Che Webster pro nás připravil
ekvivalent článku 40K za
40 minut — Warhammerové
pohraniční patroly. Tyto kratší
hry jsou ideální pro obědovou
přestávku, nebo když nemáte
dost místa na velkou hru...
Che: Hraji Warhammer již mnoho let a jedna
z nejobtížnějších činností vždy bylo najít
si dostatek času, abych mohl pravidelně
hrát. S přibývající prací, rodinným životem a
povinnostma začíná být velmi obtížné získat
tři nebo více hodin, které jsou zapotřebí
na zahrání řádné bitvy s armádami o 2000
bodech.
Líbila se nám práce Tima Eaglinga pro
Warhammer 40,000 (článek 40K za 40 minut)
a tak jsme se pokusili nalézt dobré řešení, které
umožní zahrát zábavné hry ve Warhammeru za
méně jak hodinu.

KDE ZAČÍT?
První věcí, která zajistí kratší hru, je menší
scénář a zaměření se na to, udělat zábavu
přednostní a soutěživost minoritní.
Warhammerová pohraniční hlídka je
postavena kolem myšlenky bojových
střetnutí mezi menšími expedičními silami.
Skutečně chytrá myšlenka je pak soustředit
se na scénáře, jejichž hlavním úkolem je
obsadit nějakou klíčovou pozici, získat nějaký
předmět či budovu, namísto prostého pobití
soupeřových vojsk.
Po celý tento čas je důležité myslet na ducha
hry a snažit se vyhnout extrémnostem ve své
armádě - toto je relativně malá ozbrojená
hlídka a ne působivá masa vojska s velkými
příšerami a nepřemožitelnými hrdiny.

PRAVIDLA BOJE
Každý hráč bude potřebovat Warhammerovou
armádu, která bude odpovídat zde uvedeným
omezením:

POHRANIČNÍ
PATROLA
Hry ve Warhammeru za méně jak hodinu...
• vaše armáda může mít maximálně 500
bodů.
• budete mít jednoho hrdinu, který vaší
armádu povede, ale tento hrdina nemůže
být nosičem armádní zástavy.
• armáda se musí skládat z minimálně dvou
a maximálně čtyřech jednotek (vyjma
hrdiny).
• musíte mít alespoň jednu základní (core)
jednotku.
• můžete si vzít jednu speciální nebo jednu
vzácnou (rare) jednotku, ale ne obě.
• musíte mít alespoň jednu jednotku pěchoty
o minimálně deseti modelech.
• žádná jednotka nesmí mít více jak 25
modelů.
• žádná jednotka nesmí mít magickou
zástavu.
• žádný model nesmí stát více jak 125 bodů
(včetně vybavení a magických předmětů).
• armáda nesmí mít více jak jeden válečný
stroj či válečný vůz. Toto omezení platí i na
případy, kdy lze za jeden výběr považovat
více jak jednu položku, například u skřetích
válečných vozů. Můžete mít jen jeden!
Zde jsou některé úpravy specifické podle
armády
• Bretonci nemají model nesoucí armádní
zástavu.

• Pouštní králové budou mít kněze (Liche
Priest) jako hrdinu, který bude generálem
armády. Tomuto knězi je povoleno stát
maximálně 165 bodů (spolu s vybavením
a magickými předměty).
• Pouštní králové mohou mít více jak jeden
válečný vůz.
• Upíří poddaný (Vampire Thrall) může být
generálem armády Upířích hrabat.

SCÉNÁŘE
Klíčem k úspěchu těchto her jsou dobré
scénáře. Vymysleli jsme několik, které skutečně
dobře fungují a na následující straně najdete
dva takové. Nicméně zde jsou některé rady,
které by vám měly pomoci, pokud budete
chtít vymýšlet další scénáře.
• Použijte herní plochu o rozměrech 3×4
stopy (90×120cm) s tím, že armády se
rozmisťují na kratších stranách stolu. To
umožňuje solidní hloubku bojového pole,
ale omezuje boční manévrování takto
malých armád.
• Mějte definitivní cíl Vašeho scénáře, nejlépe
ve stylu „rychlé smrti“. To udrží váš scénář
jednoduchý a nebude roztahovat hru na
nekonečnou střeleckou soutěž.
• Pokuste se navrhnout scénáře specifické
pro armády, které se jich mají zúčastnit.
Nemějte příliš mnoho terénu na stole, ale
umístěte dva nebo tři zajímavé a výrazné
kusy terénu.

SCÉNÁŘ 1: OBSAZENÍ
Tento scénář je adaptací stejnojmenného scénáře
z pravidel Warhammeru a je ideální pro hry
s Pohraničními patrolami. Dvě expediční vojska
se střetnou při obsazování důležitého bodu, který
není možné nechat nepříteli. V našich hrách jsme
používali kostely, oltáře, hospodářské budovy,
vstupy do podzemí a významné kopce jako vhodné
objekty. Klíčem je udělat tento kus terénu zřejmým
cílem a potom hrát scénář s následující změnou:
• nepoužívejte stůl větší jak 3×4 stopy
(90×120cm). Rozmisťujte armády po kratších
stranách stolu, tím udržíte potřebnou hloubku
bitevní plochy.

BOJIŠTĚ
Cíl je umístěn doprostřed bitevního pole. může se
jednat o pokladů plnou hrobku, strážní věž, nebo
cokoliv jiného, o co bude mít smysl bojovat.

ROZMÍSTĚNÍ
• Oba hráči si hodí kostkou, hráč, kterému padlo
více, si může vybrat stranu stolu, na které se
rozmístí.
• Hráči si hodí kostkou a ten, komu padne více,
si může vybrat, zda bude rozmisťovat jako první
nebo druhý.

• Hráči střídavě rozmisťují po jedné jednotce,
alespoň 18 palců od protivníkovy rozmisťovací
zóny.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA

• Všechny válečné stroje hráčovy armády jsou
rozmístěny současně, ačkoliv mohou být
rozmístěny v různých částech bojiště.

PODMÍNKY PRO VÍTĚZSTVÍ

• Šampióni jsou rozmisťováni se svou jednotkou,
všechny ostatní postavy v armádě jsou
rozmisťovány současně až po všech jednotkách.
Postavy mohou začínat bitvu v jednotkách,
pokud si to přejete.

Tento scénář nemá žádná další speciální pravidla.

Armáda, která má na konci bitvy jednotku nejblíže
cíli, vyhrává. Prchající jednotky, monstra nebo
postavy cíl obsadit nemohou. Mají-li oba hráči
jednotky ve stejné vzdálenosti od cíle, vyhrává ten
z hráčů, jehož jednotka stojí více než dvojnásobek
bodů v porovnání s nepřátelskou jednotkou nejbližší
k cíli. V opačném případě se jedná o remízu.

• Průzkumné oddíly nejsou rozmístěny se zbytkem
armády. Místo toho se rozmisťují na ploše poté,
co se rozmístí všechny jednotky obou armád, jak
je popsáno v pravidlech pro průzkumníky.

KDO ZAČÍNÁ JAKO PRVNÍ?
Oba hráči si hodí kostkou a hráč, který jako první
skončil rozmisťování, si přičte +1 k výsledku. Hráč
s vyšším výsledkem se může rozhodnout, zda-li bude
hrát jako první nebo druhý (přehoďte remízy).

DÉLKA HRY
Hra trvá náhodně dlouho. Na konci čtvrtého kola
hoďte kostkou. Padne-li 2 nebo více, hrajte páté
kolo. Na konci pátého kola znova hoďte kostkou,
na 3 a více hrajte šesté kolo atd.

SCÉNÁŘ 2: BOČNÍ ÚTOK
V tomto scénáři, speciální adaptaci pro Pohraniční
patroly, dvě armády jsou rozděleny při pokusu
napadnout nepřítele z boku. Generálové musí
koordinovat své rozdělené síly, pokud si činí nárok
na vítězství.

BOJIŠTĚ
Nepoužívejte stůl větší jak 3×4 stopy (90×120cm).
Použijte delší strany pro rozmístění, což umožní
širší, avšak mělké bojiště. Rozmisťovací oblasti by
měly být vzdálené 18 palců od sebe a 12 palců od
boků stolu.

ROZMÍSTĚNÍ
• Před rozmístěním každý hráč převelí až třetinu
své armády (v bodech) do bočního voje. Každý
hráč musí převelet alespoň 50 bodů v modelech
do bočního voje. Jednotky nemohou být
rozděleny do jednotlivých částí armády. Hráč
si také musí poznamenat, zda-li útočí zprava či
zleva.
• Oba hráči si hodí kostkou, hráč, kterému padlo
více, si může vybrat stranu stolu.
• Hráči si hodí kostkou a ten, komu padne více,
si může vybrat, zda bude rozmisťovat jako první
nebo druhý.
• Hráči střídavě umisťují po jedné jednotce, ne
blíže jak 18 palců k protivníkově rozmisťovací
zóně. Jednotky se nemohou rozmístit blíže než
12 palců k neutrálním stranám stolu.

• Všechny válečné stroje hráčovy armády jsou
rozmístěny současně, ačkoliv mohou být
rozmístěny v různých částech bojiště.
• Šampióni jsou rozmisťováni se svou jednotkou,
všechny ostatní postavy v armádě jsou
rozmisťovány současně až po všech jednotkách.
Postavy mohou začínat bitvu v jednotkách,
pokud si to přejete.
• Průzkumné oddíly nejsou rozmístěny se zbytkem
armády. Místo toho se rozmisťují na ploše poté,
co se rozmístí všechny jednotky obou armád, jak
je popsáno v pravidlech pro průzkumníky.

KDO ZAČÍNÁ JAKO PRVNÍ?
Oba hráči si hodí kostkou a hráč, který jako první
skončil rozmisťování, si přičte +1 k výsledku. Hráč
s vyšším výsledkem se může rozhodnout, zda-li bude
hrát jako první nebo druhý (přehoďte remízy).

DÉLKA HRY
Hra trvá šest kol.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA
Na začátku třetího kola každého z hráčů si tito
začnou házet, zda-li boční voj dorazil. Padne-li 4+,
objevil se. Neobjeví-li se, hoďte kostkou na začátku
následujících tahů, přičemž přičtěte +1 k výsledku
za každé další kolo. Tedy na začátku řtvrtého kola se
objeví na 3+, na začátku páteho na 2+ atd.
Jednotky, útočící z křídla, se pohybují od kraje stolu
určeného před bitvou, v protivníkově polovině

stolu. Jednotky nemohou napadat v kole, ve
kterém vstoupily na stůl, ale mohou pochodovat
i v situaci, kdy se objeví v 8 palcích od nepřítele.
Nemusíte se pohnout se všemi jednotkami současně,
ty z nich, které zůstaly za plochou, mohou přijít
v následujících pohybových fázích.

PODMÍNKY PRO VÍTĚZSTVÍ
Pro zjištění vítěze se použijí standardní vítězné body.

TÝMOVÁ HRA
Hry s pohraničními patrolami zaberou
30–45 minut v průměru, podle scénáře, který
použijete. Navíc jsme přišli se zajímavými
pravidly pro týmovou hru, které umožňují
dvojicím spojovat dohromady síly o velikosti
do 1000 bodů a zahrát bitvy, které trvají okolo
hodiny. Tato pravidla jsou také základem
Turnaje dvojic ve Warhammeru a umožňují
některé zajímavé aliance.

ARMÁDY
Hráči budou bojovat s dvojicemi armád
spojenými pro bitvu. Armády mohou uzavírat
aliance podle tabulky dole na stránce
s následující legendou.
Jednoduše si najděte sloupec s jednou a řádek
s druhou armádou, které si přejete spojit.
Uvedené písmeno znamená:
B = Bojoví bratři. Stejná armáda, žádný
problém.
X = Nepovoleno. Tyto armády se nemohou za
žádných okolností spojit

Dohromady by tedy obě armády neměly mít
více jak 1000 bodů, včetně dvou hrdinů, kteří
mohou fungovat jako generálové.
Před každou hrou je nutné určit generála, což
se provede podle následujících pravidel:
• každý z hráčů v týmu hodí kostkou, přičemž
jejich oponenti jsou svědky tohoto hodu.
Přehoďte veškeré remízy.
• hráč s vyšším výsledkem povede spojené
armády v boji. Jeho hrdina bude sloužit jako
generál.
• obě armády budou podléhat tomuto
generálovi podle standardních pravidel
Warhammeru.

SCÉNÁŘE
Každá hra bude používat jeden z následujících
scénářů. Ty je možné hrát na standardním
stole jakékoliv rozumné velikosti.
Pro určení scénáře, který má být zahrán, hoďte
kostkou a výsledek porovnejte s následující
tabulkou:

D = Důvěryhodná aliance. Žádná speciální
pravidla, aliance je povolena.
N = Nedůvěryhodná aliance. Povolena, avšak
jednotky a postavy, které se nachází
do 6 palců druhé armády, mají postih
−1 k morálce (Ld; po všech ostatních
modifikacích).
Můžete se domluvit s kamarádem na
hru v týmu, pokud Vaše armády umožňují
alianci.
Každý hráč musí být v páru s druhým hráčem.
Každý hráč si přinese armádu, která bude
splňovat omezení pro Pohraniční patrolu.

Hod D6

Výsledek

1–2

Obsazení

3–4

Setkání za pochodu

5–6

Boční útok

Warhammeru, strany 203–204 (překladu
pravidel od Stěpana Stěpanova, strana 123).

SCÉNÁŘ 3: BOČNÍ ÚTOK
• použijte pravidla pro scénář Boční útok
(Flank Attack) z pravidel Warhammeru,
strany 205–206 (překladu pravidel od
Stěpana Stěpanova, strana 124).

ROZLUČKOVÁ SLOVA…
Po několika měsících hraní s těmito pravidly
si konečně mohu zahrát rozumné a zábavné
hry pravidelně. Navíc jsem poslal do důchodu
svou trpasličí armádu a začal budovat novou
armádu, ještěrky. Ve stručnosti, namalovat
500 bodů v modelech je mnohem snažší cíl
a ještě mi zbývá čas na několik her každý
týden. Pro mě jsou to teď obědové přestávky,
kdy se věnuji hraní Warhammeru, což bylo
dříve nepředstavitelné. No a tyto hry jsou
pochopitelně zcela novou zkušeností. Nevěříte
mi? Tak to vyzkoušejte!

SCÉNÁŘ 1: OBSAZENÍ
• použijte pravidla pro scénář Obsazení
(Capture) z pravidel Warhammeru, strany
207–208 (překladu pravidel od Stěpana
Stěpanova, strana 125).

500 bodů ještěrčí pohraniční patroly začíná
dostávat tvar.

SCÉNÁŘ 2: SETKÁNÍ ZA POCHODU
• použijte pravidla pro scénář Setkání za
pochodu (Meeting Engagement) z pravidel
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