ÚVOD

Hra XCOM je svižná kooperativní desková hra, ve
které hráči představují obranné síly XCOMu, které čelí
invazi cizáků. Každý hráč se v XCOMu ujímá jedinečné
role. Invaze je řízena bezplatnou softwarovou
aplikací, kterou lze spustit on-line v internetovém
prohlížeči, nebo na většině mobilních zařízení. Aby
hráči invazi odrazili, musejí spolupracovat, nasazovat
stíhačky, posílat vojáky na mise a zkoumat pokročilé
technologie.
Každé kolo začíná fází v reálném čase. V této fázi
hráči spustí aplikaci, která jim sdělí informace
o cizácké invazi. Nad některými kontinenty se objeví
UFO, z krizového balíčku doberete krizové karty
a na základnu XCOMu zaútočí cizáci. Hráči posílají
vojáky na mise a bránit základnu, stíhačky sestřelit
UFO, vědce zkoumat technologie a satelity sbírat
informace a rušit komunikaci.
Jakmile jsou prostředky rozděleny, fáze v reálném
čase končí. Následuje vyhodnocení jednotlivých
pozic prostřednictvím kostkového mechanismu, při
kterém hráči pokoušejí své štěstí. Pokud UFO nejsou
odstraněna z plánu, vyvolají celosvětovou paniku.
Když hráči přijdou o stíhačky nebo vojáky, je třeba ve
jménu záchrany lidstva postavit a povolat nové.

ČTYŘI ROLE

Každý hráč se ujímá určité role s jedinečnými
povinnostmi.
Náčelník štábu je zodpovědný za
sledování rozpočtu XCOMu a vysílání
stíhaček proti cizáckým UFO.
Vedoucí výzkumu má na starosti
zkoumání technologií a vylepšování
jednotek XCOMu.
Důstojník centrály má na starost
ovládání aplikace a zprostředkovává
ostatním hráčům důležité informace.
Velitel jednotky je pověřen vedením
jednotek XCOMu při misích a obraně
základny.

UČENÍ HRY

Na následující straně je uveden seznam herních
součástí a dále vás provede kroky potřebnými pro
přípravu hry před spuštěním aplikace. Nejedná
se o kompletní pravidla. Pro naučení hry spusťte
aplikaci a v nabídce zvolte obtížnost „Výuka“.

Stažení aplikace
Pro stažení bezplatné aplikace XCOM: The Board Game se na svém zařízení
připojte k Apple iOS AppStore™ nebo obchodu Google Play™ a vyhledejte
XCOM: The Board Game. K aplikaci se rovněž lze dostat prostřednictvím
většiny internetových prohlížečů na xcomtheboardgame.com.
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PŘÍPRAVA HRY

Při přípravě hry XCOM proveďte postupně následující
kroky. Na další straně je podrobný nákres.
1. Hrací plán rozložte uprostřed stolu.
2. Rozdělte si role a vezměte si odpovídající karty
vybavení. Karty vybavení jsou barevně sladěny a na
přední straně mají uvedeno, ke které roli patří.

MÉNĚ NEŽ ČTYŘI HRÁČI

Při hře čtyř hráčů si každý vezme jednu roli. Při hře
dvou hráčů si každý vezme dvě role. Doporučujeme,
aby si jeden hráč vzal Náčelníka štábu a Vedoucího
výzkumu a druhý Důstojníka centrály a Velitele
jednotky. Při hře třech hráčů doporučujeme, aby si
jeden vzal Důstojníka centrály a Náčelníka štábu.
Pokud hráč hraje sám, hraje za všechny čtyři role.
3. Vezměte si odpovídající karty rezerv. Karty rezerv
mají na přední straně uvedeno, ke které roli patří.
4. Na karty rezerv umístěte uvedený počet
odpovídajících jednotek (vojáky, satelity, stíhačky
a vědce).
5. Do zálohy umístěte po jednom vojákovi od
každého druhu a dvě stíhačky.
6. Vytvořte zásobu žetonů kreditů a úspěchů. Žeton
hrozby položte na pole „1“ stupnice hrozby a žeton
poškození základny na modré pole stupnice poškození.
7. Vedoucí výzkumu zamíchá všechny karty
technologií a položí je vedle hracího plánu. Tyto tvoří
balíček technologií.
8. Náčelník štábu zamíchá všechny krizové karty
a položí je vedle hracího plánu. Tyto tvoří krizový
balíček.
9. Velitel jednotky zamíchá všechny karty misí a položí
je vedle hracího plánu. Tyto tvoří balíček misí.
10. Důstojník centrály spustí aplikaci a stiskne „Hrát“.
Nastavte požadované možnosti a proveďte zbytek
přípravných kroků. Nyní jste připraveni na hru!
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BODOVÁNÍ

Na konci hry si hráči mohou na základě těchto kritérií
spočítat své skóre. Čím více bodů získají, tím lépe.

»»
»»
»»
»»
»»

+100 bodů, pokud hráči vyhráli

»»
»»

-2 body za každé poškození základny

-1 bod za každé UFO na hracím plánu
-1 bod za každého vojáka v záloze
-1 bod za každou stíhačku v záloze
- 2 body za každý kontinent v červené úrovni
stupnice paniky

-5 bodů za každý kontinent, který propadl panice

HESLA A SYMBOLY

Níže je uveden seznam hesel a symbolů, které
se objevují na kartách. Text tučným písmem
představuje cenu za použití karty.
„Vyčerpej tuto kartu  “ Efekt karty hráč využije
tak, že kartu vyčerpá otočením o 90°. Před dalším
použitím je třeba tuto kartu obnovit.
„Polož na tuto kartu X  “ Efekt karty hráč využije
tak, že na ni položí uvedený počet jednotek.
Jednotky je třeba na kartu umístit z příslušné
rezervy. Není možné je vzít z jiné karty nebo
hracího plánu.
„Odhoď X artefaktů  “ Efekt karty hráč využije
odhozením uvedeného počtu artefaktů.

E: Žeton úspěchu 		

I: Vědec

J: Kredit			

G: Stíhačka

A: Fáze reálného času 		

K: Satelit

H: Fáze vyhodnocení
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PŘIPRAVENÁ HRA A POPIS HRACÍHO PLÁNU
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a. STUPNICE PANIKY

d. INVAZNÍ PLÁN

h. KONTINENTY

b. S
 TUPNICE POŠKOZENÍ
ZÁKLADNY

e. MISE

i.

f. VÝZKUM

j. KRIZOVÝ BANK

g. STUPNICE HROZBY

k. ZÁLOHA

c. OBRANA ZÁKLADNY
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