokých na Západozemí. 

Tabulka královského dvora

Používá se pro lepší vyvážení počtu speciálních žetonů rozkazů 
při hře ve třech a čtyřech hráčích.
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Než začnete hrát, proveďte v uvedeném pořadí následující kroky:

1. P�ipravte hrací plán: rozložte hrací plán a položte ho 
doprostřed mezi hráče.

2. P�ipravte karty divokých a žeton hrozby divokých: 
zamíchejte karty divokých a vytvořte z nich balíček. Položte ho 
lícem dolů na naznačené místo na hracím plánu. Poté položte 
žeton hrozby divokých na políčko „2“ na stupnici divokých. 

3. P�ipravte karty Západozemí: rozdělte karty Západozemí 
na tři balíčky podle vytištěné římské číslice (I, II nebo III). 
Každý balíček zvlášť zamíchejte a lícem dolů položte vedle 
hracího plánu.

4. Rozmíst�te žetony neutrálních vojsk: nejprve vyberte 
všechny žetony neutrálních vojsk, které na sobě mají uvedený 
správný počet hráčů. Poté každý z těchto žetonů položte na 
hrací plán do odpovídající oblasti naznačené na žetonu. 

Například, pokud hrají tři hráči, rozmístěte na hrací plán jen žetony 
neutrálních vojsk označené číslem „3“.

Používá se pouze při 
hře tří hráčů

PPPPPPPPPPP žžžžžžžžžžžžžííííííííí ááááááááááááPoužívá se při hře 
čtyř nebo pěti hráčů

Všechny žetony neutrálních vojsk jsou oboustranné. Jedna strana 
se používá pouze při hře tří hráčů. Druhá strana se používá při 
hře s tolika hráči, kolik uvádí příslušný číselný rozsah. Jakmile 
rozmístíte všechny potřebné žetony neutrálních vojsk, vraťte zbylé 
nepoužité žetony do krabice.

Při hře se čtyřmi, pěti nebo šesti hráči se nepoužívají všechny 
žetony neutrálních vojsk. Přesný seznam použitých žetonů 
neutrálních vojsk najdete v kapitole „Hraní v méně než šesti 
hráčích“ na straně 28.

 

5.  Umíst�te žeton herních kol: položte žeton herních kol na 
políčko „1“ na stupnici kol.

6.  Ur�ete velké rody hrá�!: každý hráč si nyní zvolí jeden 
z velkých rodů, který chce při hře vést (Starkové, Lannisterové, 
Greyjoyové, Tyrellové, Baratheonové nebo Martellové). Pokud 
chcete, můžete si rody vylosovat náhodně. Při hře s méně než 6 
hráči nejsou některé rody dostupné – viz strana 28.

7.  Vezm�te si herní sou�ásti každého rodu: každý hráč si 
vezme veškeré herní součásti, které přísluší jeho rodu: 1 herní 
zástěnu, 7 karet rodů, 15 žetonů rozkazů, 1 žeton zásob, 3 žetony 
vlivu, 1 žeton vítězných bodů, 1 žeton sídla a všechny plastové 
jednotky ve své barvě (v tuto chvíli si ještě neberte žádné žetony 
moci).

8.  Rozmíst�te žetony vlivu, vít�zných bod! a žetony zásob: 
každý hráč položí své žetony vlivu, vítězných bodů a zásob na hrací 
plán tak, jak je uvedeno na jeho herní zástěně. Na stupnici zásob 
a na stupnici vítězství může být na jednom políčku několik rodů, 
na stupnicích vlivu nikoliv.

Pokud hraje méně než 6 hráčů, zarovnejte žetony na každé 
stupnici vlivu doleva (tedy směrem k políčku „1“) a volné místo 
ponechte napravo (jinými slovy, vždy zůstanou prázdná políčka 
s nejvyššími čísly). Nákres přípravy hry na straně 5 zobrazuje, jak se 
žetony vlivu zarovnají doleva při hře čtyř hráčů.

Rody, které jsou na každé stupnici vlivu na políčku „1“, si nyní 
vezmou zobrazené žetony nadvlády pro každou stupnici (Železný 
trůn, Čepel z valyrijské oceli a havrana Zvěstovatele). 

9.  Umíst�te jednotky: každý hráč položí podle instrukcí ze své 
herní zástěny na hrací plán všechny své startovní jednotky.

10.  Umíst�te žetony sídel: každý hráč položí na hrací plán 
žeton svého sídla (na příslušnou oblast naznačenou na žetonu).

11.  Vezm�te si žetony moci: položte všechny žetony moci (pro 
všechny rody) na jednu společnou hromádku. Tato hromádka se 
dále označuje jako „zásoba moci“. Každý hráč si poté ze zásoby 
moci vezme 5 žetonů moci svého rodu.

Nyní můžete začít hrát!

Nedostatek 
herních sou	ástí

Každý velký rod má k dispozici pouze omezený počet 
jednotek, žetonů a karet. Pokud hráč využije všechny herní 
součásti jednoho typu, nemůže už přidat do hry další součást 
stejného typu. Jednotky zničené v bitvě (nebo odstraněné 
z hracího plánu z jakéhokoli jiného důvodu) lze později znovu 
naverbovat. 

 PŘÍPRAVA HRYPŘÍPRAVA HRYPŘÍPRAVA HRY
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#. Hrací plán
$. Stupnice divokých
%. Balí�ek karet divokých
&. Balí�ek karet Západozemí I
'. Balí�ek karet Západozemí II
(. Balí�ek karet Západozemí III
). Žeton neutrálních vojsk
*. Žeton sídla
+. Stupnice kol
#-. Stupnice vít�zství
##. Stupnice zásob

#$. T�i stupnice vlivu
#%. Herní zást�na
#&. Karty rodu ﹙v ruce hrá�e﹚
#'. Karty rodu ﹙odhazovací hromádka﹚
#(. Žetony rozkaz!
#). Dostupná moc hrá�e
#*. Zásoba moci
#+. Žetony nadvlády
$-.  Tabulka královského dvora 

﹙pouze hra %–& hrá�!﹚

Nákres p�ípravy hry 
﹙p�íklad hry # hrá	�﹚
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H R A  O  T R Ů N Y

Herní zást>na

Každý hráč si vezme herní zástěnu, která zobrazuje jeho 
rod. Na ní hráč najde přehled základních pravidel a popis 
přípravy svého rodu. Hráč si také za ní shromažďuje své herní 
součásti (např. žetony rozkazů) skrytě před soupeři.

1. Popis žetonů rozkazů

2. Startovní rozložení

3. Startovní umístění na stupnicích zásob, vlivu a vítězství

4. Mapa startovní pozice (zobrazuje rozmístění jednotek)

t>
%

&'#

D�ležité termíny

Než budete pokračovat dále, přečtěte si a zapamatujte 
tyto důležité termíny:

Jednotka: plastová loď, pěšák, rytíř nebo obléhací stroj. 
Ostatní herní součásti (včetně žetonů sídel, neutrálních 
vojsk nebo vlivu) nejsou jednotky.

Oblast: jeden region Západozemí znázorněný na 
hracím plánu a oddělený od okolí bílým nebo červeným 
okrajem. Oblast může být buď mořská (červený okraj) 
nebo pozemní (bílý okraj).

Domovská oblast: pozemní oblast, která obsahuje 
vytištěný štít některého z velkých rodů. Např. Zimohrad je 
domovská oblast Starků.

Po�adí tahu: jakékoli pravidlo, které se odvolává 
na „pořadí tahu“, se vyhodnocuje v pořadí dle umístění 
velkých rodů na stupnici vlivu Železného trůnu. První rod 
(na políčku „1“) začíná vždy jako první, po něm následuje 
druhý rod (na políčku „2“) a tak dále.

Rod;hrá�: tyto termíny jsou vzájemně zaměnitelné 
a používají se pro hráče a rod, se kterým hraje.

Nep�ítel;soupe�: popisuje libovolnou herní součást 
nebo oblast, kterou ovládá jiný hráč, nebo označuje přímo 
soupeřícího hráče.

P�ítel;sp�átelený: herní součást nebo oblast 
na hracím plánu, která patří stejnému hráči.

Armáda;armády: za armádu se považují dvě nebo více 
spřátelených jednotek, které se nacházejí ve stejné mořské 
nebo pozemní oblasti. Jediná jednotka v oblasti se za 
armádu nepovažuje (a není ani ovlivněna změnou zásob, 
viz strana 8).

Dostupná moc: žetony moci, které má hráč k dispozici 
a které může použít v dražbě nebo pro jiný účel během 
hry. Žetony moci v zásobě moci se nepovažují za dostupné. 
Například během přípravy hry dostane každý rod ze zásoby 
moci 5 žetonů moci. Každý rod má tedy na začátku hry 
5 dostupných žetonů moci.

Získat;shromáždit;odhodit moc: pokud má hráč 
získat nebo shromáždit moc, jednoduše si vezme uvedený 
počet žetonů moci se symbolem svého rodu ze společné 
zásoby moci. Pokud má hráč odhodit moc, vrátí uvedený 
počet svých žetonů moci, které má k dispozici, zpět 
do společné zásoby moci. Hráč však vždy může získat, 
shromáždit nebo odhodit pouze ty žetony moci, které jsou 
označeny symbolem jeho rodu.

Zni�ení: jednotka, která je během hry zničena, 
se odstraní z hracího plánu a vrátí se do zásoby svého 
majitele mezi ostatní jednotky k dispozici.

Vále�ná oblast: oblast na hracím plánu, ve které 
právě probíhá bitva.

 Velké rody Západozemí
V průběhu ságy Píseň ledu a ohně, ve které se 

Hra o trůny odehrává, zasáhly do střetů o Železný trůn 
následující rody:

Starkové „Zima se blíží.“
Odloučený rod se starobylými zvyky, který byl nedobrovolně 
zapojen do hry o trůny.

Greyjoyové „My nesejeme.“
Tento zahořklý klan, který si hýčká svá zranění z neúspěšné 
vzpoury, čeká na příležitost znovu vyslat své dlouhé lodě 
podél západního pobřeží Západozemí.

Lannisterové „Slyšte mne řvát.“
Ctižádostivá rodina, která díky svým zlatým dolům 
a nelítostné prohnanosti představuje v říši impozantní 
a nebezpečnou sílu.

Martellové „Neskloněni, nepokořeni, nezlomeni.“
Tato prastará rodina, nelítostná a neschopná odpouštět, 
vzkvétá a sílí pod spalujícím sluncem Dorne.

Tyrellové „Rosteme do síly.“
I když jsou jeho úrodné lány tohoto hrdého rodu považovány 
za kolébku rytířství, nikdy tento rod neseděl na Železném
trůnu. Což je fakt, který rod Tyrellů hodlá brzy změnit.

Baratheonové „Naše je zuřivost.“
Problémová, avšak velice sebevědomá rodina zesnulého 
krále Roberta Baratheona má na Železný trůn největší 
nárok.
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Hra o trůny se hraje na deset kol. Každé kolo se skládá 
z následujících tří fází:

1. Fáze Západozemí (v prvním kole se vynechává)
V této fázi se otočí vrchní karta z každého balíčku karet 
Západozemí a vyhodnotí se ve vzestupném pořadí (I, II a III). 
Karty Západozemí představují různé důležité události a herní 
okolnosti.

2. Fáze plánování
Všichni hráči současně rozmístí lícem dolů žetony rozkazů do 
všech oblastí, ve kterých mají jednu nebo více vlastních jednotek. 

3. Fáze akcí
V této fázi se vyhodnotí všechny žetony rozkazů rozmístěné na 
hracím plánu. Většina akcí hráčů se provede právě v této fázi.

Jakmile skončí fáze akcí, začíná nové kolo hry opět fází 
Západozemí.

Pokud v jakémkoli okamžiku ovládá některý z hráčů sedm 
nebo více oblastí s pevností nebo hradem, hra končí a tento 
hráč se stává vítězem. V opačném případě hra pokračuje až 
do konce desátého kola a poté se stane vítězem ten hráč, který 
ovládá nejvíce oblastí s pevností nebo hradem (viz „Vítězství ve 
hře“ na straně 16). 

 FÁZE ZÁPADOZEMÍ
V průběhu této fáze hráči otočí a vyhodnotí po jedné kartě 

z každého balíčku karet Západozemí. 

Poznámka: v prvním kole hry tuto fázi přeskočte a začněte 
rovnou fázi plánování.

Fáze Západozemí se skládá ze tří následujících kroků:

1. Posu<te žeton herních kol: na stupnici kol posuňte 
žeton herních kol o jedno políčko dopředu.

Pokud byl žeton herních kol na začátku fáze Západozemí na 
políčku 10, hra končí. Následně určete vítěze (viz „Vítězství ve 
hře“ na straně 16). 

2. Oto�te karty Západozemí: z každého balíčku karet 
Západozemí (I, II a III) otočte vrchní kartu.

3. Vyhodno=te postup divokých: 
spočítejte, kolik je na otočených kartách 
Západozemí symbolů divokých (pokud tam 
nějaké jsou) a posuňte žeton hrozby divokých 
o stejný počet políček dopředu na stupnici 
divokých. Pokud se v tomto kroku žeton 
hrozby divokých dostane na políčko „12“, 
vyhodnoťte ihned útok divokých (zbývající 
symboly divokých na kartách ignorujte). Vyhodnocení útoku 
divokých je popsáno na straně 22.

4. Vyhodno=te karty Západozemí: nyní vyhodnoťte 
všechny otočené karty Západozemí ve vzestupném pořadí 
dle čísel (počínaje číslem I).

Kartu vyhodnotíte tak, že přečtete text na kartě a provedete 
naznačené akce. Účinek většiny karet je obvykle zřejmý, 
ale vyhodnocení některých karet je složitější. Popis účinku 
těchto důležitých karet najdete na následujících stránkách.

 PRŮBĚH KOLAPRŮBĚH KOLAPRŮBĚH KOLA

Symbol divokých

1. Název karty a obrázek

2. Číslo balíčku: číslo v rámečku napravo označuje 
balíček, do kterého tato karta patří (stejné číslo je i na 
zadní straně karty).

3. Účinek karty: popisuje, jak karta ovlivňuje hru. 

4. Symbol divokých: část karet Západozemí obsahuje 
ve svém pravém horním rohu symbol divokých. V kroku 
„Vyhodnoťte postup divokých“ posuňte žeton hrozby 
divokých o jedno políčko dopředu za každý symbol divokých 
na otočených kartách Západozemí.

Ve hře jsou tři balíčky karet Západozemí. Každý balíček je 
označen římským číslem. Ve fázi Západozemí vždy otáčejte 
karty z balíčků tak, že nejprve otočíte kartu z balíčku I, potom 
z balíčku II a nakonec z balíčku III. 

Karty Západozemí

%
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Karta Západozemí: Zásoby

Aby armády fungovaly efektivně, vyžadují množství zásob: jídlo, 
vodu, ocel, koně, oblečení, atd. Bez těchto zásob armáda rychle 
upadá.

Při vyhodnocení karty Západozemí „Zásoby“ 
každý rod, dle pořadí tahu, spočítá množství 
symbolů zásob ve všech oblastech, které ovládá. 
Poté posune svůj žeton zásob na odpovídající místo 
na stupnici zásob, aby zobrazoval jeho současnou 
úroveň zásob.

V každém sloupci stupnice zásob je několik vlajek. Tyto vlajky 
zobrazují počet různých armád a maximální počet jednotek v těchto 
armádách, které může hráč vydržovat na hracím plánu – takzvaný 
limit zásob.

Příklad: Rod s žetonem zásob na políčku „3“ může na hracím plánu 
vydržovat až 4 armády: jednu nejvýše se 3 jednotkami a tři menší nejvýše 
se 2 jednotkami.

Pro připomenutí: armádu představují dvě nebo více jednotek 
v jedné oblasti hracího plánu. Jediná jednotka se nepovažuje za 
armádu a není nijak ovlivněna limitem zásob.

V příkladu výše mohou mít Starkové (zásoby 2) na hracím plánu až tři 
armády, dvě nejvýše se dvěma jednotkami a jednu nejvýše se třemi 

jednotkami. Lannisterové a Baratheonové mají více zásob a tedy mohou 
mít na hracím plánu armád více (a větších). 

Jakmile hráč upraví množství svých zásob, musí ihned 
zkontrolovat, zda počet (a velikost) jeho armád nepřekročil limit 
zásob. Pokud jeho armády tento limit překračují, hráč musí ihned 
odstranit jednotky z hracího plánu tak, aby se vešel do nového 
limitu zásob.

DALŠÍ PRAVIDLA ZÁSOB

 � Hráč může mít méně armád nebo menší armády, než mu 
dovoluje limit zásob.

 � Ačkoli mají rytíř a obléhací stroj vyšší sílu než pěšák a loď, 
stále se počítají jako jedna jednotka.

 � Ačkoli hráč může ztratit oblast se symbolem zásob i během 
fáze akcí, nemusí ihned upravovat velikosti nebo počty svých 
armád. To musí udělat až tehdy, kdy se skutečně přesune 
jeho ukazatel zásob (buď při vyhodnocení karty Západozemí 
„Zásoby“ nebo v důsledku některého z jiných herních 
mechanismů). 

 � Hráč nikdy nesmí provést takovou akci, která by vedla 
k překročení jeho aktuálního limitu zásob, který je určen 
pozicí jeho žetonu zásob na stupnici zásob (jako je 
verbování, pochod nebo ústup, viz dále).

Symbol zásob

P�íklad zásob
Lannisterové nedávno přestali ovládat Řekotočí a Mořskou 

stráž, které získali Greyjoyové (každá z těchto oblastí obsahuje 
jeden symbol zásob). Později je ve fázi Západozemí tažena karta 
„Zásoby“. Jelikož Lannisterové ztratili tyto dvě oblasti, musí 
přesunout svůj žeton zásob z pole „5“ na pole „3“.

Předtím, než byla tažena karta „Zásoby“, měl rod 
Lannisterů čtyři armády se 4, 3, 2 a 2 jednotkami.

Lannisterové navíc ovládají několik oblastí s jedinou 
jednotkou, ale protože jedna jednotka netvoří armádu, netýká 
se jí ani limit zásob.

Pokud Lannisterům klesne množství zásob na 3, nemohou 
dále vydržovat všechny své armády. Jak je vidět na stupnici 
zásob, Lannisterové mohou nyní vydržovat čtyři armády 
s počtem jednotek 3, 2, 2 a 2. Hráč Lannisterů tedy zničí 
jednoho pěšáka ve Dvojčatech a dalšího v Harrenově a tím 
splní svůj nový limit zásob.
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Karta Západozemí: Verbování

Karta „Verbování“ představuje přípravy na válku – povolání 
vazalů do zbraně, výcvik a vybavení válečníků, stavbu válečných lodí 
a obléhacích strojů.

Při vyhodnocení karty Západozemí „Verbování“ může každý rod, 
dle pořadí tahu, najmout nové jednotky do každé oblasti s pevností 
nebo hradem, které ovládá. Každá pevnost a hrad přináší jistý počet 
bod! verbování, které lze použít k najmutí nových jednotek v této 
oblasti:

Každá pevnost přináší 2 body 
verbování.

Každý hrad přináší 1 bod 
verbování.

Cena jednotek v bodech verbování je následující:

P�šák: stojí 1 bod verbování.

 Rytí�: stojí 2 body verbování (nebo 1 bod při vylepšení 
z pěšáka).

 Lo@: stojí 1 bod verbování.

 Obléhací stroj: stojí 2 body verbování 
(nebo 1 bod při vylepšení z pěšáka). 

Nově najaté jednotky se berou ze zásoby nepoužitých jednotek 
hráče a umisťují se přímo do oblasti s pevností nebo hradem, který 
poskytl body verbování pro tuto jednotku.

Jednotku pěšáků, která stojí v některé z oblastí verbování (tedy 
v oblasti, ve které stojí pevnost nebo hrad), lze za 1 bod verbování 
vylepšit (tedy nahradit) na jednotku rytířů nebo obléhacích strojů.

Hráč nikdy nesmí naverbovat novou jednotku, která by vytvořila 
novou armádu nebo zvětšila stávající armádu nad jeho limit zásob. 
Jinými slovy, pokud by najmutí nové jednotky způsobilo, že hráč 
bude mít více armád (nebo větší armády), než mu umožní poloha 
jeho žetonu na stupnici zásob, nesmí tuto jednotku najmout.

Pokud oblast s hradem nebo pevností nemůže verbovat nebo 
vylepšovat jednotky (nebo se tak rozhodne hráč, který ji ovládá), 
body verbování z této oblasti propadnou a nelze je dále využít (tedy 
nelze je přenést do příštího verbování).

Každý hráč vždy dokončí veškeré své verbování (ve všech svých 
oblastech s pevností nebo hradem) a až poté může začít verbovat 
další hráč dle pořadí tahu.

Verbování lodí

Lodě se podobně jako ostatní jednotky verbují pouze v oblastech, ve 
kterých se nachází pevnost nebo hrad. Avšak, na rozdíl od ostatních 
jednotek, lze lodě umístit pouze do přístavu propojeného s oblastí, 
ve které se verbují, nebo do sousedící mořské oblasti (podrobnosti 
o přístavech naleznete na straně 25).

Nově naverbované lodě nelze umístit do mořských oblastí, které 
obsahují jednu nebo více nepřátelských lodí. Pokud oblast s pevností 
nebo hradem není propojena s přístavem nebo nesousedí s mořskou 
oblastí, nelze v ní verbovat lodě.

Nezapomeňte, že dvě a více lodí ve stejné mořské oblasti tvoří 
armádu a musí splňovat limit zásobování stejně jako ostatní armády. 
(Ačkoli by bylo přesnější nazývat více lodí fl otilou, pro jednoduchost se 
i zde používá výraz armáda.)

Na rozdíl od lodí nelze do mořských oblastí ani přístavů nikdy 
verbovat pěšáky, rytíře ani obléhací stroje.

.

P�íklad verbování

Ve fázi Západozemí je otočena karta „Verbování“. Lannisterové 
(zásoby 3) jsou jako první v pořadí tahu. Začínají tedy verbovat 
nové jednotky.

1. Hráč Lannisterů použije 2 body verbování z Lannisportu a 
položí do Lannisportu pěšáka a do Zlatého průlivu loď.

2. Poté obrátí svou pozornost na Harrenov, kde použije 1 bod 
verbování a vylepší tam jednoho ze svých dvou pěšáků na rytíře 
(vylepšení nemá vliv na velikost armády).

3. Protože Lannisterové už mají armádu tří rytířů v Řekotočí, 
jejich hráč použije jeden z bodů verbování Řekotočí a umístí 
další loď do Zlatého průlivu (který také sousedí s Řekotočí), čímž 
vytvoří armádu dvou lodí. Zbývající bod verbování v Řekotočí už 
hráč nemůže použít, neboť by překročil svůj limit zásob.

4. Lannisterové ovládají také Kamenné septum, avšak v této 
oblasti není pevnost ani hrad, takže zde nelze verbovat (tato 
oblast nepřináší body verbování).

%
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Karta Západozemí: Střet králů

Od invaze Prvních lidí po vládu sedmi andalských králů, od 
plamenného dobývání Targaryenů po povstání Roberta Baratheona, 
po celou tuto dobu byl kontinent Západozemí zmítán vojenskými 
střety. Hra o trůny však neprobíhá vždy jen na bitevním poli. Intriky, 
zrady a vraždy odstranily ze hry mnoho uchazečů o trůn, kteří neměli 
podporu velkých rodů Západozemí. Rod, který pohlíží na samotný 
Železný trůn, však musí překonat mnohé obtíže a roztočit soukolí na 
mnoha správných místech, pokud má dosáhnout svého cíle.

Karta „Střet králů“ napodobuje intriky a plánování odehrávající 
se tiše na pozadí války, kterou však mohou mnoha nenápadnými 
(a občas i zcela zřejmými) způsoby ovlivnit.

Při vyhodnocení karty Západozemí „Střet králů“ nejdříve 
odstraňte všechny žetony vlivu ze všech tří stupnic vlivu na hracím 
plánu. Hráči poté draží svou dostupnou mocí pozici na těchto třech 
stupnicích. Nejprve se draží pozice na stupnici Železného trůnu, 
potom na stupnici Poddaných a nakonec na stupnici Královského 
dvora.

Dražba pozice na stupnicích vlivu

Při dražbě pozice na některé ze stupnic hráči nejprve ukryjí 
všechnu svou dostupnou moc za svou herní zástěnu. Poté každý 
hráč tajně vezme do ruky tolik žetonů moci, kolik chce nabídnout, 
a skryje je v sevřené pěsti. Jakmile takto všichni hráči připraví své 
nabídky, otevřou současně pěst a tak je odkryjí.

Hráč, který nabídne v dražbě nejvíce, umístí svůj žeton vlivu 
na políčko „1“ na stupnici, která se draží. Hráč s druhou nejvyšší 
nabídkou umístí svůj žeton na políčko „2“, hráč se třetí nejvyšší 
nabídkou na políčko „3“ a tak dále.

Veškeré nerozhodné situace řeší hráč, který má právě v držení 
žeton Železného trůnu. Tento hráč umístí na stupnici žetony hráčů, 
kteří nabídli stejné množství moci, v pořadí, v jakém si zvolí, vždy 
na nejvyšší volná políčka (tedy nejvíce vlevo).

Všechny žetony moci nabídnuté v dražbě se nezávisle na 
výsledku odhodí do zásoby moci.

Jakmile jsou na dražené stupnici znovu umístěny všechny 
žetony vlivu, rod, který je na této stupnici vlivu na políčku „1“, 
si nyní vezme zobrazený žeton nadvlády (Železný trůn, Čepel 
z valyrijské oceli nebo havrana Zvěstovatele – účinek těchto žetonů 
je popsán na straně 11). Poté pokračujte v dražbě o pozice na další 
stupnici vlivu.

Jakmile je vydraženo pořadí na stupnici Královský dvůr, je 
dokončeno vyhodnocení karty „Střet králů“ a hra pokračuje. Všechny 
zbývající žetony moci hráčů se vrátí zpět před zástěnu.

Během hry pěti hráčů byla ve fázi Západozemí tažena karta 
„Střet králů“. Hráči právě dokončili dražbu stupnice Železného 
trůnu (kterou vyhrál rod Greyjoyů a získal tak žeton Železného 
trůnu).

 Nyní začíná dražba stupnice Poddaní. Každý hráč ukryje 
svou dostupnou moc za svou herní zástěnu a skrytě nabídne ve 
své dlani nějaké své žetony moci (nebo i žádné) a sevře ruku v 
pěst. Poté všichni současně své nabídky odkryjí:

 � Lannister: 4 žetony moci.

 � Baratheon: 3 žetony moci.

 � Stark: 3 žetony moci.

 � Tyrell: 2 žetony moci.

 � Greyjoy: žádný žeton moci.

 P�íklad dražby stupnice vlivu
Lannister tak získává první místo na stupnici Poddaných, položí 

tedy svůj žeton vlivu na políčko „1“. 

Baratheon a Stark nabídli stejný počet žetonů moci jako 
druhou nejvyšší nabídku. Greyjoy (který v tuto chvíli vlastní žeton 
Železného trůnu) rozhodne, že žeton vlivu Baratheonů se umístí 
na pole „2“ a žeton vlivu Starků na pole „3“.

Tyrell nabídl čtvrtý nejvyšší počet žetonů moci, proto položí 
svůj žeton vlivu na pole „4“. Greyjoy nabídl nejméně, položí tedy 
svůj žeton vlivu na pole „5“. A protože je ve hře pouze pět hráčů, 
pole „6“ zůstane prázdné.

Jakmile jsou na této stupnici umístěny všechny žetony vlivu, 
vezme si Lannister žeton Čepel z valyrijské oceli jako odměnu za 
to, že získal první místo na stupnici Poddaných.

VA65_AGoT2_Rulebook_CZE.indd   10VA65_AGoT2_Rulebook_CZE.indd   10 11.6.2012   10:41:2811.6.2012   10:41:28



H R A  O  T R Ů N Y

Hrací plán obsahuje tři různé stupnice vlivu: Železný trůn, 
Poddaní a Královský dvůr. Hráč, který získá nejvyšší pozici na 
každé z těchto stupnic, získá jeden z žetonů nadvlády: Železný 
trůn, Čepel z valyrijské oceli nebo havrana Zvěstovatele. 
Účinky jednotlivých stupnic a příslušných žetonů nadvlády 
jsou popsány níže.

Stupnice Železného trůnu

Pořadí hráčů na stupnici Železného trůnu určuje pořadí tahu. 
Pokaždé, když se některý z účinků vyhodnocuje dle pořadí tahu, 
vždy začíná hráč, který má svůj žeton vlivu na políčku „1“ této 
stupnice, po něm pokračuje hráč s žetonem na políčku „2“ a tak 
dále.

Hráč, který má svůj žeton vlivu na políčku „1“ stupnice 
Železného trůnu, vlastní také žeton Železného trůnu.

Žeton Železného trůnu

Hráč, který vlastní tento žeton, rozhoduje 
o všech nerozhodných situacích ve hře, 
s výjimkou nerozhodného výsledku v bitvě 
(který se vyhodnotí podle pořadí hráčů na 
stupnici Poddaných) a nerozhodné situace 
v případě vítězství ve hře.

Poznámka: žeton Železného trůnu zůstane 
u svého původního majitele, dokud neskončí 
dražba o stupnici Železného trůnu a nejsou na ni umístěny 
všechny žetony vlivu. Tedy stávající vlastník Železného trůnu 
stále rozhoduje nerozhodné výsledky při dražbě, i kdyby na konci 
dražby měl o Železný trůn přijít.

Stupnice Poddaných

Hráč, jehož žeton vlivu je na stupnici Poddaných výše (tedy 
blíže políčku „1“), vyhrává v bitvě při nerozhodném výsledku 
s hráčem, který je na stupnici Poddaných níže (viz „Bitva“ na 
straně 17).

Hráč, který má svůj žeton vlivu na políčku „1“ stupnice 
Poddaných, vlastní také žeton Čepele z valyrijské oceli.

Nezapomeňte, že všechny nerozhodné výsledky s výjimkou 
bitvy a nerozhodný výsledek ohledně vítězství ve hře vždy 
rozhoduje vlastník Železného trůnu, a to včetně nerozhodných 
výsledků dražby pozice na stupnici Poddaných.

Žeton Čepele z valyrijské oceli

Žeton Čepele 
z valyrijské oceli

Hráč, který vlastní tento žeton, může jednou za kolo použít 
žeton v bitvě a přidat si bonus +1 ke své bojové síle.

Kdykoli hráč tento žeton použije, otočí ho vybledlou stranou 
nahoru – tím naznačí, že žeton v tomto kole už použil. Na konci 
každé fáze akcí (a tedy na konci kola) hráč žeton otočí opět jasně 
zbarvenou stranou nahoru – tím naznačí, že ho může v příštím 
kole opět použít.

Stupnice Královského dvora

Pozice na této stupnici určuje, kolik speciálních žetonů 
rozkazů může rod použít během fáze plánování. Čím vyšší 
je pozice rodu na této stupnici (tedy, čím je blíže žeton vlivu 
k políčku „1“), tím více speciálních žetonů rozkazů má rod 
k dispozici.

Hráč, který má svůj žeton vlivu na políčku „1“ stupnice 
Královského dvora, vlastní také žeton havrana Zvěstovatele.

Počet speciálních žetonů rozkazů je určen počtem hvězdiček, 
které jsou vytištěny u každého políčka stupnice (některé nižší 
pozice stupnice dokonce neposkytují žádné speciální rozkazy). 
Podrobnosti o speciálních žetonech rozkazů naleznete na 
straně 22.

Při hře tří a čtyř hráčů se používá tabulka královského 
dvora, která překrývá stupnici Královského dvora a mění počet 
speciálních žetonů rozkazů pro každou pozici.

Žeton havrana Zvěstovatele

Hráč, který vlastní tento žeton, 
může na konci každého kroku odhalení 
rozkazů ve fázi plánování použít jednu 
z následujících akcí:

 � Vym�nit žeton rozkazu: hráč 
může vyměnit jeden svůj žeton rozkazu 
na hracím plánu za jiný svůj nepoužitý 
žeton rozkazu. 

 � Prohlédnout si kartu divokých: hráč se skrytě podívá 
na horní kartu z balíčku divokých. Poté ji může vrátit lícem 
dolů buď zpět na vrchol balíčku nebo ji dát úplně dospod 
balíčku divokých. Přitom může ostatním hráčům sdělit infor-
mace z karty (nebo může i lhát), avšak kartu ostatním ukázat 
nesmí.

Kdykoli hráč žeton havrana Zvěstovatele použije, otočí ho 
vybledlou stranou nahoru – tím naznačí, že byl v tomto kole 
už použit. Na konci každé fáze akcí (a tedy na konci kola) 
hráč tento žeton otočí opět jasně zbarvenou stranou nahoru 
– tím naznačí, že ho může v příštím kole opět použít.

Stupnice vlivu a žetony nadvlády

Žeton havrana
Zvěstovatele

Žeton Železného 
trůnu

ŽeŽeŽeŽeŽeŽeŽeŽeŽeŽeŽŽeŽeŽŽeŽeŽ totototototototototottt nnnnnnnnnnnnn ŽeŽeŽeŽeŽŽeŽeŽeŽŽeŽ leleleleleleleleleznznznznznznznznnnéhéhéhéhéhéhéhééhhéé oooooooooooo
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  FÁZE PLÁNOVÁNÍ
Během této fáze hráči skrytě vydají rozkazy oblastem na hracím 

plánu.

Fáze plánování se skládá z těchto kroků:

1. P�i�azení rozkaz!
2. Odhalení rozkaz!
3. Použití havrana Zv�stovatele

1. Přiřazení rozkazů

V tomto kroku musí každý hráč přiřadit lícem dolů (skrytě, tedy 
symbolem rodu nahoru) právě jeden žeton rozkazu každé oblasti, 
kterou ovládá a která obsahuje alespoň jednu jeho jednotku (pěšáka, 
rytíře, loď nebo obléhací stroj). Všichni hráči umisťují své rozkazy 
současně. Do každé oblasti lze umístit pouze jediný žeton rozkazu.

Hráči nesmí v tomto kroku ukázat ostatním konkrétní žetony 
rozkazů, které přiřazují svým oblastem, avšak mohou o nich volně 
mluvit, blafovat, lhát nebo naznačovat a radit strategie ostatním. 

Ve hře existuje pět různých druhů žetonů rozkazů: 

Pochod

Obrana

Podpora

 Plundrování

 Shromáždění moci

Všechny žetony zobrazené výše jsou běžné žetony rozkazů. 
Kromě nich mají hráči ještě pět speciálních žetonů rozkazů – 
silnější varianty jednotlivých druhů rozkazů, které jsou označeny 
hvězdičkou. Speciální žetony rozkazů jsou podrobně popsány na 
straně 22.

Speciální žeton rozkazu 
(označený hvězdičkou)

Žeton rozkazuŽŽŽŽŽŽ ttttttt kkkkk iáiáiáiáiáiááiáááálllllllllll ííííííí žžžžžžžžžžžžž tttttttttt kkkkkkkkkkkkkk

Hráč může ve fázi plánování použít jakékoli ze svých deseti 
běžných žetonů rozkazů, avšak může použít nejvýše tolik 
speciálních žetonů rozkazů, kolik hvězdiček je vytištěno vedle jeho 
žetonu vlivu na stupnici Královského dvora. 

P�íklad: Ve hře šesti hráčů může rod na políčku „1“ stupnice 
Královského dvora použít během fáze plánování až 3 speciální žetony 
rozkazů (což je naznačeno třemi hvězdičkami vedle políčka „1“). Rod na 
políčku „4“ však může použít pouze jediný speciální žeton rozkazu, kdežto 
rod na políčku „5“ nesmí použít vůbec žádný.

Účinky jednotlivých žetonů rozkazů jsou podrobně popsány na 
straně 13 (a také na každé herní zástěně).

Poté, co všichni hráči dokončí umisťování žetonů rozkazů, 
přejděte ke kroku „odhalení rozkazů“. Předtím se však ujistěte, že je 
do každé oblasti s alespoň jednou jednotkou přiřazen právě jeden žeton 
rozkazu. Pokud tomu tak není, minimálně jeden hráč neumístil všechny 
potřebné žetony rozkazů.

Nedostatek žetonů rozkazů?

Ve velmi výjimečném případě se může stát, že hráč nemá tolik 
žetonů rozkazů, kolik by potřeboval (tedy že nemůže přiřadit žeton 
rozkazu do každé oblasti s alespoň jednou svou jednotkou). V tomto 
případě musí všichni hráči přiřazovat žetony rozkazů dle pořadí 
tahu (nikoliv všichni najednou). První hráč umístí všechny své 
rozkazy na hrací plán (jako obyčejně lícem dolů), po něm druhý dle 
pořadí tahu, atd. Hráč, který má nedostatek žetonů rozkazů, musí 
umístit všechny své přípustné žetony rozkazu. Avšak, narozdíl od 
obvyklých pravidel, smí ponechat některé své oblasti bez žetonu 
rozkazů. Hráč nesmí nikdy za žádných okolností použít více svých 
speciálních žetonů rozkazů, než mu umožňuje pozice jeho žetonu na 
stupnici Královského dvora.

2. Odhalení rozkazů

V této fázi se současně odhalí všechny žetony rozkazů umístěné 
na hracím plánu. Jednoduše otočte všechny rozkazy lícem nahoru, 
aby byl vidět jejich typ. Později ve fázi akcí se tyto rozkazy 
vyhodnotí.

3. Použití havrana Zvěstovatele

Podle popisu v rámečku na straně 11 smí hráč s žetonem havrana 
Zvěstovatele provést jednu z následujících akcí:

 � Vym�nit žeton rozkazu: hráč může vyměnit jeden svůj žeton 
rozkazu na hracím plánu za jiný svůj nepoužitý žeton rozkazu. 

 � Prohlédnout si kartu divokých: hráč se skrytě podívá na 
horní kartu z balíčku divokých. Poté ji může vrátit lícem dolů buď 
zpět nahoru na balíček nebo ji může dát úplně dospod balíčku divo-
kých. Přitom smí ostatním hráčům sdělit informace z karty (může 
přitom i lhát), avšak kartu ostatním ukázat nesmí. 

Majitel žetonu havrana Zvěstovatele však nemusí v tomto kroku 
žádnou z těchto schopností použít, pokud nechce.

Kdykoli hráč žeton havrana Zvěstovatele použije, otočí ho 
vybledlou stranou nahoru – tím naznačí, že žeton v tomto kole už 
použil. Na konci každé fáze akcí (a tedy na konci kola) ho hráč otočí 
jasně zbarvenou stranou opět nahoru – tím naznačí, že ho může 
v příštím kole opět použít.

Po vyhodnocení tohoto kroku končí fáze plánování a začíná 
fáze akcí. 

PPPPPP
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Plundrování

      

Plundrování představuje agresivní nájezd a rabování 
nepřátelské oblasti. Má za cíl narušit nepřátelské plány 
a zlikvidovat cenné suroviny.

Rozkaz plundrování se vyhodnocuje v prvním kroku fáze akcí 
a lze ho využít na odstranění jednoho nepřátelského rozkazu 
podpory, shromáždění moci nebo plundrování ze sousedící oblasti. 
Podrobná pravidla pro vyhodnocení žetonu rozkazu plundrování 
najdete na straně 14.

Každý hráč má k dispozici dva běžné rozkazy plundrování 
a jeden speciální rozkaz plundrování.

Pochod

Rozkaz pochod představuje pohyb armád a lodí napříč 
zeměmi a moři Západozemí. Hráči mohou získávat nové oblasti 
a napadat protihráče pouze pomocí rozkazu pochod.

Rozkaz pochod se vyhodnocuje ve druhém kroku fáze akcí. 
Při jeho vyhodnocení mohou všechny jednotky z dané oblasti 
pochodovat (tedy se pohnout) do jedné nebo více sousedících 
oblastí. Pokud pochodující jednotky vstoupí do oblasti s jednou 
nebo více nepřátelskými jednotkami, začne bitva (jedním 
rozkazem pochod lze však zahájit pouze jedinou bitvu). 
Podrobná pravidla pro vyhodnocení žetonu rozkazu pochod 
najdete na straně 15. Pravidla pro bitvu najdete na straně 17.

Každý hráč má dva běžné rozkazy pochod (jeden 
s modifi kátorem -1 k bojové síle a druhý s modifi kátorem +0 
k bojové síle) a jeden speciální rozkaz pochod.

Obrana

Tento rozkaz představuje přípravu na bránění stávajících pozic. 
Přidává bonus k bojové síle obránci v bitvě na daném území (bonus je 
naznačen na lícové straně žetonu rozkazu). Podrobná pravidla bitvy 
najdete na straně 17. 

Pokud není tento rozkaz odstraněn v průběhu fáze akcí (např. 
prohranou bitvou na území, ke kterému je přiřazen), dává příslušný 
bonus během libovolného počtu útoků proti danému území v průběhu 
jednoho kola.

Každý hráč má dva běžné rozkazy obrana (oba s modifi kátorem +1 

k bojové síle) a jeden speciální rozkaz obrana.

Podpora

Rozkaz podpora znázorňuje vojenskou i zásobovací pomoc pro 
blízké armády v bitvě. Podpora může být poskytnuta nejen svým 
vlastním jednotkám v bitvě, ale i jinému hráči. Díky tomu je rozkaz 
podpora při Hře o trůny středobodem smlouvání a vyjednávání.

Jednotky v oblasti s rozkazem podpora mohou při bitvě 
v sousedící oblasti během kroku „vyhlášení podpory“ přidat svou 
bojovou sílu jednomu ze dvou účastníků bitvy. Podrobná pravidla 
pro použití rozkazu podpora v bitvě najdete na straně 17. 

Každý hráč má dva běžné rozkazy podpora a jeden speciální 
rozkaz podpora.

Shromáždění moci

Rozkaz shromáždění moci představuje seznamování s místními 
poměry, výběr daní a využití surovin v oblastech, které hráč ovládá. 
Tento rozkaz představuje nejjednodušší způsob, jak získat žetony 
moci ze zásoby moci.

Žetony rozkazů shromáždění moci se vyhodnocují ve třetím 
kroku fáze akcí. Když se tento rozkaz vyhodnotí, hráč ho odstraní 
z hracího plánu a získá za to jeden žeton moci ze zásoby moci 
plus jeden další žeton moci za každý symbol moci vytištěný 
v dané oblasti. Podrobná pravidla pro vyhodnocení rozkazu 
shromáždění moci najdete na straně 16.

Žetony rozkazů shromáždění moci lze umístit i na mořské 
oblasti. Zde však nemají žádný účinek.

Každý hráč má dva běžné rozkazy shromáždění moci a jeden 
speciální rozkaz shromáždění moci.

P�ehled žeton� rozkaz�
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FÁZE AKCÍ
Ve fázi akcí hráči vyhodnotí všechny žetony rozkazů, které 

předtím ve fázi plánování umístili na hrací plán. Fáze akcí se 
skládá z následujících kroků:

1. Vyhodnocení rozkazů plundrování

2. Vyhodnocení rozkazů pochod (a následných bitev)

3. Vyhodnocení rozkazů shromáždění moci

4. Úklid

1. Vyhodnocení rozkazů plundrování

Postupně dle pořadí tahu vyhodnotí každý hráč jeden ze svých 
rozkazů plundrování na hracím plánu. Pokud nemá některý 
z hráčů rozkaz plundrování, který by mohl vyhodnotit, jednoduše 
v tomto kroku již nic dalšího nedělá.

Postupně pokračujte ve vyhodnocování vždy jednoho rozkazu 
tak dlouho, dokud všichni hráči nevyhodnotí všechny své 
rozkazy plundrování na hracím plánu. Poté pokračujte krokem 
„Vyhodnocení rozkazů pochod“. 

Při vyhodnocení žetonu rozkazu plundrování vyberte jeden 
nepřátelský rozkaz podpory, plundrování nebo shromáždění moci 
z některé oblasti, která sousedí s právě vyhodnocovaným rozkazem 
plundrování. Zvolený nepřátelský rozkaz a svůj vyhodnocený 
rozkaz plundrování odstraňte z hracího plánu.

Pomocí rozkazu plundrování tak můžete účinně narušit plány 
soupeře, protože mu ponecháte území bez žetonů rozkazů.

Pokud použijete rozkaz plundrování k odstranění rozkazu 
shromáždění moci, označuje se to jako drancování soupeře. Po 
vyhodnocení žetonu rozkazu získá drancující hráč ze zásoby moci 
jeden žeton moci a jeho drancovaný soupeř musí jeden svůj žeton 
moci odhodit (pokud nějaký má). Drancující hráč vždy získá žeton 
moci, i když jeho soupeř nemá žádný žeton moci, který by mohl 
odhodit.

Rozkaz plundrování v pozemní oblasti nikdy neovlivní 
sousedící mořskou oblast. Rozkaz plundrování v mořské oblasti 
však může ovlivnit sousedící mořskou i pozemní oblast.

Rozkaz plundrování může odstranit i speciální žeton rozkazu, 
pokud je odpovídajícího druhu (tedy podpora, plundrování nebo 
shromáždění moci).

Další pravidla pro rozkaz plundrování

 � Pokud není v sousedící oblasti s žetonem plundrování 
vhodný nepřátelský žeton rozkazu, odstraní se žeton 
plundrování z hracího plánu bez účinku.

 � Při vyhodnocení žetonu rozkazu se může jeho vlastník 
rozhodnout, že nebude mít žádný účinek (jednoduše ho 
odstraní z hracího plánu), i když se v sousedících oblastech 
nachází jeden nebo více vhodných nepřátelských žetonů 
rozkazů.

Podrobný příklad vyhodnocení žetonů rozkazů plundrování 
naleznete v rámečku napravo.

14

Na hracím plánu je 5 žetonů rozkazů plundrování. Lannister 
má rozkaz plundrování na Rovině a na Moři zapadajícího slunce, 
Greyjoy má rozkaz plundrování v Západním letním moři, Tyrell 
má rozkaz plundrování v Dornských blatech a Baratheon má 
speciální rozkaz plundrování v Kamenném septu.

Pořadí tahu (určené stupnicí Železného trůnu) je následující: 
Greyjoy, Stark, Lannister, Baratheon a Tyrell.

 

Krok vyhodnocení rozkazů plundrování probíhá takto:

1. Greyjoy začíná a vyhodnotí svůj rozkaz plundrování jako první. 
Rozhodne se odstranit rozkaz shromáždění moci Tyrella ve Vysoké 
zahradě. Greyjoy tedy odstraní svůj rozkaz plundrování a Tyrellův 
rozkaz shromáždění moci z Vysoké zahrady. Jelikož odstranil 
soupeřův rozkaz shromáždění moci, jde o drancování. Greyjoy si tedy 
vezme ze zásoby moci jeden žeton moci, zatímco Tyrell tam naopak 
jeden svůj žeton moci vrátí.

2. Stark nemá na hracím plánu žádný rozkaz plundrování, hraje 
tedy Lannister. Na hracím plánu má Lannister dva žetony. Rozhodne 
se plundrovat z Roviny žeton plundrování Tyrella na Dornských 
blatech. Lannister tedy odstraní jak svůj žeton plundrování z Roviny, 
tak i žeton plundrování Tyrella z Dornských blat.

3. Baratheon použije svůj speciální žeton rozkazu plundrování 
v Kamenném septu a odstraní rozkaz obrany Lannistera 
v Lannisportu. Sebere z hracího plánu oba tyto žetony. (Odstranění 
rozkazu obrany je schopnost speciálního žetonu plundrování, viz 
strana 22.)

4. Tyrell nemá žádné rozkazy plundrování, protože jeho jediný 
rozkaz plundrování byl odstraněn již dříve Lannisterovým 
plundrováním. Hráči tedy pokračují opět od začátku dle pořadí tahu.

5. Lannister má svůj poslední žeton plundrování na Moři 
zapadajícího slunce, avšak ten nesousedí s žádným nepřátelským 
rozkazem podpory, plundrování ani shromáždění moci. Odstraní se 
tedy z hracího plánu bez účinku.

P�íklad vyhodnocení 
rozkaz� plundrování
P�í í

#

%

'

&
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2. Vyhodnocení rozkazů pochod

Postupně dle pořadí tahu vyhodnotí všichni hráči jeden ze svých 
rozkazů pochod na hracím plánu. Pokud nemá některý z hráčů 
rozkaz pochod, který by mohl vyhodnotit, jednoduše v tomto kroku 
již nic dalšího nedělá.

Postupně pokračujte ve vyhodnocování vždy jednoho rozkazu 
tak dlouho, dokud všichni hráči nevyhodnotí všechny své rozkazy 
pochod na hracím plánu. Poté pokračujte krokem „Vyhodnocení 
rozkazů shromáždění moci“. 

Vyhodnocení rozkazů pochod představuje jednu 
z nejdůležitějších částí Hry o trůny. V průběhu tohoto kroku mohou 
hráči přesouvat své jednotky na hracím plánu, útočit na nepřítele 
a dobývat nová území, která potřebují ke svým cílům.

Při vyhodnocení rozkazu pochod platí následující pravidla:

 � Hráč může pohnout všemi, některými nebo žádnými 
jednotkami v oblasti, ve které vyhodnocuje rozkaz pochod.

 � Jednotky se mohou pohnout všechny společně nebo 
odděleně do různých sousedících oblastí nebo část jednotek 
může zůstat v původní oblasti.

 � Jednotky se vždy mohou přesunout pouze do sousedících 
oblastí (pokud nepoužijí lodní přepravu, viz strana 23).

 � Pěšáci, rytíři a obléhací stroje nikdy nemohou vstoupit do 
mořských oblastí ani přístavů. Lodě se mohou pohnout do 
spřátelených přístavů nebo sousedících mořských oblastí, 
avšak nikdy nemohou vstoupit do pozemních oblastí.

 � Při vyhodnocení rozkazu pochod může hráč přesunout 
své jednotky pouze do jediné sousedící oblasti obsahující 
nepřátelské jednotky. Jinými slovy, hráč může pohnout 
svými jednotkami a rozdělit je do více sousedících oblastí, 
avšak pouze jediná z nich může obsahovat nepřátelské 
jednotky jiného velkého rodu.

 � Pokud hráč vstoupí alespoň jednou ze svých jednotek do 
oblasti s nepřátelskými jednotkami, zahájí tím bitvu jako 
útočník. Viz pravidla bitvy na straně 17.

 � Před vyhodnocením bitvy musí být dokončeny všechny 
zbývající pohyby způsobené vyhodnocením rozkazu 
pochod.

 � Na každém žetonu rozkazu pochod je vytištěné číslo, které 
představuje bonus nebo postih k bojové síle v bitvě, která 
je zahájena vyhodnocením tohoto žetonu rozkazu.

 � Jestliže hráč vyklidí oblast (tedy opustí ji se všemi svými 
jednotkami), přestane ji ovládat, pokud v ní ovšem nez�ídí 
dozor umístěním svého žetonu moci do dané oblasti. 
Pravidla pro ovládání oblastí a zřizování dozoru najdete na 
straně 24.

Podrobný příklad vyhodnocení žetonu rozkazu pochod najdete 
v rámečku napravo.

Strategický tip pro pokročilé: hráč může spojit pohyb 
umístěním několika rozkazů pochodu do sousedících oblastí. 
Tímto způsobem se může jedna jednotka přesunout v jednom 
tahu o několik oblastí. To lze provést tak, že se tato jednotka při 
vyhodnocení jednoho rozkazu pochodu přesune do oblasti, ve které 
je další spřátelený rozkaz pochodu, a později se tento další rozkaz 
pochodu vyhodnotí (a jednotka se tak může přesunout do oblasti 
se třetím žetonem pochodu a tím se pohnout ještě jednou). Tento 
manévr není lehké provést, protože úspěšný nepřátelský útok může 
z takového řetězu odstranit jeden z rozkazů pochodu.

P�íklad rozkazu pochod

Lannister má v Lannisportu tři pěšáky a rozkaz pochod.

Při vyhodnocení tohoto rozkazu přesune Lannister nejdříve 
jednoho pěšáka do Kamenného septa a druhého do Blat pobřežní 
cesty (ve kterých se už jeden jeho pěšák nachází – tím vytvoří 
armádu se dvěma jednotkami). Posledního pěšáka nechá 
v Lannisportu.

Lannister tak vyhodnotil svůj žeton pochodu a odstraní jeho 
žeton (nebyl zahájen žádný boj).
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3. Vyhodnocení rozkazů shromáždění moci

Postupně dle pořadí tahu vyhodnotí všichni hráči jeden ze svých 
rozkazů shromáždění moci na hracím plánu. Pokud nemá některý 
z hráčů rozkaz shromáždění moci, který by mohl vyhodnotit, 
jednoduše v tomto kroku již nic dalšího nedělá.

Postupně pokračujte ve vyhodnocování vždy 
jednoho rozkazu tak dlouho, dokud všichni hráči 
nevyhodnotí všechny své rozkazy shromáždění 
moci na hracím plánu. Poté pokračujte krokem 
„Úklid“.

Při vyhodnocení rozkazu shromáždění moci hráč odstraní svůj 
žeton z hracího plánu a vezme si ze zásoby moci jeden žeton moci 
a navíc další žeton moci za každý symbol moci, který je vytištěn 
na hracím plánu v oblasti, ve které rozkaz shromáždění moci 
vyhodnocuje.

Podrobný příklad vyhodnocení žetonu rozkazu shromáždění 
moci najdete v rámečku napravo.

4. Úklid

V tomto kroku odstraňte všechny zbývající žetony rozkazů podpory 
a obrany a postavte všechny rozprášené jednotky zpět do vztyčené 
polohy (další informace o rozprášených jednotkách – viz „Ústup 
a rozprášení“ na straně 21). Žetony havrana Zvěstovatele a Čepele 
z valyrijské oceli se otočí zpět svou jasně zbarvenou stranu nahoru.

Tím končí fáze akcí. Pokud probíhá desáté kolo hry, celá hra končí 
a určete vítěze. Jinak pokračujte dalším kolem hry a začněte opět fází 
Západozemí.

Odstranění/vyhodnocení rozkazu
Pokud je žeton rozkazu vyhodnocen nebo odstraněn z hracího 

plánu jiným způsobem, vrací se zpět do zásoby rozkazů k dispozici 
svému vlastníkovi. V další fázi plánování ho lze znovu použít.

  VÍTĚZSTVÍ VE HŘE
Hra o trůny může skončit jedním ze dvou způsobů: 

 � Po odehrání desátého kola hry.

 � Ihned poté, co některý z hráčů ovládne sedm oblastí 
s pevností nebo hradem. 

Každý hráč musí neustále sledovat počet oblastí s pevností 
nebo hradem, které ovládá, a každou změnu musí ihned označit 
na stupnici vítězství na hracím plánu posunem svého žetonu na 
odpovídající políčko.

Na konci desátého kola hry vítězí ten hráč, který má nejvyšší 
pozici na stupnici vítězství (tedy ovládá nejvíce oblastí s pevností 
nebo hradem). Pokud jsou na nejvyšší pozici stupnice vítězství dva 
nebo více hráčů, vítězí z nich ten hráč, který ovládá více oblastí 
s pevností. Pokud stále není rozhodnuto, vítězí z nich ten hráč, který 
je výše na stupnici zásob. Pokud stále není rozhodnuto, vítězí z nich 
ten hráč, který má více žetonů moci. Pokud stále není rozhodnuto, 
vítězí z nich ten hráč, který je výše na stupnici Železného trůnu.

Kdykoli některý z rodů dosáhne sedmého políčka na stupnici 
vítězství (tedy ovládne sedmou oblast s pevností nebo hradem), hra 
ihned končí a hráč tohoto rodu se stane vítězem.

Symbol moci

P�íklad rozkazu 
shromážd>ní moci

V Dračím kameni se nachází osamocený pěšák Baratheonů. 
V průběhu kroku přiřazení rozkazů položí Baratheon na 
Dračí kámen rozkaz shromáždění moci. Později ve fázi akcí 
Baratheon tento rozkaz vyhodnotí a získá tak dva žetony moci: 
jeden za zahrání tohoto rozkazu a druhý navíc za symbol moci 
v oblasti Dračí kámen. Baratheon si tedy vezme dva žetony 
moci ze zásoby moci.
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Hráči, kteří mají v oblasti sousedící s válečnou oblastí žeton 
podpory, mohou nyní buď útočníkovi nebo obránci poskytnout 
(nebo odmítnout) svou bojovou sílu podpory.

Bojová síla podpory představuje součet bojové síly všech 
jednotek v oblasti, která poskytuje podporu.

Podporu lze poskytnout do libovolné sousedící oblasti, ať už jde 
o podporu svých vlastních jednotek v bitvě nebo o podporu bitvy 
mezi dvěma dalšími hráči.

Pokud s válečnou oblastí sousedí více oblastí s rozkazem 
podpory, musí být podpora poskytována (nebo odmítána) 
dle pořadí tahu.

Pokud má útočící nebo bránící se hráč v sousedící oblasti žeton 
podpory, může sám sobě podporu poskytnout (a obvykle 
to i udělá).

 

BITVABITVABITVA

Kdykoli hráč přesune (při vyhodnocení rozkazu pochod) jednu 
nebo více svých jednotek do oblasti, ve které jsou nepřátelské 
jednotky jiného rodu, vypukne bitva.

Bitva se vyhodnotí porovnáním celkové bojové síly obou 
bojujících stran. Vítězem bitvy je ten hráč, který dokáže 
shromáždit větší bojovou sílu.

Na bojovou sílu mají vliv následující prvky:

 � jednotky přítomné v bitvě,

 � podporující jednotky (žetonem rozkazu podpora),

 � žeton rozkazu obrana (pouze obránce),

 � žeton rozkazu pochod (pouze útočník),

 � žeton Čepele z valyrijské oceli,

 � karty rodu,

 � žeton sídla (pouze obránce).

Hráč, který vyhodnocuje žeton rozkazu pochod, se označuje jako 
úto�ník (a jeho jednotky jako útočící), jeho nepřítel v napadené 
oblasti (která se nazývá válečná oblast) se označuje jako obránce 
(a jeho jednotky jako bránící se). Jednotky, které podporují bitvu 
(ze sousedících oblastí s rozkazem podpory) se nazývají podporující 
(nepovažují se tedy za útočící ani bránící se).

Bitva se vyhodnotí provedením následujících kroků:

1. Svolání podpory

2. Určení počáteční bojové síly

3. Výběr a odhalení karty rodu

4. Použití Čepele z valyrijské oceli

5. Určení výsledné bojové síly

6. Výsledek bitvy

1. Svolání podpory

V prvním kroku bitvy mohou jak útočník, tak i obránce žádat 
o podporu ze všech oblastí sousedících s válečnou oblastí, ve kterých 
leží rozkaz podpory. 

 Bojová síla jednotek
Každá jednotka přispívá svou silou k celkové bojové síle.

Pěšák: přidává 1 k bojové síle.

 Rytíř: přidává 2 k bojové síle.

 Loď: přidává 1 k bojové síle.

Obléhací stroj: přidává 4 k bojové síle, 
pokud útočí (nebo podporuje útok) proti 
oblasti s pevností nebo hradem. Jinak 
přidává 0 k bojové síle.
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DALŠÍ PRAVIDLA PODPORY:

 � Pokud hráč poskytne podporu, jeho rozkaz podpory se po boji 
neodstraňuje z hracího plánu. Stejným rozkazem lze podpořit 
více bojů v sousedících oblastech v jednom kole.

 � Rozkaz podpory neposkytuje žádný obranný bonus, pokud je 
napadena přímo oblast, ve které leží (jednotky v této oblasti se 
brání podle běžných pravidel). 

 � Útočící i bránící se hráč mohou podporu odmítnout.

 � Lodě mohou poskytnout podporu sousedící mořské 
i pozemní oblasti. Pěšáci, rytíři a obléhací stroje však nikdy 
nemohou poskytnout podporu mořským oblastem.

 � Obléhací stroje poskytnou při podpoře svou bojovou sílu 
pouze v případě, když podporují útočníka v bitvě v oblasti 
s pevností nebo hradem.

 � Podporující hráč musí poskytnout jako podporu buď celkovou 
bojovou sílu svých jednotek v dané oblasti, nebo vůbec nic.

 � Hráč nesmí poskytnout podporu svému přímému protivníkovi 
v bitvě.

Nezapomeňte: podporu lze poskytnout pouze z přímo sousedící 
oblasti, ve které leží žeton rozkazu podpory. Pozor na záměnu 
bitevní oblasti s oblastí, ze které přišel útočník (a která měla 
přiřazený rozkaz pochod, kterým byl zahájen boj).

Podrobný příklad podpory naleznete v rámečku nalevo.

Poté, co je ze všech oblastí s rozkazem podpory sousedících 
s bitevní oblastí poskytnuta (nebo odmítnuta) podpora, pokračujte 
dalším krokem bitvy.

2. Určení počáteční bojové síly

Obě strany nyní sečtou a ohlásí svou bojovou sílu, která se 
označuje jako po�áte�ní bojová síla. Ta zahrnuje veškerou 
bojovou sílu z následujících zdrojů:

 � útočící/bránící se jednotky,

 � bonus z rozkazu obrany (pouze obránce),

 � bonus nebo postih z rozkazu pochod (pouze útočník),

� podporující jednotky a bonus ze speciálního rozkazu podpory,

 � žeton sídla (viz strana 26).

Oba hráči poté oznámí svou počáteční bojovou sílu a pokračují 
dalším krokem bitvy – „Výběr a odhalení karty rodu.“

P�íklad podpory
Tyrell přesunul armádu svých dvou rytířů z Roviny 

do Černovodého proudu pomocí rozkazu +1 pochod. 
V Černovodém proudu je Lannisterův pěšák a Lannisterův 
rozkaz -1 pochod.

V prvním kroku bitvy hráči svolávají podporu. 
V sousedících oblastech jsou celkem tři žetony rozkazu 
podpory: Královo přístaviště (Tyrell, jeden rytíř), Kamenné 
septum (Lannister, jeden pěšák a jeden rytíř) a Harrenov 
(Baratheon, jeden rytíř).

Lannister ohlásí, že z Kamenného septa (bojová síla 
3) podpoří sám sebe. Baratheon poté ohlásí, že podpoří 
Lannistera z Harrenova (bojová síla 2). Nakonec Tyrell 
prohlásí, že podpoří sám sebe z Králova přístaviště (bojová 
síla 2).

V tuto chvíli má Tyrell bojovou sílu 7 (4 za útočící rytíře, 
2 za podporu z Králova přístaviště a 1 za rozkaz +1 pochod). 
Lannister má bojovou sílu 6 (1 za bránícího se pěšáka a 5 za 
podporu z Kamenného septa a Harrenova).
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3. Výběr a odhalení karty rodu

Útočník i obránce nyní tajně vyberou z karet, které mají v ruce, 
jednu ze svých karet rodu. Jakmile mají oba hráči karty vybrané, 
současně je odhalí a vyhodnotí případné zvláštní schopnosti karet.

Zahrání karty rodu během bitvy je povinné. Jak útočník, tak 
i obránce musí jednu kartu rodu zahrát.

Boj poté pokračuje krokem 4 – „Použití Čepele z valyrijské oceli“.

Karty rodů

Každý hráč začíná hru se sedmi jedinečnými kartami rodu. 
Tyto karty představují vůdce, kteří v bitvě disponují různou silou 
a zvláštními schopnostmi (podrobný popis karty rodu naleznete 
v rámečku výše).

Jakmile hráči v bitvě odhalí své vybrané karty rodů, vyhodnotí 
se text zvláštních schopností obou karet. Některé z těchto 
schopností začnou účinkovat až později v dané bitvě (např. „na 
konci bitvy“). Pokud však není uvedeno jinak, účinek karet se 
projeví ihned.

Ve hře mohou nastat situace, kdy je důležité pořadí, v jakém se 
karty vyhodnocují. V takovém případě postupujte následovně:

1.  Jakékoli schopnosti „ignorování“ nebo „zrušení“ se vyhodnotí 
jako první dle pořadí tahu na stupnici Železného trůnu.

Karta rodu Greyjoyů

2. Poté se vyhodnotí ostatní bojové schopnosti dle pořadí tahu.

3.  Po vyhodnocení výsledku bitvy se vyhodnotí všechny schopnosti 
typu „vyhraješ/prohraješ tuto bitvu...“ dle pořadí tahu.

Vždy nejprve úplně vyhodnoťte zvláštní schopnost jedné karty 
a až poté začněte vyhodnocovat druhou kartu.

Jakmile je bitva vyhodnocena, obě zahrané karty rodů se umístí 
lícem nahoru na příslušné odhazovací hromádky daných rodů. 
Dokud je karta rodu na odhazovací hromádce, nelze ji znovu 
použít v bitvě.

Pokud hráč použil v bitvě svou poslední (tedy sedmou) kartu 
rodu, po vyhodnocení bitvy si vezme do ruky zpět ostatních šest 
karet rodu ze své odhazovací hromádky. Poslední zahraná karta 
rodu zůstane na odhazovací hromádce.

BOJOVÉ SYMBOLY

Na některých kartách rodů nejsou uvedeny zvláštní schopnosti, 
ale jeden nebo více bojových symbolů. Ve hře jsou dva bojové 
symboly: symbol meče a symbol opevnění.

 Symbol me�e: pokud hráč vyhrál bitvu 
(tedy je vít�z), spočte v kroku „Výsledek 
bitvy“ symboly mečů na své zahrané 
kartě rodu. Za každý symbol meče musí 
být zničena jedna nepřátelská jednotka 
v bitevní oblasti (viz „Ztráty“ na straně 20).

 Symbol opevn�ní: poražený hráč 
ignoruje jeden symbol meče vítěze za každý 
symbol opevnění na své kartě rodu.

Poznámka: všechny karty rodů, ať už 
dostupné nebo použité (tedy odhozené), jsou veřejné. Každý hráč 
může kdykoli prozkoumat odhazovací hromádku nebo karty v ruce 
libovolného jiného hráče, s výjimkou kroku 3 („Výběr a odhalení 
karty rodu“) probíhající bitvy.

19

1.  Jméno a obrázek vůdce: obrázek a jméno důležité 
postavy z románové ságy Píseň ledu a ohně.

2. Bojová síla: bojová síla odhalené karty rodu se připočte 
k celkové bojové síle hráče.

3. Zvláštní schopnosti: schopnosti karty rodu, které mohou 
ovlivnit výsledek bitvy nebo jiné herní prvky.

4. Bojové symboly: na kartách, které neobsahují v textu 
uvedené zvláštní schopnosti, je místo textu jeden nebo více 
symbolů meče nebo opevnění.

Popis karty rodu

%

& &

'##
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4. Použití Čepele z valyrijské oceli

Pokud útočník nebo obránce vlastní žeton Čepele z valyrijské 
oceli, může nyní využít jeho schopnost a přidat si +1 ke své bojové 
síle. Pokud to udělá, otočí ho vybledlou stranou nahoru – tím 
naznačí, že byl v tomto kole už použit. 

5. Určení výsledné bojové síly

Obě strany nyní spočítají svou celkovou bojovou sílu včetně 
síly a případných úprav díky kartám rodů a použití Čepele 
z valyrijské oceli. Tato celková hodnota se označuje jako 
výsledná bojová síla. 

Do výsledné bojové síly přispívá:

 � počáteční bojová síla *,

 � bojová síla a úpravy bojové síly z karty rodu,

 � +1 bonus k bojové síle za Čepel z valyrijské oceli (pokud se 
v boji Čepel použila).

* Některé zvláštní schopnosti karet rodů mohou způsobit, že 
je nutné přepočítat počáteční bojovou sílu. Např. pokud zvláštní 
schopnost karty zničí soupeřova pěšáka, snižuje se v tomto kroku 
počáteční bojová síla soupeře o 1. 

6. Výsledek bitvy

Bitva je vyřešena po provedení následujících kroků:

1.  Určení vítěze

2.  Ztráty

3.  Ústup a rozprášení

4.  Dokončení bitvy

1. Určení vítěze

Vítězem bitvy se stává hráč, který má vyšší výslednou bojovou 
sílu a jeho soupeř se stává poraženým. Pokud je výsledná bojová 
síla obou hráčů stejná, vítězí ten hráč, jehož žeton je na stupnici 
poddaných na vyšší pozici (tedy blíže k políčku „1“). 

2. Ztráty

Ztráty v bitvě může utrpět pouze poražený. Ztráty určíte takto: 

1. Symboly me�e vít�ze: spočítejte všechny symboly meče na 
kartě rodu vítěze.

2. Symboly opevn�ní poraženého: spočítejte všechny 
symboly opevnění na kartě rodu poraženého.

Tyrell se přesunul se dvěma svými jednotkami z Králova 
přístaviště do Královského lesa. V Královském lese má Lannister 
dva pěšáky, proto začíná bitva.

Jelikož nejsou v sousedících oblastech žádné rozkazy podpory, 
má Lannister počáteční bojovou sílu 2 (dva pěšáci) a Tyrell 3 
(jeden pěšák a jeden rytíř). Tyrell zahrál žeton rozkazu pochod +0, 
nemá proto žádný bonus ani postih k bojové síle.

Oba hráči nyní tajně vyberou jednu kartu rodu z ruky a poté 
je současně odhalí. Lannister odkryje kartu „Ser Jaime Lannister“, 
která má bojovou sílu 2 a jeden symbol meče. Tyrell odhalí kartu 
„Alester Florent“ s bojovou silou 1 a jedním symbolem opevnění.

 Ani Tyrell, ani Lannister nemá Čepel z valyrijské oceli, proto 
nikdo z nich za něj nedostane bonus k bojové síle.

P�íklad výsledku bitvy

 Výsledná bojová síla obou soupeřů je 4, což znamená 
nerozhodný výsledek. Avšak Lannister je výše než Tyrell na 
stupnici poddaných, což rozhodne nerozhodný výsledek 
a Lannister bitvu vyhrává. 

Protože Tyrell prohrál bitvu, může utrpět ztráty. Lannister odhalil 
na své kartě rodu jeden symbol meče („Ser Jaime Lannister”), který 
však Tyrell smí ignorovat díky jednomu symbolu opevnění na své 
odhalené kartě rodu („Alester Florent”). Díky tomu tedy Tyrell neutrpí 
žádné ztráty.

Nyní musí Tyrell ustoupit. Protože je útočník, musí ustoupit 
zpět do oblasti, ze které přišel. Ustoupí tedy se svými jednotkami 
zpět do Králova přístaviště a jednotky položí na bok, aby naznačil, 
že jsou rozprášené.

žžžžžžžžž ěěěěěěě
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3. Poražený hrá� utrpí ztráty: poražený hráč musí ve válečné 
oblasti zničit jednu svou jednotku za každý symbol meče na 
kartě vítěze mínus počet symbolů opevnění na kartě poraženého 
(pokud je výsledek 0 nebo méně, neutrpí poražený žádné ztráty).

Kdykoli hráč utrpí ztráty, rozhodne se, které své jednotky 
odstraní (pokud není na některé ze zahraných karet rodu výslovně 
uvedeno něco jiného). Podporující jednotky ze sousedících oblastí 
nikdy nelze zničit jako ztráty.

Poznámka: každá ztráta představuje zničení jedné jednotky, 
nezávisle na její bojové síle. Jinými slovy, odstranění rytíře se stále 
počítá jako jedna ztráta, i když má rytíř bojovou sílu 2. Z toho důvodu 
je dobré odstraňovat jako ztráty nejdříve pěšáky, pokud je to možné.

 3. Ústup a rozprášení

Jakmile jsou vyřešeny ztráty, musí poražený ustoupit se svou 
armádou z válečné oblasti (podporující jednotky přitom neustupují).

Pokud bitvu prohrál útočník, musí ustoupit do stejné oblasti, ze 
které přišel.

Pokud bitvu prohrál obránce, musí ustoupit podle následujících 
pravidel:

 � Ustupující jednotky se musí přesunout do jedné prázdné 
sousedící oblasti (tedy oblasti, ve které nejsou žádné 
nepřátelské jednotky ani žeton moci soupeře) nebo do 
spřátelené sousedící oblasti (tedy oblasti, ve které jsou 
spřátelené jednotky a nebo spřátelený žeton moci).

 � Všechny ustupující jednotky se musí přesunout do jedné 
oblasti.

 � Ustupující jednotky se nikdy nesmí přesunout do oblasti, 
ze které přišel útočník, i kdyby byla prázdná.

 � Poražený hráč nesmí se svými ustupujícími jednotkami 
vstoupit do oblasti se spřátelenými jednotkami, ve které by 
tím způsobil překročení svého limitu zásob (tedy, kde by 
vytvořil větší armádu, než smí). Pokud je taková oblast jediná, 
do které může ustoupit, musí nejprve zničit tolik ustupujících 
jednotek, aby v nové oblasti dodržel svůj limit zásob. Poté, 
co zničí odpovídající počet jednotek, může do takové oblasti 
poražený hráč se svými zbylými jednotkami ustoupit.

 � Pokud nemůže poražený hráč ustoupit do žádné sousedící 
oblasti, jsou všechny ustupující jednotky zničeny.

 � Pěšáci ani rytíři nemohou ustoupit do mořských oblastí ani 
do přístavů. Lodě nesmí ustoupit do pozemních oblastí.

Jakmile poražený hráč ustoupí, položí všechny ustupující 
jednotky na bok, aby naznačil, že jsou rozprášené. Rozprášené 
jednotky nemají žádnou bojovou sílu, avšak stále se počítají do 
limitu zásob svého majitele. Pokud jsou rozprášené jednotky opět 
donuceny ustoupit, jsou ihned zničeny. Rozprášené jednotky nelze 
nikdy zvolit jako ztráty v bitvě a nemohou se pohybovat, i když se 
v jejich oblasti vyhodnotí rozkaz pochod. 

OSTATNÍ PRAVIDLA PRO ÚSTUP

 � Hráč může při ústupu svých jednotek použít lodní 
přepravu (viz strana 23). 

 � Obléhací stroje nemohou ustoupit. Pokud má obléhací stroj 
ustoupit, je místo toho zničen. 

 4. Dokončení bitvy

Jakmile je bitva vyhodnocena, útočící hráč odstraní z hracího plánu 
příslušný žeton rozkazu pochod.

Pokud bitvu vyhrál útočník, odstraňte rozkaz, který měl obránce 
přiřazený k válečné oblasti (pokud zde zůstal). Je-li zde žeton moci 
(tedy pokud zde dříve obránce zřídil dozor – viz strana 24), odstraňte 
i tento žeton.

Jestliže bitvu vyhrál obránce, nevyhodnocené rozkazy a žetony 
vlivu zůstávají v dané oblasti.

Oba hráči odhodí použité karty rodu do svých odhazovacích 
hromádek a krok akční fáze „Vyhodnocení rozkazů pochod“ pokračuje 
dále.

21

P�íklad ústupu a rozprášení

Baratheon právě zaútočil na Tyrella v Králově lese a porazil 
ho. Tyrell vyřešil své ztráty a nyní musí ustoupit. 

1. Tyrell zvolil pro ústup svých rytířů Bouřlivý konec (ve 
kterém je jeden z jeho pěšáků). Ustupující rytíře tam položí na 
bok, aby naznačil, že jsou rozprášeni. 

2. Později ve stejném kole Baratheon zaútočí na Bouřlivý 
konec svými dvěma rytíři z Kostěné cesty. Tyrell má v tomto 
boji počáteční bojovou sílu 1 za svého jediného pěšáka, 
protože rozprášení rytíři žádnou bojovou sílu neposkytují. 
Pokud Tyrell prohraje boj, jeho rozprášení rytíři nemohou 
znovu ustoupit a jsou tedy automaticky zničeni. 

%
&

VA65_AGoT2_Rulebook_CZE.indd   21VA65_AGoT2_Rulebook_CZE.indd   21 11.6.2012   10:44:1711.6.2012   10:44:17



22

H R A  O  T R Ů N Y

DALŠÍ PRAVIDLADALŠÍ PRAVIDLADALŠÍ PRAVIDLA

 SPECIÁLNÍ ŽETONY ROZKAZŮ
Každý hráč má navíc ke svým běžným 10 žetonům rozkazů také 

5 speciálních žetonů rozkazů. Ve fázi plánování může hráč použít 
libovolné množství svých běžných žetonů rozkazů, avšak nejvýše 
tolik speciálních žetonů rozkazů, kolik mu dovoluje jeho pozice na 
stupnici vlivu královského dvora.

Například, pokud hraje 5 nebo 6 hráčů, může hráč na nejvyšší pozici 
na stupnici královského dvora použít v každém kole až 3 speciální 
žetony rozkazu, zatímco hráč na čtvrté pozici může použít pouze jediný 
speciální rozkaz.

Speciální žetony rozkazů účinkují takto:

Obrana +2: bránící se hráč získá v této oblasti 
bonus +2 k bojové síle.

Pochod +1: pokud je tímto rozkazem zahájena 
bitva, získá útočník bonus +1 k bojové síle.

Podpora +1: jednotky z této oblasti mají při podpoře 
+1 bonus k celkové bojové síle podpory.  

Plundrování: může se použít jako běžný žeton rozkazu 
plundrování nebo jím lze odstranit rozkaz obrana 
z libovolné sousedící oblasti (odeberte oba žetony).

Shromáždění moci: může se použít jako běžný 
žeton rozkazu shromáždění moci nebo jím lze 
verbovat v této oblasti nové jednotky podle běžných 
pravidel verbování popsaných na straně 9. Avšak 
verbovat lze pouze v té oblasti, ve které je přiřazen 
speciální žeton rozkazu shromáždění moci. Pokud 
v této oblasti není pevnost ani hrad, nelze v ní 
verbovat.

I když jsou speciální žetony rozkazů silnější než odpovídající 
běžné žetony, jejich použití přináší další výhodu: v jednom tahu 
můžete použít jeden typ rozkazu třikrát (místo dvakrát), což může 
v některých případech výrazně pomoci (např. při soustředěném 
útoku, rychlém hromadění moci atd.). 

ÚTOK DIVOKÝCH
Na dalekém ledovém severu se shromažďují armády 

barbarských divokých a připravují se zaplavit svými hordami celé 
Západozemí. Prastarý řád Noční hlídky chrání mohutnou Zeď, 
která představuje obranu proti těmto (a dalším, ještě zákeřnějším) 
nebezpečím. Síla Noční hlídky stojí a padá s podporou velkých 
rodů.

Ve Hře o trůny může k útoku divokých dojít ve dvou případech:

 � žeton hrozby divokých se dostane na stupnici divokých na 
políčko „12“,

 � je tažena a vyhodnocena karta Západozemí „Útok divokých“.

Hrozba divokých 

Některé karty ze všech tří balíčků Západozemí (I, II a III) 
jsou označeny symbolem divokých. Za každou takovou 
odhalenou kartu posuňte žeton hrozby divokých na stupnici 
divokých o jedno políčko dopředu. Tímto způsobem se tedy 
žeton hrozby divokých může v každé fázi Západozemí 
posunout až o tři políčka. 

Útok divokých se vyhodnotí takto:

1. Ur�ete sílu divokých: podívejte se na pozici žetonu 
hrozby divokých na stupnici divokých. Číslo na políčku, na 
kterém leží, určuje sílu útoku divokých.

2. Dražba moci: každý hráč schová všechny své dostupné 
žetony moci za svou zástěnu a tajně nabídne určitý počet 
žetonů (ze své dostupné moci) v zavřené pěsti.

3. Spo�ítejte sílu No�ní hlídky: jakmile všichni hráči tajně 
nabídnou moc, odhalte současně všechny nabídky. Sečtěte 
veškerou nabídnutou moc od všech hráčů, tím získáte sílu 
Noční hlídky.

4. Ur�ete výsledek: pokud je síla Noční hlídky větší nebo 
rovna síle útoku divokých, útok jste odrazili a divocí byli 
poraženi. 

Symbol divokých
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Pokud je síla útoku divokých větší než síla Noční hlídky, 
divocí vítězí. Hráči nyní vyhodnotí „Důsledky útoku 
divokých“, jak je popsáno dále.

5. Upravte stupnici divokých: pokud vyhrála Noční hlídka, 
přesuňte žeton hrozby divokých na políčko „0“. Pokud vyhráli 
divocí, posuňte žeton hrozby divokých pouze o dvě políčka zpět 
(nejméně však na „0“).

6. Odho@te moc: odhoďte všechnu nabídnutou moc od všech 
hráčů do zásoby moci, nezávisle na tom, jak útok divokých 
dopadl. 

Důsledky útoku divokých

Jakmile vyhodnotíte útok divokých, musíte vyřešit následky 
svého úspěchu nebo porážky:

1. Odkryjte vrchní kartu divokých: táhněte horní kartu 
z balíčku divokých, na které jsou popsány důsledky porážky 

nebo odměna za vítězství. 

2. Vyhodno=te kartu divokých: 
pokud vyhrála Noční hlídka, hráč, 
který nabídl nejvíce moci, získá 
odměnu popsanou na kartě divokých 
v odstavci „Vítězství Noční hlídky“. 

Pokud vyhráli divocí, hráč, který nabídl 
nejméně moci, utrpí největší postih, 
zatímco ostatní hráči utrpí menší 
postih. Obojí je popsáno v odstavci 
„Vítězství divokých“. 

3. Odho@te kartu divokých: vraťte taženou kartu divokých 
lícem dolů dospod balíčku divokých. 

Jako v ostatních případech ve Hře o trůny, pokud nastane při 
dražbě nerozhodný výsledek, rozhoduje vlastník Železného trůnu. 
Pokud například dva hráči nabídnou stejný nejmenší počet žetonů moci, 
vlastník Železného trůnu rozhodne, který z nich nabídnul nejméně 
a utrpí tedy větší postih.

Tím je útok divokých vyřešen a hra pokračuje.

Poznámka: výjimečně se může stát, že divocí během fáze 
Západozemí zaútočí dvakrát. To nastane, pokud je nejprve na 
tažených kartách dostatek symbolů divokých, aby se jejich žeton 
posunul na políčko „12“ a poté se vyhodnotí karta „Útok divokých“.

 

  LODNÍ PŘEPRAVA
Využití lodí k přepravě pozemních jednotek je velice důležitým 

prvkem Hry o trůny. Všechny pozemní jednotky (pěšáci, rytíři 
i obléhací stroje) mohou v lodích cestovat po moři mnohem rychleji, 
než by to dokázaly po souši. 

Pro potřeby pochodu a ústupu se jakékoliv dvě pozemní 
oblasti považují za sousedící, pokud jsou propojeny sousedícími 
mořskými oblastmi (nebo jednou mořskou oblastí) , z nichž každá 
obsahuje jednu nebo více spřátelených lodí. Jinými slovy, jednotky 
lodí v sousedících mořských oblastech představují přímý „most“ 
pro pěšáky, rytíře a obléhací stroje, který jim umožní přesunout se 
jediným pohybem z jedné pozemní oblasti do jiné pozemní oblasti.

Hráč může ve svém tahu použít svou lodní přepravu tolikrát, 
kolikrát chce. Tatáž loď (nebo armáda lodí) může být využita při 
jednom rozkazu pochod několikrát. Takto přepraví jednotky z oblasti 
s přiřazeným rozkazem pochod do různých cílových oblastí. Hráč 
však nikdy nesmí použít k lodní přepravě lodě jiného hráče, i kdyby 
mu to tento hráč dovolil.

 DALŠÍ PRAVIDLA PRO LODNÍ PŘEPRAVU

 � Lodě mohou převážet pozemní jednotky nezávisle na 
žetonu rozkazu, který je právě přiřazen jejich mořské 
oblasti.

 � K lodní přepravě lze použít i rozprášené lodě.

 � Pěšáci, rytíři a obléhací stroje mohou použít lodní 
přepravu při vyhodnocení rozkazu pochod a zaútočit na 
nepřátelskou oblast (avšak nezapomeňte, že jeden rozkaz 
pochod může zahájit pouze jedinou bitvu).

 � Samotné lodě nesmí použít lodní přepravu.

 � Ačkoli se pozemní oblasti spojené lodní přepravou považují 
pro potřeby pochodu a ústupu za sousedící, ve všech 
ostatních případech (např. při poskytování podpory nebo 
plundrování) se za sousedící nepovažují.

 P�íklad lodní p�epravy

Tyrell má jednu svou loď v Redwynské úžině, jednu v Západním 
letním moři a jednu ve Východním letním moři. Jelikož tyto mořské 
oblasti postupně sousedí, může se jakákoli jednotka Tyrella ve 
Vysoké zahradě pomocí jediného rozkazu pochod přesunout přímo 
do Slunečního oštěpu (nebo do libovolné jiné pozemní oblasti 
sousedící s těmito loděmi).
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OVLÁDÁNÍ OBLASTÍ
Rod ovládá pozemní oblast, pokud v ní má alespoň jednoho 

pěšáka, rytíře nebo obléhací stroj, nebo pokud v ní dříve z�ídil 
dozor položením žetonu moci (viz níže). 

Zřízení dozoru

Pokud hráč se všemi svými jednotkami opustí oblast, ztratí 
všechny výhody, které z této oblasti plynou. To neplatí, pokud 
v této oblasti z�ídí dozor.

Jestliže hráč opustí oblast (tedy všechny jeho jednotky se při 
vyhodnocení rozkazu pochod přesunou pryč), může v takové 
oblasti zřídit dozor tím, že do ní položí svůj žeton moci (dozor 
nelze zřídit v mořských oblastech). Jakmile je žeton moci položen 
na hrací plán, představuje podporu od místních šlechticů, 
investice do strážných, výběrčích daní a úředníků věrných rodu, 
který dozor zřídil.

Pokud do této oblasti znovu vstoupí spřátelené jednotky, žeton 
moci zůstává na místě beze změny (a nadále je zde zřízen dozor, 
i když jednotky oblast opět opustí).

Pokud hráč opouští oblast a zahajuje boj, musí se rozhodnout 
ještě před bojem, zda dozor zřídí nebo ne.

Žeton moci se vrací z hracího plánu až poté, kdy danou oblast 
ovládne jiný hráč. Pokud do takové oblasti vstoupí jednotky 
cizího hráče, nerozpoutá se bitva (protože v oblasti nejsou žádné 
nepřátelské jednotky), ale žeton moci se jednoduše odhodí zpět 
do zásoby moci.

Žeton moci nijak nepomáhá obránci v boji, ani se nepočítá 
mezi „symboly moci“ vytištěné na hracím plánu (pro potřeby 
shromáždění moci).

V každé oblasti může být pouze jediný žeton moci.

Pokud nemá hráč k dispozici žádnou dostupnou moc, nemůže 
dozor zřídit.

Důležité: hráč může zřídit dozor pouze v případě, kdy oblast 
opouští vyhodnocením rozkazu pochod. Pokud opustí oblast 
jiným způsobem (např. v důsledku vyhodnocení karty divokých), 
nemůže dozor zřídit.

 Ovládání domovských oblastí

Každý rod má svou domovskou oblast, která je označená rodovým 
erbem (vytištěným přímo na hracím plánu). Na začátku hry každý 
rod ovládá svou domovskou oblast a má v ní zřízen dozor. Vytištěný 
rodový erb tak funguje podobně jako žeton moci. Nelze ho však 
odstranit.

Hráč může ovládnout nepřátelskou domovskou oblast buď a) 
ponecháním spřátelených jednotek v této oblasti, nebo b) zřízením 
dozoru v této nepřátelské domovské oblasti. Pokud hráč zřídí dozor 
v nepřátelské domovské oblasti, položí svůj žeton moci přímo přes 
vytištěný štít rodu na hracím plánu.

Pokud hráč opustí nepřátelskou domovskou oblast a neponechá 
v ní jednotky, ani tam nezřídí dozor, ihned ji začne znovu ovládat 
původní rod.

Nezapomeňte: ustupující armáda nesmí vstoupit do oblasti, ve 
které leží nepřátelský žeton moci.

SPOJENECTVÍ
Hráči mohou kdykoli (v jakékoli fázi, v jakoukoli chvíli) 

předkládat různé nabídky a vyhledávat spojenectví s ostatními 
rody. Sliby a spojenectví však nejsou závazné a mohou být 
porušeny kdykoli a z jakéhokoli důvodu. I ten nejspolehlivější 
spojenec si tak nemůže být stoprocentně jist dobrými úmysly 
svých partnerů. Na Železném trůnu nakonec usedne jen jeden.

Existují tři jednoznačná pravidla, která určují, co mohou 
konspirující hráči provádět:

 � Hráč nikdy nesmí ostatním hráčům (ať už tajně nebo 
veřejně) ukázat žádný z přiřazených žetonů rozkazů. 
Taktéž nesmí ukázat své zbylé nepoužité žetony rozkazů 
během fáze plánování ostatním hráčům (ostatní hráči však 
mohou zjistit, ať už dedukcí nebo odhadem, jaké rozkazy 
mohl hráč na plán připravit).

 � Hráč nesmí ostatním předat (jako úplatek, dar, atd.) žádné 
herní součásti jako jsou žetony moci, žetony nadvlády, 
žetony rozkazů, karty rodů, atd.

 � Nabídka v dražbě musí být vždy položena tajně. Hráč 
nesmí soupeřům ukázat svou nabídku dříve, než jsou 
nabídky odhaleny.
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PŘÍSTAVY

Přístavy představují zvláštní oblast mezi pozemní a mořskou 
oblastí, které propojují. Přístav může používat pouze hráč, který 
ovládá propojenou pozemní oblast (označuje se jako vlastník 
přístavu).

Použití přístavů

V přístavech mohou být pouze jednotky lodí. Více lodí 
v přístavu tvoří armádu a musí splňovat limit zásob. Navíc 
k normálnímu limitu zásob však v přístavu nesmí být najednou 
nikdy více než 3 lodě.

Pokud se v oblasti propojené s přístavem verbují jednotky, 
smí hráč verbovat lodě přímo do přístavu nebo do sousedící 
mořské oblasti.

Hráč smí verbovat lodě do přístavu dokonce i tehdy, 
když se v propojené mořské oblasti nachází jedna nebo více 
nepřátelských lodí. (To, že hráč může verbovat lodě do přístavu 
i v případě, že propojenou mořskou oblast ovládá nepřítel, patří 
mezi nejdůležitější výhody přístavů.)

Rozkazy v přístavech

Stejně jako jednotky v normálních oblastech musí lodě 
v přístavu dostat ve fázi plánování přiřazený rozkaz. Žeton 
rozkazu obrany nemá v přístavu žádný efekt, protože na přístav 
nelze přímo zaútočit.

Další pravidla pro přístavy

 � Lodě se mohou při rozkazu pohyb přesunovat z propojené 
mořské oblasti do přístavu nebo naopak. Lodě však nikdy 
nesmí vstoupit do přístavu, který vlastní jiný hráč.

 � Lodě v přístavu mohou podporovat v boji sousedící 
mořskou oblast, avšak nesmí podporovat sousedící 
pozemní oblasti (ani pozemní oblast přímo propojenou 
s přístavem). Lodě v přístavu neposkytují žádnou bojovou 
sílu k obraně propojené pozemní oblasti.

 � Lodě v přístavu mohou plundrovat sousedící mořskou 
oblast. Nesmí však plundrovat sousedící pozemní oblast.

 � Lodě v propojené mořské oblasti mohou plundrovat 
přístav. Nepřátelské jednotky v propojené pozemní oblasti 
však přístav plundrovat nemohou.

 � Pokud jsou v mořské oblasti propojené s přístavem 
nepřátelské lodě během kroku Vyhodnocení rozkazů 
shromáždění moci ve fázi akcí, nemá rozkaz shromáždění 
moci v přístavu žádný účinek. Jinak je vyhodnocen podle 
běžných pravidel (jako kdyby byl v pozemní oblasti bez 
symbolu moci).

 � V přístavu nelze použít speciální žeton rozkazu 
shromáždění moci pro verbování, avšak lze s ním získat 
žetony moci podle běžných pravidel (viz bod výše).

 OVLÁDNUTÍ NEPŘÁTELSKÉHO PŘÍSTAVU

Pokud některý hráč úspěšně napadne a ovládne pozemní oblast 
propojenou s přístavem, může ihned nahradit všechny nepřátelské 
lodě v přístavu stejným počtem svých vlastních lodí (nebo smí 
nahradit tolik lodí, kolik má k dispozici, případně tolik, kolik 
mu dovolí limit zásobování nebo i méně, pokud chce). Zbývající 
nepřátelské lodě se jednoduše odstraní z hracího plánu.

OBCHOD SE SVOBODNÝMI MĚSTY

Pokud se ve fázi Západozemí vyhodnotí karta „Hra o trůny“, 
získá hráč navíc jeden žeton moci za každý spřátelený přístav, ve 
kterém má alespoň jednu loď, pokud ovšem nejsou v propojené 
mořské oblasti nepřátelské lodě.

Ve fázi Západozemí byla právě tažena karta „Verbování“. 
Martell je první v pořadí tahu a začíná tedy verbovat jako 
první.

Ve Slunečním oštěpu má k dispozici 2 body verbování, za 
které naverbuje jednoho pěšáka a jednu loď. Loď se Martell 
rozhodne umístit do přístavu ve Slunečním oštěpu (také by 
ji mohl umístit do Dornského moře, avšak do Východního 
letního moře, které ovládá Tyrell, ji umístit nesmí).

Později ve fázi plánování přiřadí Martell přístavu ve 
Slunečním oštěpu rozkaz plundrování. V akční fázi vyhodnotí 
tento rozkaz a zruší rozkaz podpory, který je přiřazen ve 
Východním letním moři.

P�íklad použití p�ístav�
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  SÍDLA
Sídla jsou zvláštní žetony, které zvyšují 

obranyschopnost domovské oblasti každého 
velkého rodu.

 Každý rod začíná hru s žetonem sídla ve 
své domovské oblasti. Sídla nejsou jednotky, 
nepočítají se tedy do limitu zásob a nikdy jim nelze přiřadit rozkaz.

Pokud je domovská oblast se sídlem napadena, připočítává se síla 
sídla (číslo vytištěné na žetonu sídla) k počáteční bojové síle obránce 
(viz strana 17). I když v této oblasti nejsou žádné jednotky obránce, 
bitva přesto proběhne podle běžných pravidel, jako kdyby sídlo bylo 
jednotkou.

Pokud je oblast se sídlem dobyta nepřítelem (ať už se bitvy 
účastnily jednotky obránce nebo pouze sídlo samotné), je sídlo trvale 
odstraněno ze hry, a to nezávisle na počtu symbolů mečů a opevnění 
na kartách rodů zahraných v bitvě.

Hráč nesmí přiřadit rozkaz oblasti, která obsahuje pouze sídlo. 
Síla sídla se používá pouze, když je oblast, ve které se sídlo nachází, 
napadena. Nepočítá se při podpoře ani v žádném jiném případě. Sídla 
jsou tedy čistě obranným prostředkem.

Sídla jsou také odolná vůči symbolům lebek na kartách „Bojových 
zvratů“ – viz strana 29. 

 ŽETONY NEUTRÁLNÍCH VOJSK

Tyto žetony představují vojenský odpor malých nezávislých rodů, 
které se nechtějí podrobit intrikám hráčů. Žetony neutrálních vojsk se 
na hrací plán umisťují během přípravy hry.

Hráči mohou se svými jednotkami vstoupit do oblasti s žetonem 
neutrálních vojsk a pokusit se zničit neutrální vojsko a ovládnout tuto 
oblast. Pokud však má útočící hráč menší bojovou sílu než neutrální 
vojsko, nemůže to provést.

Zničení neutrálního vojska

Aby hráč zničil neutrální vojsko a ovládl jeho oblast, musí mít 
bojovou sílu alespoň stejnou nebo vyšší než je síla natištěná na 
žetonu neutrálního vojska. Při stanovení bojové síly útočícího hráče se 
zohledňují následující skutečnosti:

 � bojová síla jednotek, které napadly oblast (bojová síla 
obléhacích strojů se počítá pouze tehdy, pokud žeton 
neutrálních vojsk leží v oblasti s pevností nebo hradem),

 � nehraje se žádná karta rodu,

 � použije se případný bonus (nebo postih) z rozkazu pochod,

 � neutrální vojska nemohou obdržet podporu ze sousedících 
oblastí,

 � útočící hráč může obdržet podporu ze sousedících oblastí 
(stejně jako v bitvě),

 � Čepel z valyrijské oceli nelze použít.

 

Pokud síla útočícího hráče dosáhne nebo překročí sílu neutrálního 
vojska, žeton neutrálního vojska je zničen a odstraní se ze hry. Útočící 
hráč jako obyčejně přesune své jednotky do dobyté oblasti.

Pochod do oblasti s neutrálním 
vojskem se považuje za běžný útok 
(a jedním rozkazem pochod lze 
provést pouze jediný útok).

Při hře tří hráčů je většina 
žetonů neutrálních vojsk namísto 
bojové síly označena vlnovkou („~“). To představuje 
nedostupné oblasti, do kterých nelze vstoupit. Oblasti s tímto 
žetonem neutrálních vojsk jsou po celou hru pro všechny hráče zcela 
nepřístupné.

Útok na neutrální vojsko 
Tyrell chce z Železodřeva vstoupit do Slunečního oštěpu, ve 
kterém je žeton neutrálních vojsk se silou 5.

Tyrell má armádu složenou z 1 rytíře a 1 pěšáka a právě 
vyhodnocuje speciální rozkaz pochod +1, což mu celkem dá 
bojovou sílu 4. Aby dosáhl bojové síly 5, požádá o podporu 
svou loď v Dornském moři, ve kterém je rozkaz podpory. 

Jeho armáda má nyní sílu 5 (když se započte i podpora), 
což je stejné jako síla neutrálního vojska. Pochod byl tedy 
úspěšný a žeton neutrálního vojska ve Slunečním oštěpu je 
zničen. Armáda Tyrella se přesune do Slunečního oštěpu.

llllll řiřiřiřiřiiřřřřř didididididdidd tttttt kkkkk
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 POPIS HRACÍHO PLÁNU
Hrací plán se skládá většinou z mořských a pozemních oblastí. Navíc 

se na něm vyskytují tři různé prvky, které si zaslouží zvláštní pozornost:

Řeky: vodní hranice, které brání pohybu 
mezi dvěma pozemními oblastmi, které 
oddělují. Jinými slovy, dvě oblasti oddělené 
řekou se nepovažují za sousedící (ani 
pro potřeby rozkazů pochod, podpora, 
plundrování atd.).

Mosty: tvoří výjimku z výše uvedeného 
pravidla o řekách. Jakékoli dvě pozemní oblasti, 
které jsou odděleny řekou a zároveň spojeny 
mostem, se považují za sousedící.

Ostrovní oblasti: tři pozemní oblasti 
(Dračí kámen, Štít a Stromovina) jsou 
zvláštní tím, že jsou zcela obklopeny 
mořskými oblastmi. Avšak stále jsou to 
pozemní oblasti a platí pro ně stejná pravidla 
jako pro běžné pozemní oblasti.

Protože však jde o ostrovy, musí pěšáci, 
rytíři a obléhací stroje k přesunu do jiné 
pozemní oblasti nebo zpět využít lodní přepravu.

Všechny ostatní malé ostrovy na hracím plánu (tedy bez bílého 
okraje) jsou zakresleny pouze pro efekt a nemají žádný herní 
význam.

ÚPRAVA STUPNIC VLIVU
Ve hře je několik karet (jako např. karta rodu „Doran Martell“ 

nebo karta divokých „Král za Zdí“), které mohou způsobit přesun 
žetonů vlivu na některé stupnici vlivu mimo dražbu, kterou vyvolá 
karta Západozemí „Střet králů“.

Kdykoli se (kvůli jakémukoli hernímu efektu) změní poloha 
žetonu vlivu hráče na stupnici vlivu, musí se odpovídajícím 
způsobem upravit i ostatní žetony. Například, pokud se má některý 
z hráčů přesunout na nejvyšší pozici stupnice (políčko „1“), musí se 
hráč, který právě na tomto políčku je, přesunout na pole „2“, a tak 
dále. Pokud tímto posunem některý z hráčů ztratí svou pozici 
na nejvyšším políčku stupnice, musí ihned předat odpovídající 
žeton nadvlády (ve stejném stavu, ve kterém byl, tedy použitý 
nebo nepoužitý) novému hráči, který je na políčku „1“. Posun na 
stupnici Královského dvora nezmění už dříve vydané speciální 
žetony rozkazů, avšak může ovlivnit počet žetonů, které má hráč 
k dispozici v příští fázi plánování.

Stromovina

 UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI
Každý hráč má k dispozici vlastní herní zástěnu, která mu 

umožní utajit určité herní skutečnosti před ostatními hráči.

Od začátku hry by měl každý hráč držet skrytě za svou zástěnou 
všechny své nepoužité žetony rozkazů, aby je ostatní neviděli.

Kromě začátku a průběhu dražby musí být veškerá dostupná moc 
hráčů viditelná pro všechny ostatní hráče.

Kdykoli má proběhnout dražba (např. při dražení pozic na 
stupnicích vlivu nebo při určování síly Noční hlídky při útoku 
divokých), je vhodné nejprve ostatním oznámit, kolik moci má 
hráč k dispozici, poté všechny své žetony moci dočasně schovat za 
zástěnu a tajně nabídnout požadovaný počet žetonů do dražby.

Dostupná moc, kterou má hráč při dražbě k dispozici, tak zůstane 
skryta až do konce dražby. Poté, co jsou odkryty nabídky všech 
hráčů, je dostupná moc opět přesunuta před zástěnu tak, aby ji 
všichni mohli vidět.

Karty rodu, které má hráč v ruce nebo v odhazovací hromádce, 
mohou vidět všichni hráči. Výjimkou je případ, kdy hráči vybírají 
karty rodu v kroku 3 bitvy.
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  HRANÍ V MÉNĚ 
NEŽ ŠESTI HRÁČÍCHNEŽ ŠESTI HRÁČÍCHNEŽ ŠESTI HRÁČÍCH

Hra pěti hráčů

Při hře pěti hráčů nelze vybrat rod Martellů.

Během přípravy hry rozložte na hrací plán 9 žetonů 
neutrálních vojsk označených „4–6“ a „4–5“. Vždy položte žeton 
neutrálních vojsk do té oblasti, jejíž název je vytištěn na žetonu. 
Všechny žetony neutrálních vojsk musí ležet správnou stranou 
s odpovídajícím počtem hráčů nahoru.

Hra čtyř hráčů

Při hře čtyř hráčů nelze vybrat rody Martellů a Tyrellů.

Během přípravy hry rozložte na hrací plán 12 žetonů 
neutrálních vojsk označených „4–6“, „4–5“ a „4“. Vždy položte 
žeton neutrálních vojsk do té oblasti, jejíž název je vytištěn na 
žetonu. Všechny žetony neutrálních vojsk musí ležet správnou 
stranou s odpovídajícím počtem hráčů nahoru.

Poté položte na hrací plán na stupnici vlivu královského dvora 
tabulku královského dvora, aby překrývala první čtyři pozice 
stupnice (viz nákres).

Hra tří hráčů

Při hře tří hráčů nelze vybrat rody Martellů, Tyrellů a Greyjoyů.

Během přípravy hry rozložte na hrací plán 14 žetonů 
neutrálních vojsk označených „3“. Vždy položte žeton neutrálních 
vojsk do té oblasti, jejíž název je vytištěn na žetonu. Všechny 
žetony neutrálních vojsk musí ležet správnou stranou 
s odpovídajícím počtem hráčů nahoru.

Poté položte na hrací plán na stupnici vlivu královského dvora 
tabulku královského dvora, aby překrývala první čtyři pozice 
stupnice (viz nákres).

P�íprava hry p>ti hrá	�

P�íprava hry 	ty� hrá	�

Tabulka 
královského dvora.krkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrráááááááááákkkkkkkkkkk

P�íprava hry t�í hrá	�

Tabulka 
královského dvora.
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Karty bojových zvratů představují volitelný modul Hry 
o trůny. Tyto karty přinášejí do bitev více náhody a nejistoty. 
Tím získají na významu dohody a vyjednávání a důležitější bude 
i poskytování podpory v bitvě. Samotná hra (a ztráty v bitvách) 
budou více dramatické a ve Hře o trůny bude třeba vymýšlet 
nové taktiky.

S použitím karet bojových zvratů musí souhlasit všichni 
hráči. Během přípravy hry pak zamíchejte balíček karet 
bojových zvratů a položte ho vedle hracího plánu.

Bojové zvraty upravují pravidla boje tímto způsobem:

1.  Táhn�te kartu bojového zvratu: 
poté, co si vyberete a odhalíte 
karty rodů použité v bitvě, útočník 
i obránce táhne jednu kartu 
z balíčku karet bojových zvratů 
a skrytě se na ni podívá.

 2.  Použití Čepele z valyrijské 
oceli: pokud má útočník nebo 
obránce žeton Čepele z valyrijské 
oceli, může ho použít a odhodit svou 
kartu bojového zvratu. Místo ní si vezme novou kartu, 
kterou si už ale musí ponechat. Pokud to udělá, otočí žeton 
Čepele z valyrijské oceli vybledlou stranou nahoru – tím 
naznačí, že byl v tomto kole už použit.

3.  Odhalení karet bojových zvrat!: oba hráči nyní odhalí 
své karty bojových zvratů a přidají uvedenou bojovou sílu 
(číslo ve štítu) ke své stávající bojové síle.

 4.  Upravte ztráty: každý 
hráč poté připočte všechny 
symboly meče nebo opevnění 
z karty bojových zvratů 
k těm, které jsou na jeho 
kartě rodu (jako by tam byly 
vytištěny).

BOJOVÉ ZVRATYBOJOVÉ ZVRATYBOJOVÉ ZVRATY

Jakmile se vyhodnotí symboly mečů (dle běžných pravidel), 
vyřeší hráči na tažených kartách bojových zvratů případné 
symboly lebky takto:

Pokud má hráč na kartě bojového zvratu symbol lebky, 
soupeř musí utrpět jednu ztrátu nezávisle na tom, kdo vyhrál 
v bitvě.

Tyto ztráty se připočítají k ostatním 
ztrátám utrpěným v bitvě. Symbol 
opevnění těmto ztrátám nezabrání. Ztráty 
vyhodnoťte podle běžných pravidel 
(viz strana 21).

Symboly meče nebo 
opevnění navíc 
ke kartě rodu.

Bonus 
k bojové síle.

Symbol lebky
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PŘEHLED KARET ZÁPADOZEMÍ

Verbování

Postupně dle pořadí tahu mohou hráči verbovat nové 
jednotky v každé své oblasti s pevností nebo hradem.

Zásoby

Postupně dle pořadí tahu upraví hráči svůj žeton zásob 
na stupnici zásob. Poté musí každý hráč zkontrolovat 
všechny své armády, zda splňují nový limit zásob 
(a případně odstranit přebývající jednotky).

Zima přichází

Zamíchejte balíček karet Západozemí (včetně této 
karty) a vytáhněte si novou kartu. Vyhodnoťte tuto 
novou kartu včetně případného symbolu divokých. 
Pokud je to opět Zima přichází, opakujte to znovu.

Útok divokých

Divocí útočí na Západozemí se svou aktuální 
silou, která je znázorněna na stupnici divokých. 
Všichni hráči draží moc o sílu Noční hlídky 
a snaží se jim zabránit ve vítězství.

Poslední dny léta

Nic se nestalo. Pokračujte ve vyhodnocení další 
karty.

Trůn čepelí

Vlastník žetonu Železného trůnu musí vybrat jednu z 
následujících možností: a) Všichni hráči mohou verbovat 
jednotky (jako kdyby byla tažena karta Západozemí 
„Verbování“), b) Všichni hráči musí upravit svůj ukazatel 
zásob a zkontrolovat své armády (jako kdyby byla tažena 
karta Západozemí „Zásoby“), c) Nic se nestane (jako 
kdyby byla tažena karta Západozemí „Poslední dny léta“).

Hra o trůny

Postupně dle pořadí tahu si všichni hráči vezmou po jednom 
žetonu moci za každý symbol moci, který je vytištěn v oblastech, 
které ovládají. Každý hráč získá jeden žeton moci za každý 
spřátelený přístav s alespoň jednou svou lodí (pouze v případě, 
že nejsou v propojené mořské oblasti žádné nepřátelské lodě).

Střet králů

Odstraňte ze všech tří stupnic vlivu všechny žetony 
vlivu. Poté hráči draží pozice na každé stupnici vlivu, 
počínaje Železným trůnem.

Temná křídla, temná slova

Vlastník žetonu havrana Zvěstovatele musí vybrat 
jednu z následujících možností: a) Všichni hráči musí 
dražit pozice na stupnicích vlivu (jako kdyby byla 
tažena karta Západozemí „Střet králů“), b) Všichni hráči 
shromáždí moc ze svých oblastí se symbolem moci 
a přístavů (jako kdyby byla tažena karta Západozemí 
„Hra o trůny“), c) Nic se nestane (jako kdyby byla 
tažena karta Západozemí „Poslední dny léta“).

Deště podzimu

Hráči nemohou v příští fázi plánování použít 
speciální žeton rozkazu pochod +1.

Bouře mečů

Hráči nemohou v příští fázi plánování použít 
žádný žeton rozkazu obrana (ani speciální).

Moře bouří

Hráči nemohou v příští fázi plánování použít žádný 
žeton rozkazu plundrování (ani speciální).

Hostina pro vrány

Hráči nemohou v příští fázi plánování použít žádný 
žeton rozkazu shromáždění moci (ani speciální).

Pavučina lží

Hráči nemohou v příští fázi plánování použít 
žádný žeton rozkazu podpora (ani speciální).

Vyřeš to mečem

Vlastník žetonu Čepele z valyrijské oceli musí 
vybrat jednu z následujících možností: a) Žádný 
hráč nemůže v příští fázi plánování použít 
speciální žeton rozkazu pochod +1 (jako kdyby 
byla tažena karta Západozemí „Deště podzimu“), 
b) Žádný hráč nemůže v příští fázi plánování 
použít rozkaz obrany, včetně speciálního (jako 
kdyby byla tažena karta Západozemí „Bouře 
mečů“), c) Nic se nestane (jako kdyby byla tažena 
karta Západozemí „Poslední dny léta“).
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STRUČNÝ PŘEHLED HRY

Průběh kola

I. Fáze Západozemí (v prvním kole se vynechá)

 1.  Posunutí žetonu herních kol
 2.  Otočení karty Západozemí
 3.  Vyhodnocení postupu divokých
 4.  Vyhodnocení karty Západozemí (I, II a III)

II. Fáze plánování 

 1.  Přiřazení rozkazů
 2.  Odhalení rozkazů
 3.  Použití havrana Zvěstovatele (volitelné)

III. Fáze akcí

 1.  Vyhodnocení rozkazů plundrování
 2.  Vyhodnocení rozkazů pochod a bitev
 3.  Vyhodnocení rozkazů shromáždění moci
 4.  Úklid

Symboly na hracím plánu

Pevnost

Přináší ve své oblasti 2 body verbování. Ovládání 
pevností pomáhá zvítězit ve hře.

Hrad

Přináší ve své oblasti 1 bod verbování. Ovládání 
hradů pomáhá zvítězit ve hře.

Zásoby

Umožňuje hráči postup na stupnici zásob, když je 
tažena karta Západozemí „Zásoby“.

Moc
Pokud je v této oblasti vyhodnocen rozkaz 
shromáždění moci, přinese jeden žeton moci 
navíc.

Most

Dvě oblasti oddělené řekou a spojené mostem se 
považují za sousedící.

Přístav

Do přístavu mohou být verbovány lodě 
(z propojené pozemní oblasti). Lodě se mohou 
přesunout z přístavu a do přístavu z propojené 
mořské oblasti.

Symboly na kartách

Meč

Pokud je na kartě vítěze, způsobí poraženému hráči na 
konci bitvy jednu ztrátu.

Opevnění

Pokud je na kartě poraženého, zabrání na konci bitvy 
jedné ztrátě poraženého hráče.

Lebka (karty bojových zvratů)

Způsobí na konci bitvy jednu ztrátu soupeři. Této ztrátě 
nelze zabránit symbolem opevnění.

Divocí (karty Západozemí)

Pokud se tento symbol objeví na kartě Západozemí, 
žeton divokých na stupnici divokých se posune o 
jedno políčko dopředu.

Průběh bitvy

 I.  Svolání podpory

 II.  Určení počáteční bojové síly

 III.  Výběr a odhalení karty rodu

 IV.  Použití Čepele z valyrijské oceli

 V.  Určení výsledné bojové síly

 VI.  Výsledek bitvy

1. Určení vítěze
2. Ztráty
3. Ústup a rozprášení
4. Dokončení bitvy

Speciální žetony rozkazů

Obrana +2

Obránce získá v této oblasti bonus +2 k bojové síle. 

Pochod +1

Útočník získá bonus +1 k bojové síle. 

Podpora +1

Jednotky z této oblasti mají při podpoře bonus +1 k bojové síle.

Plundrování

Může být použit stejně jako běžný žeton rozkazu plundrování 
nebo k odstranění rozkazu obrana.

Shromáždění moci

Může být použit stejně jako běžný žeton rozkazu shromáždění 
moci nebo ho lze použít k verbování v této oblasti.

nnna a a aa

yyyyy 
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