
®

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA



1

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ
Vzdálenosti ve hře Warhammer 
Age of Sigmar se měří v palcích 
(”), mezi nejbližšími body 
základem modelů, ke kterým 
nebo od kterých měření 
provádíte. Pokud model nemá 
základnu, změřte místo ní 
vzdálenost k nejbližšímu a od 
nejbližšího bodu daného modelu. 

Při měření vzdálenosti mezi 
jednotkami používejte k měření 
vzdáleností vždy nejbližší model 
od každé jednotky. Příklad: 
Jednotka je do 12" od jiné 
jednotky, pokud je kterýkoli 
model z jedné jednotky ve 
vzdálenosti maximálně 12" 
od jakéhokoli modelu z jiné 
jednotky. Vzdálenosti můžete 
změřit kdykoli.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Následující pravidla vysvětlují, jak 
hrát hru Age of Sigmar od společnosti 
Warhammer. Nejprve musíte připravit 
bitevní pole a naverbovat armádu 
miniatur Citadely. Boj pak probíhá 
v řadě bitevních kol, ve kterém 
jednotliví hráči střídavě zadávají tahy 
a bojují se svou armádou.

BATTLEPLANY
Před bojem v bitvě si musíte zvolit 
battleplan. Battleplan vám řekne, jak 
vytvořit bitevní pole, kde bude která 
armáda, jakákoli speciální pravidla 
týkající se boje a (především!) co je 
třeba udělat, abyste zvítězili. Další 
informace o battleplanech najdete na 
straně 11.

WARSCROLL
Miniatury Citadely ve hře Warhammer 
Age of Sigmar jsou označovány 
také jako „modely“. Každý model 
má warscroll se všemi informacemi 
nutnými k použití modelu ve hře. Další 
informace o použití warscroll najdete 
na straně 13–14. Některé modely 
mohou být použity ve formacích 
označovaných jako warscroll 
battaliony, které obsahují další 
pravidla. Další informace o warscroll 
battalionech najdete na straně 15.

VOJSKA
Každý hráč ve hře Warhammer Age 
of Sigmar řídí armádu. Vojska mohou 
být libovolně velká a můžete použít 
jakýkoli počet modelů z kolekce. Čím 
více modelů se rozhodnete použít, tím 
déle bude hra trvat a tím napínavější 
bude. Hra s přibližně stovkou miniatur 
na každé straně bude trvat zhruba 
jeden večer.

Modely z vaší armády jsou označovány 
jako spřátelené modely a modely 
z opačné strany jako nepřátelské 
modely. Pokud pravidlo mluví 
o „modelech“ nebo „jednotkách“, 
aniž by specifikovalo, zda se jedná 
o spřátelené nebo nepřátelské modely 
či armády, týká se všech modelů.

JEDNOTKY
Modely bojují v jednotkách. Jednotka 
může zahrnovat jeden nebo více 
modelů, ale nesmí zahrnovat 
modely, které používají různé 
warscrolly. Jednotka musí být 
vytvořena a dokončit jakýkoli tah 
jako jedna skupina, se všemi modely 
do 1" vodorovně a 6" svisle, od 
minimálně jednoho dalšího modelu 
v dané jednotce. 

Pokud je jednotka na konci tahu 
rozdělena, modely musí být z jednotky 
odebrány, dokud ve hře nezůstane 
pouze jedna skupina modelů (viz 
Rozdělené jednotky na straně 5).

Občas nebude k dispozici dostatek 
místa pro vytvoření všech modelů 
z jednotky. Pokud k tomu dojde, 
všechny modely, které nelze vytvořit, 
budou považovány za zabité modely.

VÁLEČNÉ NÁSTROJE
Aby bylo možné bojovat v bitvě, budete 
potřebovat pravítko nebo svinovací 
metr (k měření vzdáleností) a kostky. 
Warhammer Age of Sigmar používá 
šestistrannou kostku (občas zkráceně 
K6). Některé pravidla odkazují na 2K6, 
3K6 a tak dále. V takových případech 
hoďte tolika kostkami a výsledky 
sečtěte. Pokud pravidlo vyžaduje, 
abyste hodili K3, hoďte kostkou a 
výsledek vydělte a zaokrouhlete 
nahoru. Pokud pravidlo vyžaduje hod 
kostkou v hodnotě například 3 nebo 
více, může být zkráceno jako 3+.

Připravte se vstoupit do světa války a smrti, násilí, ušlechtilosti a šílenství. Převezmete velení nad armádou mocných 
bojovníků, nestvůr a obléhacích strojů a bojovat v podivných a čarodějných říších, rozpoutáte silnou magii, oblohu 
zatemníte šípy a své nepřátele zničíte v krvavém boji.

OPĚTOVNÝ HOD
Některá pravidla vyžadují, abyste 
hod všemi nebo některými kostkami 
zopakovali. Pokud pravidlo umožňuje 
znovu házet výsledek tvořený 
sečtením několika kostek (např. 2K6, 
3K6 atd.), pak musíte hodit všemi 
kostkami znovu, pokud není uvedeno 
jinak. Nikdy nesmíte kostkou znovu 
házet více než jednou a opětovné 
hody probíhají před použitím 
jakýchkoli modifikátorů (pokud jsou 
k dispozici). Pravidla, která odkazují 
na výsledek „nemodifikovaného“ hodu 
kostkami, odkazují na výsledek po 
opětovných hodech, ale před použitím 
jakýchkoli modifikátorů.

ROZHOZ
Občas může pravidlo vyžadovat, aby 
se hráči rozhodili. Pokud je tomu tak, 
každý hráč hodí kostkami. Rozhoz 
vyhraje hráč s nejvyšším výsledkem. 
Pokud dojde k remíze, rozhoďte 
znovu. Během rozhozu nesmí žádný 
hráč házet znovu ani modifikovat 
žádnou kostku.
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BITEVNÍ POLE
Všechny hry řady Warhammer Age 
of Sigmar se bojují na bitevním poli. 
Může se jednat o plochý povrch, na 
kterém mohou modely stát, například 
jídelní stůl nebo podlaha, a který může 
mít libovolné rozměry a tvar, pokud se 
jedná minimálně o čtverec se stranou 
o délce 2 stopy (asi 60 cm). 

Scenérie bitevního pole je znázorněna 
pomocí modelů z řady Warhammer 
Age of Sigmar. Tyto modely jsou 
označovány jako terénní prvky, aby 
bylo možné je odlišit od modelů, které 
tvoří vojsko. Terénní prvky se vytvoří 
na bitevním poli před zahájením bitvy a 
nasazením vojska.

Nezáleží na tom, kolik terénních prvků 
v bitvách použijete. Doporučujeme 
umístit alespoň jeden terénní prvek 
do každého čtverce bitevního pole se 
stranou o délce 2 stopy (asi 60 cm). Čím 
více terénních prvků musí vaše vojsko 
obcházet, tím zajímavější a dynamičtější 
bitvy budou. 

BITVA ZAČÍNÁ
Pokud máte zvolený battleplan a 
nachystané bitevní pole, můžete začít 
s nasazováním vojsk připravených 
na nadcházející střet. Před začátkem 
bitvy je nutné vytvořit vojsko, 
zvolit generála a použít jakékoli 
předbitevní schopnosti.

VYTVOŘENÍ VOJSK 
Podrobnosti o vytvoření vojsk najdete 
v battleplanu, který si vyberete. 

Někdy vám může schopnost umožňovat 
vytvořit jednotku na jiném místě než na 
bitevním poli. Pokud je tomu tak, sdělte 
svému protivníkovi, kde je jednotka 
vytvořena, a udržujte ji u jedné strany, 
než abyste ji umístili přímo na bitevní 
pole. Později dorazí jako rezervní 
jednotka, jak je popsáno vpravo.

VOLBA GENERÁLA
Jakmile vytvoříte všechny jednotky, 
vyberte jeden model, který se stane 
generálem. Pokud bude generál zabit, 
vyberte jiný model vojska, který se stane 
novým generálem. 

KLÍČOVÁ SLOVA
Každý warscroll obsahuje 
seznam klíčových slov k modelu, 
který popisuje. Klíčová slova se 
v pravidlech objevují tučným 
písmem klíčových slov.

Klíčová slova jsou občas 
propojena s pravidlem (nebo 
jím označena). Pravidlo může 
například říkat, že platí pro 
„všechny modely Řádu“. To 
znamená, že platí pro modely 
s klíčovým slovem Řád 
ve warscrollu. 

REZERVY
Rezervy jsou jednotky, které 
jsou součástí vašeho vojska, ale 
které je možné vytvořit na jiném 
místě než na bitevním poli a 
nasadit je později, až bitva začne. 
Vytvoření rezervní jednotky není 
považováno za tah pro jednotku, 
ale může omezit schopnost 
jednotky pohnout se ve stejném 
tahu. Jakékoli rezervy, které 
nebyly vytvořeny, když bitva 
skončí, budou při určování vítěze 
bitvy považovány za zabité.

Všechny modely ze stejné jednotky se musí nacházet do 1" od minimálně jednoho dalšího modelu z jejich jednotky. Vůdce této 
jednotky Stormcast Eternals nelze umístit do výše znázorněné pozice, protože by byl dále než 1” od jakéhokoli dalšího modelu 

z jeho jednotky.

1"
1"

1"
3"✗

✓

✓
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POŘADÍ TAHŮ

Fáze hrdinů
Sesílání kouzel a používání 
hrdinských kouzel

Fáze přesunu
Přesun jednotek přes 
bitevní pole

Fáze střílení
Útok střelnými zbraněmi

Fáze útoku 
Vysílání jednotek do boje

Fáze boje 
Sešikování se a útok 
zbraněmi pro boj zblízka

Fáze bitevního šoku 
Otestování odhodlání 
zdecimovaných jednotek

1 FÁZE HRDINŮ
Mnoho schopností z warscrollu 

se použije ve fázi hrdinů. Kromě toho 
kouzelníci (Wizards) ve vašem 
vojsku mohou v této fázi sesílat kouzla 
(str. 8). 

SCHOPNOSTI ROZKAZOVAT
Pokud máte jakékoli hrdiny 
(Heroes) ve svém vojsku, můžete 
použít schopnosti rozkazovat. Některé 
schopnosti rozkazovat jsou dostupné 
pro všechna vojska, například tři vpravo, 
zatímco jiné jsou vhodné pouze pro 
konkrétní modely a jsou uvedeny v jejich 
warscrollu. Některé z těchto schopností 
rozkazovat lze použít, pouze pokud je 
daný model vaším generálem. Pokud je 
tomu tak, bude to uvedeno v pravidlech 
pro schopnost rozkazovat.

Aby bylo možné použít schopnost 
rozkazovat, musíte vydat 1 bod rozkazu. 
Bitvu začínáte s 1 bodem rozkazu pro 
každý warscroll battalion, který máte 
ve svém vojsku. Kromě toho získáte 
1 bod rozkazu na začátku každé fáze 
hrdinů. Stejnou schopnost rozkazovat 
můžete použít několikrát ve stejné 
fázi, pokud na to máte dostatek bodů 
rozkazů. Jakékoli body rozkazů, které 

nepoužijete, můžete použít v dalším 
tahu. Schopnost rozkazovat obvykle 
určuje, kdy se používá. Pokud tomu tak 
není, bude použita ve fázi hrdinů. 

Na dvojnásobku: Tuto schopnost 
rozkazovat můžete použít po hodu 
kostkou pro přátelskou jednotku, 
která se nachází do 6" od spřáteleného 
hrdiny nebo do 12" od spřáteleného 
hrdiny, který je generálem. Pokud tak 
učiníte, bude hod kostkou považován 
za 6.

Vpřed k vítězství: Tuto schopnost 
rozkazovat můžete použít po hodu 
kostkou pro spřátelenou jednotku, 
která se nachází do 6" od spřáteleného 
hrdiny nebo do 12" od spřáteleného 
hrdiny, který je generálem. Pokud tak 
učiníte, znovu hoďte kostkou.

Inspirující přítomnost: Tuto 
schopnost rozkazovat můžete použít na 
začátku fáze bitevního šoku. Pokud tak 
učiníte, vyberte spřátelenou jednotku, 
která se nachází do 6" od spřáteleného 
hrdiny nebo do 12" od spřáteleného 
hrdiny, který je generálem. Tato 
jednotka nemusí v dané fázi projít testy 
bitevního šoku.

BITEVNÍ KOLA

Bitva Warhammer Age of Sigmar se 
bojuje v řadě kol, z nichž každé je 
rozděleno na dva tahy – každý pro 
jednoho hráče. Jakmile první hráč 
dokončí svůj tah, hraje druhý. Jakmile 
tah dokončí také druhý hráč, kolo bitvy 
končí a začíná nové.

Na začátku každého kola musí hráči 
absolvovat rozhoz a vítěz rozhodne, kdo 
provede první tah. Pokud při rozhozu 
dojde k remíze, hráč, který v posledním 
kole zvítězil, může vybrat, kdo začne 
v tomto kole, ale pokud se jedná o první 
kolo bitvy, bude začínat hráč, který jako 
první dokončil vytvoření armády.

Bitevní smršť začíná! Jednotky řvoucích bojovníků napadají a brání se a útočí na nepřátele sekerami a meči. Země se otřásá 
pod kopyty pádící kavalerie. Lučištníci vysílají záplavu šípů na nepřátele a nestvůry ničí své protivníky mocnými údery 
pěstí s vytaženými drápy. 

1
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2 FÁZE PŘESUNU

Fázi přesunu zahajte výběrem 
jedné z vašich jednotek a přesunutím 
modelů v dané jednotce, dokud 
nepřesunete všechny modely, které 
chcete. Poté můžete vybrat další 
jednotku, kterou chcete přesunout, 
dokud nepřesunete tolik jednotek, kolik 
chcete. Žádnou jednotku nelze v každé 
fázi přesunu přesunout více než jednou. 

PŘESUN
Pozici modelu na bitevním poli lze 
změnit přesunem daného modelu. 
Modely lze přesunovat ve fázi přesunu, 
útoku a boje a některé schopnosti 
mohou umožňovat, aby model učinil 
přesun také v dalších fázích. 

Při přesunování modelu jej můžete 
posunovat v libovolném směru nebo 
kombinaci směrů, ale nelze jej posunout 
přes jiné modely nebo jejich základny, 
ani nesmí překročit hranici bitevního 
pole. Model můžete na konci přesunu 
otočit tak, aby směroval do libovolného 
směru. Vzdálenost, o kterou se model 
přesune, se měří pomocí části základny 
modelu, která se posune nejdále od 
výchozí pozice (včetně otočení). Pokud 
model nemá žádnou základnu, lze 
přesun změřit pomocí libovolné části 
modelu, která se posune nejdále od 
výchozí pozice. 

Pamatujte, že jednotka musí dokončit 
jakýkoli typ přesunu jako jedna skupina, 
se všemi modely do 1" vodorovně a 6" 
svisle od minimálně jednoho dalšího 
modelu v dané jednotce. Pokud to není 
možné, pak nelze přesun provést.

PŘESUN PŘES TERÉN
Pokud není uvedeno jinak, lze model 
přesunout přes terénní prvek, ale 
nikoli skrz něj (modely se tedy nesmí 
přesunovat skrz stěny ani stromy, ale 
mohou je přelézt). 

Model lze přesunout svisle, aby bylo 
možné přelézt nebo přejít přes terénní 
prvek, přičemž jako součást tahu se počítá 
také svislá vzdálenost nahoru anebo dolů.

NORMÁLNÍ PŘESUN
Přesuny ve fázi přesunu se označují jako 
normální přesuny, aby bylo možné je 
odlišit od útočných přesunů (během 
fáze útoku) a hromadných přesunů 
(během fáze boje). Model, který udělá 
normální přesun, se může přesunout 
o vzdálenost v palcích rovnou nebo 
menší než charakteristika přesunu 
(Move) uvedená ve warscrollu. 

NEPŘÁTELSKÉ JEDNOTKY A ÚSTUP
Při normálním přesunu modelu nesmí 
žádná část přesunu probíhat do 3" od 
nepřátelské jednotky.

Jednotky začínající s normálním 
přesunem do 3" od nepřátelské 
jednotky mohou zůstat stát nebo se 
stáhnout. Pokud jednotka ustoupí, 
může se přesunout do 3" od nepřátelské 
jednotky, ale musí přesun skončit 
maximálně 3" od všech nepřátelských 
jednotek. Modely v jednotce, která 
se stáhne, nesmí střílet ani útočit ve 
stejném tahu.

BĚHÁNÍ
Jakmile vyberete jednotku, která má 
učinit normální přesun, můžete určit, 
že bude běžet. Běh jednotky můžete 
provést hodem kostkou. Přičtěte 
výsledek hodu k charakteristice 
přesunu všech modelů v jednotce pro 
danou fázi přesunu. Jednotka se poté 
může přesunout do dané vzdálenosti 
v palcích. Modely v jednotce, která běží, 
nesmí střílet ani útočit ve stejném tahu.

LÉTÁNÍ
Pokud warscroll modelu říká, že model 
může létat, může přejít přes modely a 
terénní prvky, jako by tu žádné nebyly, 
když dělá jakýkoli typ pohybu. Jakákoli 
svislá vzdálenost nahoru anebo dolů 
bude při měření přesunu modelu 
létáním ignorována. Přesun nesmí 
skončit na jiném modelu.

Lord-Arcanum má 
charakteristiku přesunu 12". 
Posune se o 4", aby dosáhl nízké 
stěny, která je 2" vysoká. Bude 
potřebovat přesun o 4", aby stěnu 
přešel (2" nahoru a 2" dolů), 
takže na druhé straně mu zbudou 
maximálně 4" pohybu.

4"

4"

2" 2"



5 3 FÁZE STŘÍLENÍ
Ve fázi střílení můžete střílet 

s modely vyzbrojenými střelnými 
zbraněmi. Vyberte jednu z vašich 
jednotek. Každý model v jednotce útočí 
se všemi střelnými zbraněmi, kterými 
je vybaven (viz Útok na opačné straně). 
Pamatujte, že modely, které běžely nebo 
ustoupily, nemohou ve stejném tahu 
střílet. Jakmile všechny modely vystřelí, 
můžete vybrat jinou jednotku, která 
bude střílet, dokud nevystřelí všechny 
jednotky, které chcete.

NEPŘÁTELSKÉ JEDNOTKY
Jednotka může střílet, pokud se nachází 
do 3" od nepřítele, ale pokud tak učiní, 
může mířit pouze na nepřátelské 
jednotky, které se nacházejí do 3" od ní. 
Jednotka může střílet na nepřátelskou 
jednotku, která se nachází do 3" od jiné 
přátelské jednotky, bez trestu.

DÁVEJTE POZOR, PANE!
Je třeba odečíst 1 od hodů zásahů pro 
střelné zbraně, pokud je cílem útoku 
nepřátelský hrdina, který se nachází do 
3" od nepřátelské jednotky se 3 nebo více 
modely. Pravidlo „Dávejte pozor, pane!“ 
neplatí, pokud je cílem útoku hrdina, 
který je nestvůra (Monster).

4 FÁZE ÚTOKU
Jakákoli z vašich jednotek do 

12" od nepřítele se může ve fázi útoku 
pokusit o útočný přesun. Vyberte 
vhodnou jednotku a hoďte o útok 
hozením 2K6. Každý model v jednotce 
se může přesunout o počet palců 
rovný hodu útoku. Útočný přesun 
nelze provést s jednotkou, která 
běžela nebo ustoupila dříve v tahu, ani 
s jednotkou, která se nachází do 3" od 
nepřátelské jednotky.

První model, který přesunete z jednotky 
v útočném přesunu, musí přesun 
dokončit do ½" od nepřátelského 
modelu (není třeba vybírat cíl útoku 
před hodem útoku). Pokud to není 
možné nebo pokud se rozhodnete 
neprovést útočný přesun, útok se 
nezdaří a žádné modely v jednotce se 
nebudou moci v této fázi přesunout. 

Jakmile všechny modely v jedné 
jednotce dokončí útočný přesun, 
můžete vybrat jinou vhodnou 
jednotku, která se pokusí zaútočit, 
dokud nezaútočí všechny 
požadované jednotky.

5 FÁZE BOJE
Ve fázi boje hráči střídavě vybírají 

jednotky, se kterými budou bojovat, 
počínaje hráčem, který je na tahu. 

Jakmile budete na řadě, vyberte 
vhodnou jednotku, se kterou budete 
bojovat, nebo tah vynechejte (vynechat 
nesmíte, pokud existuje vhodná 
jednotka ve vašem vojsku, která může 
bojovat). Jednotka je vhodná k boji, 
pokud se nachází do 3" od nepřátelské 
jednotky nebo pokud učinila útočný 
přesun ve stejném tahu. Žádná 
jednotka nesmí ve fázi boje bojovat více 
než jednou. 

Pokud vyberete jednotku k boji, 
nejprve se sešikuje a pak musí modely 
v jednotce zaútočit.

Pokud bojovat nebudete, neuděláte nic, 
a možnost bojovat nebo vynechat tah 
má protivník. Pokud oba hráči tah za 
sebou vynechají, fáze boje končí.

ŠIKOVÁNÍ
Jednotka se může sešikovat, pokud se 
nachází do 3" od nepřátelské jednotky 
nebo pokud ve stejném tahu učinila 
útočný přesun. Pokud je tomu tak, 
můžete každý model v jednotce 
přesunout až o 3". Všechny modely 
musí skončit šikování minimálně tak 
blízko k nejbližšímu nepřátelskému 
modelu, jako k němu byl na 
počátku přesunu. 

BOJ
Každý model v jednotce musí zaútočit 
se všemi zbraněmi pro boj zblízka, 
kterými je vybaven (viz Útok).

6 FÁZE BITEVNÍHO ŠOKU
Ve fázi bitevního šoku musí oba 

hráči projít testem bitevního šoku pro 
jednotky, jejichž modely byly během 
tahu zabity. Hráč, který je na tahu, 
testuje první.

Je třeba hodit o bitevní šok pro každou 
jednotku, která testem musí projít. Hod 
o bitevní šok proveďte kostkou. Přičtěte 
počet modelů z jednotky, které byly 
zabity v tomto tahu, k hodu kostkou 
a přičtěte 1 k charakteristice odvahy 
jednotky za každých 10 modelů, které 
jsou v jednotce v průběhu testu. 

Pokud je modifikovaný hod 
o bitevní šok větší než modifikovaná 
charakteristika odvahy (Bravery) 
jednotky, test bitevním šokem nebyl 
úspěšný. Pokud se test nezdaří, za 
každý bod, o který modifikovaný 
hod překračuje modifikovanou 
charakteristiku odvahy jednotky, jeden 
model z této jednotky musí odejít. 
Rozhodněte se, které modely z vaší 
jednotky odejdou – odstraňte je ze hry 
a započítejte je jako zabité.

ROZDĚLENÉ JEDNOTKY 
Na konci každého tahu je třeba odebrat 
modely ze všech jednotek ve vojsku, 
které jsou rozdělené do dvou nebo více 
skupin, dokud nezbude ve hře pouze 
jedna skupina modelů z jednotky. 
Modely, které odstraníte, se počítají 
jako zabité.

Jednotka Castigators se chystá založit požár v Chainrasp Horde.
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Pokud jednotka střílí nebo bojuje, útočí 
pomocí zbraní, kterými je vybavena. 
Jednotka útočí se všemi zbraněmi, 
kterými je vybavena, včetně zbraní 
používaných jízdou. 

Varianty zbraní, které model má, jsou 
uvedeny ve warscrollu. Střelné zbraně 
(missile weapons) lze používat pouze 
ve fázi střílení a zbraně pro boj zblízka 
(melee weapons) lze použít pouze ve 
fázi boje. 

VOLBA CÍLŮ
Když jednotka střílí nebo bojuje, je 
třeba nejprve vybrat cílové jednotky 
pro všechny zbraně, které používá, před 
provedením všech útoků se zbraněmi. 
Jako cíl útoku lze vybrat pouze 
nepřátelské jednotky. 

Pokud jednotka používá v jedné fázi 
dvě nebo více různých zbraní, může 
jednotka zbraně použít v libovolném 
pořadí, jakmile bude vybrán cíl, 
ale je třeba provést všechny útoky 
jednoho typu zbraní, než použije další 
typ zbraně.

ÚTOK
Bitvy se rozhodují proléváním krve. Šípy padají jako déšť, válečné stroje vrhají své smrticí nálože na nepřátele a bojovníci 
se řežou a bodají navzájem noži a drápy. Vojáci padají pod tíhou těžkých zranění, pevnosti hoří a bitevní pole je zaplaveno 
mrtvými těly. 

STŘELNÉ ZBRANĚ
Aby bylo možné útočit střelnou 
zbraní, model, který zbraň používá, 
musí být v dosahu cílové jednotky (tj. 
do maximální vzdálenosti rozsahu 
(Range) v palcích, uvedené pro zbraň 
k útoku), a cílová jednotka musí být 
viditelná pro model se zbraní (pokud 
si nejste jistí, sehněte se a podívejte se 
zpoza střílejícího modelu, zda je model 
od cílové jednotky viditelný). Pro účely 
určení viditelnosti může model vidět 
přes jiné modely v jednotce.

Některé střelné zbraně mají 
charakteristiku rozsahu s minimálním 
rozsahem, například 6"–48". 
Takové zbraně nemohou útočit na 
jednotky, kterou jsou zcela v rámci 
kratšího rozsahu.

ZBRANĚ PRO BOJ ZBLÍZKA
Aby bylo možné zaútočit se zbraní pro 
boj zblízka, musí být model v dosahu 
cílové jednotky.

CHARAKTERISTIKA ÚTOKŮ
Maximální počet útoků, které lze 
pomocí zbraně provést, je rovná 
její charakteristice útoků (Attacks). 
Útoky provádějte postupně, pokud 
nepoužíváte pravidlo pro více útoků 
(str. 7).

Pokud má zbraň charakteristiku 
útoků vyšší než jedna, můžete útoky 
rozdělit mezi vhodné cílové jednotky. 
Pokud rozdělíte útoky provedené 
pomocí zbraně mezi dvě nebo více 
nepřátelských jednotek, je třeba všechny 
útoky provést proti jedné jednotce, než 
se přesunete na další. 

Některé modely jsou vybaveny dvěma 
totožnými zbraněmi. Při útoku s těmito 
dvěma zbraněmi nezdvojnásobujte 
počet útoků, které zbraň provede; 
charakteristika útoků pro zbraň již 
bude počítat s extra zbraní nebo model 
získá schopnost z warscrollu, která 
představuje dopad další zbraně.

Chainrasp Horde se chystá zaútočit na jednotku Sequitors.
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SMRTELNÁ ZRANĚNÍ
Některé útoky, kouzla a 
schopnosti způsobují smrtelná 
zranění. Pro smrtelná zranění 
neprovádějte hod zásahu, 
zranění ani krytí. Místo toho se 
poškození způsobené cíli rovná 
počtu smrtelných zranění, 
která utrpěl. Přidělte jakákoli 
smrtelná zranění způsobená 
během útoku jednotky 
současně s dalšími zraněními 
způsobenými útoky jednotky, 
jakmile budou všechny útoky 
jednotky dokončeny. Smrtelná 
zranění způsobená jindy jsou 
přidělena modelům v cílové 
jednotce, jakmile k nim dojde, 
stejným způsobem jako 
zranění způsobená poškozením 
v důsledku útoku.

Po jejich přidělení se pro účely 
pravidel se smrtelným zraněním 
zachází stejně jako s jakýmkoli 
jiným zraněním.

ÚTOKY
Útoky se provádějí po jednom pomocí následující útočné sekvence. 
V některých případech je možné provést všechny útoky se stejnou zbraní 
současně (viz Více útoků níže). 

1.  Hod zásahu: Hoďte kostkou. Pokud je výsledek roven nebo větší než 
charakteristika zásahu útočící zbraně (To Hit), pak to znamená zásah 
a musíte provést hod zranění. V opačném případě se útok nezdaří a 
sekvence útoků skončí. Hod zásahu v hodnotě 1 před modifikací nikdy 
nezasáhne cíl a hod v hodnotě 6 před modifikací vždy zasáhne cíl.

2.  Hod zranění: Hoďte kostkou. Pokud je výsledek roven nebo větší než 
charakteristika zranění útočící zbraně (To Wound), pak to znamená 
zranění a protihráč musí provést hod krytí. V opačném případě se 
útok nezdaří a sekvence útoků skončí. Hod zranění v hodnotě 1 před 
modifikací vždy selže a hod zranění v hodnotě 6 před modifikací bude 
vždy úspěšný.

3.  Hod krytí: Protihráč hodí kostkou a modifikuje hod podle 
charakteristiky násilí útočící zbraně (Rend). Pokud má například zbraň 
charakteristiku násilí -1, pak bude od hodu krytí odečtena hodnota 
1. Pokud je výsledek roven nebo větší než charakteristika krytí (Save) 
modelů v cílové jednotce, krytí je úspěšné a sekvence útoků skončí, 
aniž by způsobila jakékoli škody. Pokud ne, krytí selže a útok bude 
úspěšný a bude třeba určit poškození cílové jednotky. Hod krytí 
v hodnotě 1 před modifikací vždy selže.

4.  Určení poškození: Každý úspěšný útok vyvolá poškození rovné 
charakteristice poškození (Damage) útočící zbraně. Většina zbraní má 
charakteristiku poškození 1, ale některé mají 2 nebo vyšší. 

VÍCE ÚTOKŮ
Aby bylo možné provést více útoků 
současně, všechny útoky musí být 
provedeny modely ze stejné jednotky, 
se stejným typem zbraně a proti 
stejné cílové jednotce. Pokud je tomu 
tak, proveďte všechny hody zásahu 
současně, poté všechny hody zranění 
a nakonec všechny hody krytí.

VÍCE ZÁSAHŮ
Občas můžete za jeden hod úspěšného 
zásahu získat 2 nebo více zásahů. Pokud 
je tomu tak, proveďte všechny hody 
zranění pro tyto zásahy současně a poté 
všechny hody krytí.

PŘIDĚLENÍ ZRANĚNÍ
Jakmile budou provedeny všechny 
útoky jednotky, sečtěte způsobené 
škody. Hráč řídící cílovou jednotku 
musí poté cílové jednotce přidělit počet 
zranění rovný způsobené škodě. 

Zranění se přidělují vždy po jednom, 
modelům v cílové jednotce. Zranění 
způsobená jednotkám můžete přidělit dle 
vašeho rozhodnutí (modely nemusí být 
v dosahu ani viditelné útočné jednotce). 
Pokud však přidělíte zranění určitému 
modelu, musíte nadále přidělovat 
zranění danému modelu, dokud nebude 
zabit – jednotka nikdy nesmí mít více 
než jeden zraněný model. 

Některé schopnosti umožňují hodit 
kostkou a vynulovat zranění nebo 
smrtelné zranění přidělené modelu. 
V takovém případě bude hod proveden 
pro každé jednotlivé zranění nebo 
smrtelné zranění přidělené danému 
modelu. Pokud je zranění nebo 
smrtelné zranění vynulováno, nebude 
mít na model žádný dopad.

KRYTÍ
Přičtěte 1 k hodům krytí pro 
jednotku, pokud jsou všechny 
její modely během hodu zcela na 
nebo v terénním prvku. Tento 
modifikátor neplatí ve fázi boje, 
pokud jednotka, pro kterou házíte 
o krytí, učinila útočný přesun ve 
stejném tahu, a nikdy neplatí na 
jednotky, které obsahují modely 
s klíčovým slovem Nestvůra 
nebo Válečný stroj (War 
machine) s charakteristikou 
zranění 8 nebo vyšší.

ZABITÉ MODELY
Jakmile se počet zranění přidělených 
modelů během bitvy rovná 
charakteristice zranění, bude model 
zabit. Zabitý model dejte na stranu – 
bude odstraněn ze hry. 

LÉČBA ZRANĚNÍ
Některé schopnosti umožňují zahojit 
zranění přidělená modelu. Pro každé 
zahojené zranění odstraňte jedno ze 
zranění, která byla modelu přidělena. 
Zranění zabitého modelu nelze vyléčit.
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JEDNOTKY KOUZELNÍKŮ
Kouzelníci jsou obvykle postaveni 
do pole jako jednotka tvořená 
pouze jedním modelem. Pokud 
má jednotka s klíčovým slovem 
Kouzelník více než jeden model, 
počítá se jako jeden kouzelník 
pro účely všech pravidel a je 
třeba vybrat model z jednotky, 
který bude sesílat nebo odrážet 
kouzla, než se pokusíte je seslat 
nebo odrazit. Změřte vzdálenost 
a zkontrolujte viditelnost pomocí 
vybraného modelu.

Některé jednotky mají ve warscrollu 
klíčové slovo Kouzelník. Kouzelníka 
lze využít k sesílání kouzel ve fázi 
hrdinů nebo k odrážení kouzel ve fázi 
hrdinů vašeho protivníka. 

Občas schopnost umožňuje modelu, 
který není kouzelníkem, pokusit se 
seslat kouzlo nebo je odrážet. Činí tak 
podle níže uvedených pravidel. Mají 
na ně vliv schopnosti, které upravují 
sesílání nebo odrážení kouzel, ale 
nebudou kouzelníky pro účely žádných 
jiných pravidel. 

SESÍLÁNÍ KOUZEL
Kouzelník se může pokusit seslat 
kouzlo ve vlastní fázi hrdinů. Nemůžete 
se pokusit seslat stejné kouzlo více 
než jednou ve stejném tahu (ani 
s jiným kouzelníkem). 

Aby bylo možné seslat kouzlo, nejprve 
řekněte, jaké kouzlo se kouzelník chystá 
použít (musí to být takové kouzlo, které 
znáte). Chcete-li seslat kouzlo, hoďte 
2K6. Pokud je součet roven nebo větší 

než hodnota seslání kouzla, bude kouzlo 
úspěšně sesláno.

Pokud je kouzlo sesláno, protihráč 
si může zvolit jednoho ze svých 
kouzelníků, který se nachází do 
30" od toho, kdo kouzlo seslal, aby se 
pokusil kouzlo odrazit, než zapůsobí. 
Chcete-li kouzlo odrazit, hoďte 2K6. 
Pokud hod přebije hod použitý k seslání 
kouzla, pak nebude kouzlo úspěšně 
sesláno. Na odražení kouzla máte 
pouze jeden pokus.

KOUZELNICKÉ UČENÍ
Kouzla, která kouzelník zná, a počet 
kouzel, která se může pokusit seslat nebo 
odrazit ve fázi hrdinů, jsou podrobně 
popsána ve warscrollu kouzelníka. 
Většina kouzelníků zná následující 
kouzla Tajuplný šíp a Mystický štít. 

Tajuplný šíp: Tajuplný šíp má hodnotu 
vyslání 5. Pokud je kouzlo úspěšně 
vrženo, vyberte nepřátelskou jednotku 
do 18" od toho, kdo je seslal, a která 
je pro něj viditelná. Jednotka utrpí 

smrtelné zranění 1. Pokud byl hod 
vyslání 10 nebo větší, jednotka utrpí 
místo toho smrtelná zranění K3.

Mystický štít: Mystický štít má 
hodnotu vyslání 6. Pokud je kouzlo 
úspěšně vrženo, vyberte přátelskou 
jednotku do 18" od toho, kdo je seslal, 
a která je pro něj viditelná. Znovu 
hoďte o krytí 1 pro danou jednotku, 
dokud nezačne další fáze hrdinů. 

VÍTĚZSTVÍ
Pokud vaše vojsko v předchozí bitvě dosáhlo velkého vítězství, hoďte kostkou 
po volbě generála a vyhledejte výsledek v tabulce níže.

 K6 Vítězství

1–2 Inspirace: Jednou během bitvy, když je vybrána přátelská jednotky pro 
střelbu nebo boj, můžete říct, že je inspirována. Pokud tak učiníte, znovu 
házejte neúspěšné hody zásahu pro danou jednotku, dokud fáze neskončí.

3–4 Krvežíznivost: Jednou během bitvy, když je vybrána přátelská jednotky pro 
střelbu nebo boj, můžete říct, že je krvežíznivá. Pokud tak učiníte, znovu 
házejte neúspěšné hody zranění pro danou jednotku, dokud fáze neskončí.

5–6 Nezlomnost: Jednou během bitvy, když má přátelská jednotka hodit 
o krytí, můžete říct, že je nezlomná. Pokud tak učiníte, znovu házejte 
neúspěšné hody krytí pro danou jednotku, dokud fáze neskončí.

KOUZELNÍCI
Říše jsou plné kouzel, neklidných zdrojů síly pro ty, kteří mají ty správné schopnosti pro jejich spoutání. V bitvě je síla 
magie stejně skutečná a mocná jako ostří meče. Lze ji použít k vybavení spojenců silou a chrabrostí a naplnění nepřátel 
slabinami a hrůzou. Častěji však kouzelníci uvolní sílu magie ke zničení nepřátel nadpozemskou silou.

VÍTĚZSTVÍ
Vítězství v bitvě může inspirovat 
bojovníky k ještě udatnějším skutkům 
při příští bitvě. Když budou věřit ve 
svou schopnost porazit nepřátele, 
mohou být inspirováni zdvojnásobit 
své snahy při útoku nebo zaútočit na 
nepřátele s krvežíznivou zuřivostí 
či pokračovat v boji s nezlomným 
duchem, i když utrpí těžká zranění.
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Knight-Incantor vyšle Tajuplný šíp na jednotku Grimghast Reapers a dva z nich smrtelně zraní.

Spousta jednotek Nighthaunt, které vede Guardian of Souls, se blíží k Celestar Ballista.
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PŘEKÁŽKY
Některé terénní prvky jsou překážky, jež 
blokují útoky na cíle, které leží za nimi. 
Pokud je tomu tak, bude to uvedeno ve 
warscrollu k terénnímu prvku. 

Pokud střelná zbraň míří na 
nepřátelskou jednotku, která má 
všechny své modely do 1" od překážky, 
pak cílová jednotka získá výhodu krytí, 
pokud je útočící model blíže k překážce 
než k cílové jednotce.

POSÁDKY
Některé terénní prvky mohou obsazeny 
jednotkami. Pokud je tomu tak, bude to 
uvedeno ve warscrollu k terénnímu prvku. 

Jednotku lze vytvořit jako posádku na 
začátku bitvy, pokud je terénní prvek 
zcela v teritoriu jednotky. Případně 
může jednotka obsadit terénní prvek 
místo zadání normálního přesunu, 

pokud jsou všechny její modely do 6" 
od terénního prvku a pokud nejsou ve 
vzdálenosti do 3" od terénního prvku 
žádné nepřátelské jednotky nebo pokud 
jej nepřátelské jednotky již neobsadili. 

Jednotky, které obsadí terénní 
prvek, jsou z bitevního pole 
odstraněny a jsou považovány za 
„umístěné uvnitř“ terénního prvku. 
Jednotky musí s terénním prvkem 
obsazeným nepřítelem jednat jako 
s nepřátelským modelem. 

Rozsah a viditelnost od nebo 
k obsazující jednotce se místo toho 
určuje k terénnímu prvku nebo od něj. 
Obsazující model může útočit a může se 
také na něj útočit, sesílat nebo odrážet 
kouzla a využívat schopnosti, ale nesmí 
se přesunovat. Obsazující jednotka se 
počítá jako krytá, pokud se na ni útočí. 
Kromě toho odečtete 1 od hodů zásahů 
z útoků na obsazující jednotku. 

Obsazující jednotka může odejít během 
fáze přesunu. Pokud je tomu tak, 
vytvořte ji tak, aby všechny modely 
z dané jednotky byly do 6" od terénního 
prvku a více než 3" od jakékoli 
nepřátelské jednotky. Počítá se jako 
jejich přesun pro danou fázi přesunu.

Mnoho terénních prvků, které lze 
obsadit, zahrnuje například rovné 
plochy, na kterých mohou modely 
stát. Na rovné plochy lze umístit nebo 
přesunout pouze obsazující modely 
(jiné modely, které mohou létat, se 
mohou přes rovné plochy přesunout, 
ale nelze dokončit přesun ani je umístit 
na plochu, pokud nejsou součástí 
posádky). Je tomu tak pouze pro 
dekorativní účely. Tyto modely jsou 
stále považovány za modely obsazující 
terénní prvek pro účely pravidla.

TABULKA SCENÉRIE

 K6 Pravidlo scenérie

1 

SCENERY DICE FACES

Proklatý: Na začátku fáze hrdinů můžete vybrat jednu 
přátelskou jednotku do 1" od proklatého terénního prvku, která 

bude obětována. Pokud to učiníte, utrpí tato jednotka smrtelná zranění 
K3, ale můžete hody zásahů 1 opakovat až do další fáze hrdinů.

2 

SCENERY DICE FACES

Tajuplný: Přičtěte 1 k hodům vyslání nebo odražení pro kouzelníky, 
když se nachází do 1" od jakýchkoli tajuplných terénních prvků.

3 

SCENERY DICE FACES

Inspirující: Přičtěte 1 k charakteristice odvahy jednotek, když se 
nachází do 1" od jakýchkoli inspirujících terénních prvků.

4 

SCENERY DICE FACES

Smrtící: Hoďte kostkou pro všechny jednotky, které dokončí 
normální přesun nebo útočný přesun do 1" od jakýchkoli smrtících 

terénních prvků. Při 1 tato jednotka utrpí smrtelná zranění K3.

5 

SCENERY DICE FACES

Mystický: Hoďte kostkou vždy, když přidělíte zranění nebo 
smrtelné zranění modelu do 1" od jakýchkoli mystických terénních 

prvků. Při 6+ bude zranění nebo smrtelné zranění vynulováno.

6 

SCENERY DICE FACES

Zlověstný: Odečtěte 1 od charakteristiky odvahy jednotek, když 
se nachází do 1" od jakýchkoli zlověstných terénních prvků.

Pravidla přesunu a krytí vysvětlují, jak 
mohou modely překračovat terénní 
prvky nebo se jimi krýt. Terénní 
prvky jsou pro obě strany považovány 
za přátelské a nelze je zvolit jako 
cíle útoku.

Když vytvoříte terén pro bitvu, vy i 
váš protivník se můžete dohodnout, 
že každému terénnímu prvku přidělíte 
jedno z pravidel scenérie z tabulky 
Scenérie vpravo, pokud budete chtít. 
Pro každý terénní prvek vyberte 
pravidlo scenérie, nebo hoďte kostkou 
pro každý terénní prvek, čímž pravidlo 
určíte náhodně. Pokud je k dispozici 
warscroll pro terénní prvek, můžete 
použít pravidla z warscrollu místo 
použití pravidla z tabulky Scenérie. 

TERÉN
Staňte se pilíři jejich plamene, oltáři mosazi nebo strašidelných ruin, říší plnou podivných pohledů a smrticích překážek. 
Pevnosti zdobené lebkami vyvstávají z rovin plných kostí, zatímco jiné, starší ruiny vykreslují zjizvenou a doutnající 
krajinu Říše smrti. Taková jsou místa bitevních polí a masakrů, kterým vládnou mocichtiví vojevůdci.
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A battlefi eld is a confusing place at 

night, when it is not uncommon to 

be unsure of where other friendly 

forces are located, let alone 

the enemy.

COALITION OF DEATH

Th is is a battle for three or more 

players. Use the Coalition of Death 

rules from page 272.

SET-UP
Each coalition must be split into 

three contingents, each with roughly 

one-third of the units from the 

coalition. Contingents from the 

same side do not need to be exactly 

the same size, as long as none 

contains more than twice as many 

units as any other. 

Both warlords roll off . Th e winning 

team sets up one contingent. All 

units from that contingent must 

be set up wholly within one of the 

six territories shown on the map 

below. Th e opposing team sets up 

one of their contingents in the same 

manner, and then the fi rst team 

sets up a second contingent, and so 

on until all contingents have been 

set up. 

Objective

Objective

Objective

Objective

Objective
Objective

Territory 1
Territory 2

Territory 3

Territory 4
Territory 5

Territory 6

BATTLEPLAN

NIGHT MARCH

Units must be set up more than 

9" from any enemy units. Each 

contingent must be set up wholly 

within a diff erent territory, which 

then counts as their coalition’s 

territory for the rest of the battle.

If a player desires, they may place 

any of their units in reserve instead 

of setting them up on the battlefi eld. 

Reserve units can enter play in any 

of their team’s movement phases 

starting from the second battle 

round. All of the models in the unit 

must be set up in the same territory 

as the rest of their contingent, within 

3" of the table edge, and more than 9" 

from any enemy units. Th is counts as 

their move for that movement phase.

OBJECTIVES

Th is battle is fought to control six 

objectives. One objective is located at 

the centre of each territory (see map). 

ILL MET BY MOONLIGHT

In the fi rst battle round, the range 

of any missile weapons or spells is 

limited to 12". Roll a dice at the start 

of the second battle round. On a roll 

of 1-3 this rule ends immediately, 

and on a roll of 4 or more it 

continues until the end of the second 

battle round, and then ends.

GLORIOUS VICTORY

Th e coalition that has scored the 

most victory points (see below) at 

the end of the fi ft h battle round wins 

a major victory. In the case of a tie, 

both coalitions win a minor victory.

VICTORY POINTS

Victory points are scored as follows:

1 victory point is scored each time a 

coalition slays an enemy model that 

has a Wounds characteristic of 10 

or more.

1 victory point is scored if a coalition 

slays an enemy general. 1 additional 

victory point is scored if the general 

was the enemy warlord’s general.

Each objective is worth 1 victory 

point to the coalition that controls 

it at the end of their turn if it is 

located in their own territory, and 

D3 victory points if it is located in 

enemy territory.
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BATTLEPLANCHANGING PRIORITIESOft en the goals for a battle will shift  and change, forcing an army to fi rst attack in one direction and then another, or to stubbornly defend an objective at one moment and launch an all-out assault the next. 

COALITION OF DEATHTh is is a battle for three or more players. Use the Coalition of Death rules from page 272.

SET-UP
Both warlords roll off , and the winning team must pick a territory and set up fi rst. Th e opposing team then sets up their army in the remaining territory. Units must be set up wholly within their own territory more than 9" from enemy territory. 

If a player desires, they may place any of their units in reserve instead of setting them up on the battlefi eld. Reserve units can enter play in any of their team’s movement phases starting from the second battle round. All of the models in the unit must be set up in their coalition’s starting territory, within 3" of the table edge, and more than 9" from any enemy units. Th is counts as their move for that movement phase.

OBJECTIVES
Th is battle is fought to control two objectives, one in each side’s territory. However, the locations of the two objectives may change each battle round. 

At the start of each battle round, each warlord rolls a dice. Th e objectives are located in each warlord’s territory at the centre of the area shown on the map that corresponds to their dice roll. 

GLORIOUS VICTORYTh e coalition that has scored the most victory points (see below) at the end of the fi ft h battle round wins a major victory. In the case of a tie, both coalitions win a minor victory.
VICTORY POINTSVictory points are scored as follows:

1 victory point is scored each time a coalition slays an enemy model that has a Wounds characteristic of 10 or more.

1 victory point is scored if a coalition slays an enemy general. 1 additional victory point is scored if the general was the enemy warlord’s general.
Each objective is worth D3 victory points to the coalition that controls it at end of their turn if it is located in their own territory, and D6 victory points if it is located in enemy territory.

Objective
3-4

Objective
3-4

Objective
5-6

Objective
5-6

Objective
1-2

Objective
1-2

Coalition A Territory

Coalition B Territory

11 BATTLEPLANY
Než můžete vést válku ve hře 
Warhammer Age of Sigmar, musíte 
vybrat battleplan. 

Zde jsme uvedli battleplan První krev, 
který je ideální pro rychlý start akce. 
Další battleplany najdete v knihách, 
které ke hře Warhammer Age of Sigmar 
vydáváme, nebo si můžete vytvořit 
vlastní battleplan. Pokud se vy a váš 
protihráč nemůžete dohodnout na 
tom, který battleplan chcete použít, 
rozhodněte kostkou (kdo hodí více). 
O použitém battleplanu rozhodne vítěz.

POKYNY K BATTLEPLANU
Všechny battleplany obsahují sadu 
pokynů, které popisují způsob 
vedení bitvy.

1 NÁZEV
Název battleplanu a krátký 

popis okolností bitvy, díky kterému 
pochopíte, o co jde a co budete muset 
udělat pro to, abyste zvítězili.

2 VYTVOŘENÍ
Každý battleplan zahrnuje 

mapu, která ukazuje, kde může která 
strana vytvořit modely ve svém vojsku 
(označované jako teritorium vojska), a 
také jakákoli omezení, která je třeba při 
tvoření dodržovat.

Mapy, které připojujeme k našim 
battleplanům, předpokládají, že bojová 
pole mají tvar obdélníku s rozměry 6' 
na 4'. Pokud používáte bojové pole jiné 
velikosti nebo tvaru, bude nutné upravit 
vzdálenosti, umístění teritorií, cílů a 
terénních prvků, a to podle velikosti a 
tvaru bitevního pole, které používáte.

3 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Mnoho battleplanů obsahuje 

jedno nebo více zvláštních pravidel. 
Týkají se jedinečných situací, taktiky 
nebo schopností, které lze použít během 
bitvy nebo které mají vliv na způsob, 
jakým si vybíráte vojsko nebo tvoříte 
terénní prvky na bitevním poli. Pravidlo 
„První krev“ v battleplanu První 
krev na protější straně je příkladem 
zvláštního pravidla.

4 VELKOLEPÉ VÍTĚZSTVÍ
Většina battleplanů říká, kdy 

bitva končí a co je třeba udělat, abyste 
ve hře zvítězili. Pokud se žádnému hráči 
nepodaří dosáhnout vítězství, pak hra 
končí remízou.

Pokud battleplan nevysvětluje, jak 
bitvu vyhrát, musíte zabít všechny 
modely ve vojsku protihráče, abyste 
dosáhli velkého vítězství. Pokud to 
žádný z hráčů neudělá do konce pátého 
bitevního kola, hráč, který zabil více 
modelů z vojska protihráče, než kolik 
ztratil ve vlastním vojsku, dosáhne 
malého vítězství.

1

2

3

4

CÍLE
Bitvy se občas bojují za účelem 
získání kontroly nad jedním 
nebo několika životně důležitými 
místy. Ve hře Warhammer 
Age of Sigmar jsou tato místa 
označována jako cíle a platí pro 
ně následující pravidla. 

Pokud má bitva jakékoli cíle, 
pak bude v battleplanu uvedeno, 
kde na bojovém plánu se 
nachází. Cíle musí být vhodně 
označeny, například pomocí 
mince. Pokud máte k dispozici 
komponenty, můžete si 
vymodelovat vlastní značky 
cílů pomocí dílků ze sady 
miniatur Citadely.

Při měření vzdáleností k cíli a 
od cíle vždy měřte ke středu 
značky a od něj.

Na konci tahu každého hráče 
musíte zkontrolovat, zda 
některý hráč získal kontrolu 
nad kterýmkoli cílem. Chcete-li 
tak učinit, vy a váš protihráč 
musí sečíst počet modelů do 
6" od středu jednotlivých cílů. 
Kontrolu nad cílem získáte, 
pokud je váš výsledek vyšší než 
výsledek protivníka. Jakmile 
získáte kontrolu nad cílem, 
zůstane pod vaší kontrolou, 
dokud se nepříteli nepodaří 
převzít nad ním kontrolu.

Model lze v souvislosti se 
získáním kontroly počítat vždy 
pouze pro jeden cíl v každém 
tahu. Pokud je možné počítat 
model v souvislosti se získáním 
kontroly nad více než jedním 
cílem, musíte vybrat, pro který 
cíl bude v daném tahu započten.
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Nepřátelské teritorium

Vaše teritorium

BATTLEPLAN

PRVNÍ KREV
Dvě vojska se setkají na otevřeném 
bojišti. Obě se musí snažit zničit 
co nejvíce nepřátel – ten, kdo 
prolije krev protivníka jako 
první, bude inspirován bojovat 
ještě odhodlaněji!

Poznámka designéra: V Říši smrti 
jsou bitvy brutální a nekompromisní. 
Často se bojuje až do hořkého konce, 
kdy vítězná strana svého odpůrce 
zcela zničí. 

Jak však všichni moudří generálové 
vědí, vyhlazení vojska protivníka 
samo o sobě nezaručuje úspěch. 
Pokud jedna strana vyhladí druhou, 
ale přitom utrpí obrovské ztráty, 
jedná se o Pyrrhovo vítězství.

V této bitvě je třeba zničení 
nepřátel dosáhnout bez toho, aby se 
protivníkovi podařilo způsobit vítězné 
straně větší škody, než sama utrpěla. 
Vítězem tedy bude strana, která 
způsobí největší krveprolití, spíše než 
strana, která po bitvě prostě jen 
zůstala stát.

VYTVOŘENÍ
Hráči se rozlosují a vítěz rozhodne, 
které teritorium každý z nich 
použije. Teritoria jsou znázorněna 
na mapě níže.

Hráči se poté střídají ve vytváření 
jednotek. Začíná hráč, který zvítězil 
v losování o výběru teritorií. Jednotky 
musí být vytvořeny zcela v rámci 
svého teritoria, minimálně 12" od 
nepřátelského teritoria.

Pokračujte ve vytváření jednotek, 
dokud oba hráči nevytvoří celé 
vojsko. Pokud jeden hráč skončí dřív, 
protihráč postupně vytvoří zbytek 
jednotek svého vojska.

PRVNÍ KREV
Hráč vedoucí vojsko, které jako první 
zabije nepřátelský model, obdrží 
1 bod rozkazu navíc.

VELKOLEPÉ VÍTĚZSTVÍ
Bitva pokračuje, dokud jednomu 
hráči na bitevním poli nezbývají 
žádné jednotky nebo do konce pátého 
bitevního kola, podle toho, která 
možnost nastane jako první.

Jakmile bitva skončí, každý hráč 
spočítá vítězné skóre sečtením 
charakteristik zranění všech modelů 
nepřátelského vojska, které byly 
zabity během bitvy. Pokud jeden 
hráč porazí skóre protivníka o více 
než 50 %, dosáhne velkého vítězství. 
V opačném případě dosáhne hráč 
s vyšším skóre malého vítězství.



13 WARSCROLL
Každá miniatura Citadely ve světě 
Warhammer má vlastní warscroll, 
který poskytuje všechny informace 
nezbytné k použití tohoto modelu ve 
hře Warhammer Age of Sigmar. Níže 
uvedená legenda vysvětluje, co ve 
warscrollu najdete.

PRAVIDLA PRO WARSCROLL
Všechny warscrolly zahrnují pravidla, 
která říkají, jak se model popsaný ve 
warscrollu používá v bitvě.

1 CHARAKTERISTIKA
Warscroll obsahují sady 

charakteristik, které jsou odkazovány 
v základních pravidlech hry a 
které určují, jak lze model ve hře 
použít. Například charakteristika 
krytí modelu určuje, co je třeba 
hodit, abyste mohli házet o krytí, 
charakteristika útoků zbraně určuje, 
kolik hodů zásahu bude provedeno a 
tak dále.

Krytí „-“
Některé modely mají krytí „-“. 
Krytí „-“ znamená, že musíte hodit 
minimálně 7. Ve většině případů 
je to nemožné, takže nebude 
proveden žádný hod, ale občas 
mohou modifikátory umožňovat 
úpravu hodu o krytí tak, aby bylo 
možné získat výsledek 7 nebo vyšší. 
V takovém případě se můžete pokusit 
hodit o krytí. 

Náhodné hodnoty
Občas může mít jedna nebo více 
charakteristik ve warscrollu náhodné 
hodnoty. Charakteristika přesunu 
může být například 2K6 nebo 
charakteristika útoků může být 
například K6. 

Pokud je jednotka s náhodnou 
charakteristikou přesunu vybrána 
pro přesun ve fázi přesunu, hoďte 
uvedené číslo. Součet hodu kostkami 
je charakteristika přesunu pro 
všechny modely v jednotce pro danou 
fázi přesunu.

Vygenerujte jakékoli náhodné 
hodnoty pro zbraň (kromě 
poškození) vždy, když ji model 
použije. Výsledek bude použit na 
zbraň daného modelu po zbytek 

dané fáze. Při určování náhodného 
poškození v kroku 4 sekvence 
útoků proveďte samostatný hod pro 
vygenerování hodnoty jednotlivých 
úspěšných útoků zbraně.

2 POPIS
Všechny warscrolly zahrnují 

popis. Díky němu zjistíte, jak 
uspořádat modely do jednotky 
a jaké zbraně mohou modely 
v jednotce použít. 

Velikost jednotky
Pokud je model nasazen na bitevní 
pole jako součást jednotky dvou 
nebo více modelů, pak bude v popisu 
uvedeno, kolik modelů by jednotka 
měla mít. Pokud nemáte dostatek 
modelů pro nasazení jednotky, 
můžete nasadit jednotku tohoto 
typu s tolika modely, kolik jich máte 
k dispozici. Taková jednotka se 
označuje jako oslabená.

Velící modely
Některé jednotky mohou zahrnovat 
šampiony s jedinečnými jmény, 
nosiče standart anebo hudebníky. 
Souhrnně jsou označovány jako 
„velící modely“, které mají jim 
přiřazené schopnosti. Velící modely 
musí být reprezentovány příslušnými 
miniaturami Citadely, pokud jsou 
zahrnuty do jednotky. Velící modely 
mohou nést stejné zbraně jako 
jakékoli další modely v jednotce, 
pokud není uvedeno jinak, dokonce i 
když nejsou na modelu znázorněny.

Jízda
Občas může popis modelu obsahovat 
informace o tom, že model může být 
součástí jízdy, tedy že má například 
válečného oře, což je silná nestvůra, 
na které může jezdit, nebo obrovský 
válečný stroj, na kterém může stát. 
Pokud je model zabit, jezdec i jeho oř 
nebo stroj budou odstraněni. 

3 SCHOPNOSTI
Většina warscrollů obsahuje 

jednu nebo více schopností, které 
mohou použít modely warscrollu 
během hry Warhammer Age of 
Sigmar. Schopnosti mají přednost 
před základními pravidly. 

Řada schopností se aktivuje něčím, co 
se stane během určité fáze. Například 
schopnost může umožňovat opětovný 
hod neúspěšného hodu zásahu. 
V takovém případě bude schopnost 
použita okamžitě po akci, která 
ji aktivovala.

Další schopnosti lze použít během 
fáze, pokud je hráč chce použít. 
Například můžete většinu schopností 
rozkazovat použít během fáze hrdinů. 
Schopnosti, které musí být použity 
na začátku fáze, budou provedeny 
před všemi ostatními akcemi. Dle 
stejného principu budou schopnosti 
použité na konci fáze provedeny 
po všech normálních činnostech, 
aby bylo možné fázi dokončit. Další 
schopnosti lze používat v průběhu 
fáze, v libovolném pořadí a kdykoli 
chcete. Pokud oba hráči chtějí použít 
schopnosti současně, hráč, který je 
na tahu, použije své schopnosti jako 
první. Poté je použije protihráč.

Schopnosti lze používat pouze ve 
fázi dané jejich pravidly. Například 
schopnost, která říká, že ji lze použít 
ve „fázi přesunu“, nelze použít 
k přesunu jednotky ve fázi hrdinů, 
zatímco schopnost, která říká, že ji lze 
použít ve „fázi vašeho přesunu“, nelze 
použít ve fázi přesunu protivníka.
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WARSCROLLS

LORD-CASTELLANT 

KEYWORDS

LORD-RELICTOR

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, HERO, PRIEST, LORD-RELICTOR

KEYWORDS

Masters of defensive warfare, the Lord-Castellants watch over their Stormcast comrades. From their warding lanterns, a glorious 

golden glow spills forth. Th is magical light has many uses, from driving back the tainted foe with its purifying aura, to shielding and 

healing wounded Stormcast Eternals with celestial energy.

Lord-Relictors are noble but sinister fi gures. Th eir ritual weapons and armour are replete with icons of death, for these fell guardians 

keep the warrior souls of the Stormcast Eternals from the gloom of the underworld. Potent healers as well as mighty warriors, their 

arcane powers channel the glory of Sigmar and call storms from the darkening skies.

DESCRIPTION

A Lord-Castellant is a single model. It is armed 

with a Castellant’s Halberd and carries a 

Warding Lantern. 

ABILITIES

Warding Lantern: In your hero phase the Lord-

Castellant may unleash the magical energies of 

their Warding Lantern. If they do so, pick either a 

Chaos unit or a Stormcast Eternal unit 

that is within 12" of the Lord-Castellant.

If a Chaos unit is chosen, it is struck by the 

searing light of the Celestial Realm and suff ers a 

mortal wound. Chaos Daemon units cannot 

abide the touch of this light and suff er D3 mortal 

wounds instead.

If a Stormcast Eternal unit is chosen, it is 

bathed in the healing energies of the lantern and 

you can add 1 to all save rolls it has to make until 

your next hero phase. In addition, until your next 

hero phase, each time you make a save roll of 7 

or more for that unit, one model in the unit heals 

a wound.

DESCRIPTION

A Lord-Relictor is a single model. It is armed with 

a Relic Hammer.

ABILITIES

Lightning Storm: In your hero phase, you can 

declare that the Lord-Relictor will pray for a 

lightning storm. If you do so, pick an enemy unit 

that is within 12" of this model and roll a dice. On 

a roll of 3 or more, the unit you picked suff ers D3 

mortal wounds, and your opponent must subtract 

1 from all hit rolls for the unit until your next hero 

phase. A Lord-Relictor cannot pray for a lightning 

storm and a healing storm in the same turn.

Healing Storm: In your hero phase, you can 

declare that this model is praying for 

a healing storm. If you do so, pick a friendly model 

with the Stormcast Eternal keyword that 

is within 12" of this model and roll a dice. On a roll 

of 3 or more you can heal up to D3 wounds that 

have been suff ered by the model that you picked. A 

Lord-Relictor cannot pray for a healing storm and 

a lightning storm in the same turn.

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Castellant’s Halberd
2" 3 3+

3+
-1

2

5"

9
6 3+

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STORMCAST ETERNAL, HERO, LORD-CASTELLANT

MELEE WEAPONS
Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Relic Hammer
1" 4 3+

3+
-1

1

4"

9
5 3+
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LORD-CELESTANT ON STARDRAKE

Even amongst the gloried ranks of the Stormcast Eternals and the star-born hierarchy of the Children of Dracothion, only the 

mightiest and noblest are chosen to lead an Extremis Chamber. So infused with celestial power are the Lord-Celestant and Stardrake 

that they radiate azure energies. Th e power of the stars themselves is theirs to command…

DESCRIPTIONA Lord-Celestant on Stardrake is a single model. 
Whether the Lord-Celestant wields a Celestine Hammer or a Stormbound Blade, they will also bear an enchanted Sigmarite Th undershield. Th ey 

ride a formidable Stardrake to battle, which rends 
its prey with its Great Claws.
FLY
A Lord-Celestant on Stardrake can fl y.

ABILITIES
Inescapable Vengeance: If this model has made a 
charge move this turn, it can make D3 extra attacks 
with its Celestine Hammer or Stormbound Blade.Sigmarite Th undershield: You can re-roll save rolls of 1 for this model. If the re-rolled save is successful, the shield unleashes a deafening peal and each enemy unit within 3" suff ers a mortal wound.

Stormbound Blade: If the result of any hit roll for a Stormbound Blade is 6 or more, the target is 
wracked with the fury of the storm. Make three 
wound rolls against the target rather than one.

Cavernous Jaws: Aft er this model piles in, but before it attacks, pick an enemy model within 3" 
and roll a dice. If the result is greater than that model’s Wounds characteristic, it is swallowed whole and slain. You can do this as many times as 

shown on the damage table above.
Sweeping Tail: Aft er this model has made all of its attacks in the combat phase, roll a dice for each enemy unit within 3". If the result is less than the number of models in the unit, it suff ers 

D3 mortal wounds. 
Lord of the Heavens: In your shooting phase, a Stardrake can either breathe a Roiling Th underhead or call a Rain of Stars down from the heavens.

Roiling Th underhead: Pick an enemy unit to be engulfed in a furious storm cloud, then roll a dice 
for each of its models that is within 18" of the Stardrake and which it can see. For each result of 6, 
a bolt of lightning streaks out and the unit suff ers a 
mortal wound. 

Rain of Stars: Roll a dice and choose that many enemy units on the battlefi eld, then roll a dice for each. On a result of 4 or more, the unit is struck by a fragment of a falling star and suff ers 
D3 mortal wounds. 
Arcane Lineage: Each time a casting roll is made 
for a Wizard within 18" of any Stardrakes in your army, you can choose to increase or decrease 
the result by 1.

COMMAND ABILITYLord of the Celestial Host: Th e Stardrake ridden 
by a Lord-Celestant is more than a mere mount; 
it is an intelligent and cunning hunter in its own right, a radiating beacon of power for its star-spawned kin. If a Lord-Celestant uses this ability, all Stardrakes, Dracothian Guard and Stormcast Eternal Heroes riding Dracoths in your army (including 

this one) are suff used with the power of Azyr. Until 
your next hero phase, you can re-roll failed wound 
rolls whenever those models attack with their Claws and Fangs or Great Claws. 

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Celestine Hammer
2" 3 3+ 2+ -1 D3

Stormbound Blade
2" 3 3+ 4+ -1 2

Stardrake’s Great Claws 1" 4 ✹ 3+ -1 D3

✹

9
16 3+

DAMAGE TABLE
Wounds Suffered

Move
Great Claws Cavernous Jaws

0-4
12"

3+
3

5-8
11"

3+
2

9-11
10"

4+
2

12-13
8"

4+
1

14+
6"

5+
1

ORDER, CELESTIAL, HUMAN, STARDRAKE, STORMCAST ETERNAL, MONSTER, 

HERO, LORD-CELESTANT

KEYWORDS
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Pokud má jednotka schopnost, která 
má dopad na přátelské jednotky, jež 
se nacházejí v určité vzdálenosti od 
ní, bude mít tato schopnost dopad 
také na danou jednotku.

Jakékoli extra hody útoků, hody 
zásahů nebo hody zranění, získané 
pomocí schopnosti, nemohou samy 
o sobě generovat další hody útoků, 
hody zásahů nebo hody zranění. 
Pokud například hod zásahu 
v hodnotě 6 nebo více umožňuje 
provést 1 útok navíc, tento extra útok 
nemůže generovat další útoky, dokud 
nehodíte další 6+.

Modifikátory
Některé modifikátory platí na 
charakteristiky nebo schopnosti. 
Například pravidlo může přidat 1 
k hodu zásahu nebo charakteristice 
přesunu modelu. Modifikátory lze 
sčítat. Modifikátory nikdy nesníží 
hod kostkou na méně než 1. 

Pokud je modifikátor použit na 
náhodnou hodnotu, vypočítejte 
nejprve náhodnou hodnotu a poté 

PŘEDBITEVNÍ 
SCHOPNOSTI
Některé warscrolly umožňují 
použít schopnost „po 
dokončení vytváření“ nebo 
„před zahájením bitvy“. Tyto 
schopnosti se používají před 
prvním bitevním kolem. 
Pokud mají obě vojska takové 
schopnosti, losujte kostkou. 
Vítěz může zvolit, který hráč 
musí všechny své předbitevní 
schopnosti použít jako první. 

Po použití všech předbitevních 
schopností bitva začne prvním 
bitevním kolem.

na ni použijte modifikátor(y). 
Pokud například schopnost přidá 
1 k charakteristice poškození K3, 
výsledek se vypočítá hozením K3 a 
přičtením 1 k hodu.

4 TABULKY POŠKOZENÍ
Některé modely mají tabulku 

poškození, která se používá k určení 
jedné nebo více charakteristik 
modelu. Chcete-li vypočítat danou 
hodnotu, zjistěte počet zranění, které 
model utrpěl (tj. aktuálně přidělených 
modelu a nezahojených).

5 KLÍČOVÁ SLOVA
Každý warscroll obsahuje 

seznam klíčových slov k modelu, 
který popisuje. Klíčová slova se 
v pravidlech objevují tučným 
písmem klíčových slov.

Klíčová slova jsou občas propojena 
s pravidlem (nebo jím označena). 
Pravidlo může například říkat, 
že platí pro „všechny modely 
Khorne“. To znamená, že platí pro 
modely s klíčovým slovem Khorne 
ve warscrollu. 

1

2

3

4

5

Občas bude možné přidělit nebo 
přidat klíčové slovo k jednotce pro 
bitvu. Pokud tak učiníte, po dobu 
trvání bitvy s jednotkou zacházejte 
tak, jako by jí bylo přiděleno klíčové 
slovo ve warscrollu.
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Pokud chcete, můžete své jednotky ve 
vojsku uspořádat do zvláštního typu 
formace pomocí warscroll battalionů. 
Díky tomu získáte přístup k dalším 
schopnostem, které mohou jednotky 
v batalionu použít.

Následující pravidla se týkají 
warscroll battalionů (spolu s pravidly 
týkajícími se warscrollů).

1 ORGANIZACE BATALIONU
Warscroll battalion je tvořen 

dvěma nebo více jednotkami. Při 
výběru svého vojska se musíte 
rozhodnout, které warscroll battaliony 
chcete použít a které jednotky budou ve 
kterém batalionu. Posily nemohou být 
součástí warscroll battalionu.

Organizační část batalionu obsahuje 
názvy nebo klíčová slova pro 
jednotky, které může nebo musí 
zahrnovat. Pokud je zadán název 
jednotky, může být použita jakákoli 
jednotka s tímto názvem (dílčí názvy 
pod názvem můžete ignorovat, 
pokud nejsou součástí zadání pro 
jednotku). Oslabené jednotky 
(str. 13) nelze použít jako součást 
warscroll battalionu. 

Pokud je pro jednotku zadáno 
klíčové slovo, je možné použít 
jakoukoli jednotku s daným klíčovým 
slovem (včetně jakýchkoli jednotek, 
kterým klíčové slovo přiřadíte).

Během vytváření můžete vytvořit 
některé nebo všechny jednotky 
z warscroll battalionu současně, 
spíše než vytvářet každou 
jednotku samostatně.

2 SCHOPNOSTI BATALIONŮ
Schopnosti uvedené pro 

warscroll battalion platí pouze na 
jednotky, které jej tvoří (i když jsou 
ve vašem vojsku další jednotky 
stejného typu), a doplňují schopnosti 
uvedené ve warscrollu jednotek. 

Jednotka může obvykle patřit pouze 
do jednoho batalionu, a může tedy 
využívat výhody pouze jedné sady 
schopností batalionu. Některé 
velké bataliony však zahrnují 
další, menší bataliony. V takovém 
případě je možné, že jednotka bude 
těžit ze schopností dvou různých 
batalionů současně.

117
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BATTALION

STORMCAST ETERNALS

EXEMPLAR CHAMBER

Th e Exemplar Chamber strikes with sudden fury, smiting their foes and wreaking a terrible 

vengeance. None may stay their wrath, any losses only spurring them to yet greater violence.

ORGANISATION

An Exemplar Chamber consists of 

the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm

• 3 Devastation Brotherhoods

ABILITIES

Lightning Strike: Th is battalion has the Scions of the Storm ability (pg 95). If 

your army has the Stormcast Eternals allegiance, you can choose to add 2 to, 

or subtract 2 from, your rolls for the Scions of the Storm ability for units from 

this battalion.

Martial Bond: If a unit from an Exemplar Chamber is slain in the combat phase, 

pick another unit from the chamber within 10" of it. Th at unit harnesses the 

celestial energy of their slain brethren to enact swift  vengeance upon the foe. Add 

1 to the Attacks characteristic of all the unit’s melee weapons for the remainder of 

the battle. 
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STORMCAST ETERNALSHARBINGER CHAMBERTh e Harbinger Chamber uses the might of Sigmar’s Tempest to strike deep into the heart of their 

enemies. Super-charged with celestial energies, the Stormcast Eternals glow with a nimbus of power.ORGANISATION
A Harbinger Chamber consists of the following warscroll battalions:

• 1 Lords of the Storm
• 3 Vanguard Wings

ABILITIES
Lightning Strike: Th is battalion has the Scions of the Storm ability (pg 95). If 
your army has the Stormcast Eternals allegiance, you can choose to add 2 to, 
or subtract 2 from, your rolls for the Scions of the Storm ability for units from 
this battalion.

Celestial Nimbus: Th e warriors that form a Harbinger Chamber are charged 
with a nimbus of celestial energy that lets them anticipate their opponents’ actions 
with preternatural speed. Add 1 to the result of any hit rolls for models from a 
Harbinger Chamber. 

1 2

BONUSY BATALIONU
Warscroll battalion ve vojsku 
přináší dva další bonusy:

• Obdržíte 1 bod rozkazu na 
začátku bitvy pro každý 
warscroll battalion ve 
vašem vojsku.

• Pokud používáte pravidla 
pro schopnosti spojenců 
(str. 17), můžete získat 
1 další artefakt moci pro 
každý warscroll battalion ve 
vašem vojsku.
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REALMSPHERE MAGIC Wizards know the following spell in battles fought in this realm, in addition to any other spells that they know.

WILDFORM
Th e wizard transforms their allies into swift -moving bestial forms.

Wildform has a casting value of 5. If successfully cast, pick a friendly unit within 12" of the caster that is visible to them. Add 2 to charge and run rolls made for the unit you picked until your next hero phase. 

MONSTROUS BEASTS Aft er set-up, each player can set up a Monster that is not a Hero, starting with the player that fi nished setting up their army fi rst. Th ese monsters are called ‘monstrous beasts’ in the rules that follow. Th ey are not part of either army. A monstrous beast can be set up anywhere on the battlefi eld that is more than 9" from any other monstrous beasts and more than 9" from models from either army.

Monstrous beasts choose their prey at the start of each battle round. Th eir prey for that battle round will be the army that has a unit closest to them. For the rest of that battle round, the monstrous beast joins the opposing army. If both armies have a unit equally close to a monstrous beast, roll off  to determine who picks the monstrous beast’s prey. Monstrous beasts will not pick each other as their prey.

Note that a monstrous beast’s prey can change each battle round, and monstrous beasts will ‘swap sides’ depending on which army has the closest unit. Also note that a monstrous beast can attack any unit in their prey’s army, not just the closest unit, and cannot itself be attacked or charged by units from the army it has joined.

REALM OF BATTLE: GHUR, THE REALM OF BEASTS 
Th e following Realm of Battle rules can be used for battles fought in the Mortal Realm of Ghur, also known as the 
Realm of Beasts. 

 D6 Realmscape Feature
1 Savage Hinterlands: It seems the lands of this region pose no threat, at the moment.

Th is realmscape feature has no eff ect on the battle. 
2 Hungering Animus: Even the landscapes are possessed of a predatory instinct, using avalanches or ground-quakes to kill their prey. 

At the start of your hero phase, roll a dice. On a 6+, pick a point anywhere on the battlefi eld. Roll a dice for each unit within 6" of that point. On a 4+ the unit being rolled for suff ers 1 mortal wound. On a 6+ it suff ers D3 mortal wounds instead.
3 Primal Violence: Here every creature is red in tooth and claw, and both predator and prey. 

At the end of each combat phase, roll a dice. On a 6+, carry out the combat phase again before moving on to the battleshock phase (do not roll again at the end of the second combat phase to see if a third combat phase takes place).
4 Reckless Aggression: A philosophy of eat or be eaten is needed to survive amidst the wilderness. 

 Any unit that is within 12" of an enemy unit at the start of their charge phase suff ers 1 mortal wound unless they fi nish that charge phase within 3" of an enemy model. In addition, you can re-roll hit rolls of 1 for units that have made a charge move in the same turn.

5 Beasts of Ghur: Th is is a realm of predators, an endless hunting ground where the strong survive and the weak are consumed. 
Roll off . Th e winner can set up an additional monstrous beast using the Monstrous Beasts rule on the left .

6 Territory of Beasts: Great migratory trails criss-cross the lands, made by groups of hunting behemoths. 
Both players can set up an additional monstrous beast using the Monstrous Beasts rule on the left .

REALMSCAPE FEATURES If a battle takes place in this realm, the player that picked the realm can roll a dice and look up the result on the table below to see which realmscape feature rule applies for the battle. Th e result applies to both players.
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Po výběru battleplanu, který chcete 
použít, můžete vybrat Říši smrti, ve 
které se má bitva konat. Pokud to 
učiníte, Říše smrti, kterou vyberete, 
určí, která pravidla říše bitvy ve 
hře použijete. Pokud nesouhlasíte 
s vybranou říší bitvy, losujte kostkou. 
Poté rozhodne vítěz. 

PRAVIDLA ŘÍŠE BITVY
Říše smrti, kterou jste vybrali, určuje, 
která (pokud vůbec nějaká) pravidla 
říše bitvy budou pro nadcházející 
bitvu platit. 

Sady pravidel říše bitvy jsou uvedeny 
v mnoha knihách vydaných ke 
hře Warhammer Age of Sigmar a 
průběžně přidáváme další. 

1 KOUZLA ŘÍŠE
Kouzelníci mohou 

znát další kouzla, která jsou 
v souladu s energiemi Říše smrti, 
v níž se nachází. Jakákoli taková 
kouzla doplňují kouzla, která již 
kouzelník zná.

1 2

3

2 PRVKY ŘÍŠE
Geografie říše, její klima, 

rostliny a živočichové, kteří ji obývají, 
jsou rozmanití a mají zásadní vliv na 
bitvy, které se zde bojují.

3 ROZKAZY ŘÍŠE
Každá říše má sadu 

jedinečných schopností rozkazovat, 
kterou mohou zde bojující 
hrdinové použít. 

ŘÍŠE BITVY

VÁLEČNÉ OBLASTI
Každá Říše smrti je skutečně 
rozlehlá a obsahuje nespočet 
neuvěřitelných oblastí. Říše 
bitvy někdy obsahuje detaily 
z jedné nebo více těchto oblastí. 
Pokud je tomu tak, hráč, který 
vybral říši, může také říci, že 
se bitva bude konat v jedné 
z oblastí, takže umožňuje 
v říši bitvy uplatňovat pravidla 
dané oblasti. 

ŘÍŠE SMRTI
Říše smrti, ze kterých 
můžete vybírat:

• Aqshy, říše ohně
• Shyish, říše smrti
• Ghyran, říše života
• Hysh, říše světla
• Ghur, říše bestií
• Chamon, říše kovu
• Ulgu, říše stínů

Tato hra probíhá ve vyprahlé 
oblasti Aqshy zachvácené 
Chaosem. Zavedení pravidel 
říše bitvy do hry dodává hře 
nový a osobitý pohled.



17 SCHOPNOSTI SPOJENCŮ
Pokud má vaše vojsko spojence, 
můžete pro ně ve hře Warhammer 
Age of Sigmar použít sadu schopností 
spojenců. Schopnosti spojenců 
umožňují vašemu vojsku používat 
další schopnosti a kouzla.

Sady schopností spojenců jsou 
uvedeny v mnoha knihách vydaných 
ke hře Warhammer Age of Sigmar a 
průběžně přidáváme další. Pravidla 
v této části vysvětlují, jak můžete 
schopnosti spojenců ve hře používat.

VOJENŠTÍ SPOJENCI
Když si vyberete vojsko, můžete 
pro něj také vybrat spojence. 
Pokud to učiníte, můžete použít 
schopnosti spojenců, které odpovídají 
spojencům, které jste vybrali. Pokud 
má vojsko více než jednoho spojence, 
musíte vybrat jednoho, který bude 
během hry použit. 

VELKÉ ALIANCE
Jednotky ve hře Warhammer Age 
of Sigmar patří do jedné z Velkých 
aliancí – Řád, Chaos, Smrt nebo 
Ničení. Velká aliance, do které 
jednotka patří, se určuje na základě 
klíčových slov v jejím warscrollu. 
Například jednotka s klíčovým 
slovem Smrt je součástí Velké 
aliance Smrt.

Vojsko má uzavřené spojenectví 
s Velkou aliancí, pokud všechny 
jednotky ve vojsku jsou součástí 
Velké aliance (včetně jakýchkoli 
jednotek, kterým během vytváření 
přidělíte klíčové slovo). Pokud 
například všechny jednotky ve 
vojsku mají klíčové slovo Řád, pak 
může mít vojsko za spojence Velkou 
alianci Řád a bude označováno jako 
vojsko Řádu.

FRAKCE
Mnoho jednotek má také za 
spojence frakci, která je součástí 
jedné z Velkých aliancí. Například 
Stormcast Eternals je frakce Velké 
aliance Řád. 

Vojsko může mít uzavřené 
spojenectví s frakcí místo Velké 
aliance, pokud všechny jednotky 
ve vojsku mají klíčové slovo pro 

danou frakci (včetně jakýchkoli 
jednotek, kterým během vytváření 
přidělíte klíčové slovo). Pokud 
například všechny jednotky ve vojsku 
mají klíčové slovo Stormcast 
Eternals, pak může mít vojsko za 
spojence frakci Stormcast Eternals 
a bude označováno jako vojsko 
Stormcast Eternal.

SPOJENCI
Jedna z každých čtyř jednotek ve 
vojsku může být spojenecká jednotka. 

Spojenecké jednotky jsou považovány 
za součást vašeho vojska, pokud 
nejsou zahrnuty při výpočtu 
spojenectví vašeho vojska, a mohou 
tedy být součástí jiné Velké aliance 
nebo frakce. Kromě toho spojenecký 
model nesmí být generálem vojska a 
nesmí využívat schopnosti spojenců 
vašeho vojska ani z nich těžit.

Frakce, se kterými může vojsko 
uzavřít spojenectví, najdete 
v bitevní knize nebo v profilech 
bitvy v aktuálním vydání příručky 
General's Handbook. Například 
vojsko Stormcast Eternals může mít 
spojence z jiných frakcí Řádu.

POSILY
Jednotky, které jsou přidány do 
vojska, když bitva probíhá, mohou 
být spojenci. Nepočítají se do počtu 
spojeneckých jednotek, které můžete 
do vojska zahrnout. 

WARSCROLL BATTALION
Warscroll battalion může zahrnovat 
spojence. Nepočítají se do počtu 
spojeneckých jednotek, které můžete 
do vojska zahrnout.

TYPY SCHOPNOSTÍ
Většina schopností spojenců zahrnuje 
sady vlastností pro bitvy, vlastností 
rozkazů, artefakty moci a kouzelnická 
učení. Někdy jsou uvedeny na 
stole. Je možné hodem náhodně 
vylosovat schopnost nebo si ji vybrat 
přímo. Pamatujte, že schopnosti 
spojenců nemohou využívat všechny 
spojenecké jednotky ve vašem vojsku.

POJMENOVANÉ POSTAVY
Pojmenované postavy, jako je 
například Nagash, Archaon a Alarielle, 
jsou mimořádní a mocní bojovníci, 
s vlastními osobnostmi a artefakty 
moci. Tyto modely tedy nemohou mít 
vlastnosti rozkazů ani artefakty moci.

VLASTNOSTI PRO BITVY
Vojsko, které má společné cíle a ideály, 
je mnohem hrozivější než ubohé 
vojsko nepravděpodobných spojenců. 
Jinými slovy vojska, která sdílí stejné 
spojenectví, často těží z dalších 
mocných schopností označovaných 
jako vlastnosti pro bitvy.

VLASTNOSTI ROZKAZŮ
Každý generál má svůj jedinečný styl 
vedení, ať je to lstivý stratég nebo 
zběsilý řezník. Pokud je váš generál 
hrdina a mezi schopnosti spojenců 
vašeho vojska patří vlastnosti rozkazů, 
můžete jednu z nich pro vašeho 
generála vybrat nebo vylosovat. Pokud 
z jakéhokoli důvodu musíte během 
bitvy vybrat nového generála, ihned 
pro něj vyberte nebo vylosujte také 
vlastnosti. Vlastnosti rozkazů nemají 
žádný vliv na útoky vykonané jízdou 
generála, pokud není uvedeno jinak. 

ARTEFAKTY MOCI
Tyto poklady jsou do války přinášeny 
mocnými hrdiny. Pokud mezi 
schopnosti spojenců vašeho vojska 
patří jakékoli artefakty moci, můžete 
si jeden z nich vybrat nebo vysolovat 
pro hrdinu vašeho vojska. Můžete 
vybrat jednoho dalšího hrdinu, 
abyste měli artefakt pro každý 
warscroll battalion ve svém vojsku. 
Hrdina nesmí mít více než jeden 
artefakt moci a vojsko nesmí mít 
duplikáty stejného artefaktu moci. 
Artefakty moci nemají žádný vliv 
na útoky vykonané jízdou hrdiny, 
pokud není uvedeno jinak.
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KOUZELNICKÉ UČENÍ
Kouzelníci mohou znát další 
kouzla z kouzelnického učení, která 
používá frakce nebo Velká aliance, 
jejíž jsou součástí. Pokud schopnosti 
spojenců pro vaše vojsko zahrnují 
jakýkoli kouzelnická učení, všichni 
kouzelníci ve vašem vojsku znají 
kromě již naučených kouzel také 
kouzla z tohoto učení. 

JEDINEČNÉ SCHOPNOSTI
Některé sady schopností spojenců 
zahrnují také další typy jedinečných 
schopností. Pokud je tomu tak, sady 
schopností spojenců vysvětlí, jak a 
kdy se používají.
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ALLEGIANCE ABILITIES

A Stormcast Eternals army is an inspiring sight, ranks of warriors in gleaming armour fearlessly 

advancing to liberate the Mortal Realms from their oppressors. Th is page describes the battle traits 

that a Stormcast Eternals army possesses, and the command traits that its general can have.

BATTLE TRAITS

Armies with the Stormcast Eternals allegiance have 

the following abilities:

Scions of the Storm: Stormcast Eternals are transported 

into battle by thunderbolts, hurled by Sigmar’s own hand.

Instead of setting up a Stormcast Eternals unit on 

the battlefi eld, you can place it to one side and say that 

it is set up in the Celestial Realm. You can do this with 

as many units as you wish. In each of your movement 

phases, roll a dice for each of these units. 

On a roll of 1 or 2 the unit does not arrive this turn – you 

can roll for them again in subsequent turns. 

On a result of 3 or more, the unit is transported to the 

battlefi eld – set up the unit on the battlefi eld more than 

9" from any enemy models. Th is is their move for that 

movement phase. 

If a unit is still in the Celestial Realm when the battle 

ends, it is considered to be slain.

COMMAND TRAITS

In addition to their command abilities, if they are a 

Hero, the general of a Stormcast Eternals army can 

have a command trait from the list below. Pick the trait 

that best suits your general’s personality. Alternatively, 

you can roll a dice to randomly determine a trait. If, for 

any reason, you must select a new general during a battle, 

immediately generate a trait for them.

 D6  Command Trait

 1   Shielded by Faith: When your general suff ers a 

mortal wound, roll a dice. On a roll of 5 or more, 

that mortal wound is ignored.

 2  Consummate Commander: Choose one other 

Hero in your army. While your general is alive, the 

model you chose can also use any command abilities 

it may have, as if it were your general.

 3  Cunning Strategist: Once both armies are set up, 

but before the fi rst battle round begins, select D3 

friendly Stormcast Eternals units. Th ey can each 

make a move of up to 5".

 4  Zealous Crusader: Your general can re-roll their 

charge distance.

 5  Staunch Defender: Your general and all friendly 

Stormcast Eternals units within 6" add 1 to their 

save rolls if they have not charged this turn. Th is 

modifi er does not stack with the save roll modifi er 

for being within or on a terrain feature.

 6  Champion of the Realms: Choose one of your 

general’s weapon profi les (it cannot be a weapon 

used by a mount if they have one) and increase its 

Attacks characteristic by 1.
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ARTEFACTS OF POWERTh ese artefacts are craft ed in the forges of Sigmaron. Th ey can be blessed weapons, enchanted armour 

or more esoteric items, from magical potions or charmed trinkets to inspiring banners, but all are 

potent tools in the hands of the Stormcast Eternals.If a Stormcast Eternals army includes any Heroes, then 
one may bear an artefact of power. Declare which Hero has 
the artefact aft er picking your general, and then pick which 
artefact of power the Hero has. Ideally, that artefact should 
fi t the appearance of the model, or the heroic backstory you 
have given them. Alternatively, pick one of the following tables and roll a dice to randomly select one.

If the Hero is a Totem, they may wield an item from the Treasured Standards table instead of any other artefact. If the 
Hero is a Lord-Castellant, Lord-Veritant or Knight-Azyros, 
they may bear an item from the Mystic Lights table instead of 
any other artefact. You may choose one additional Hero to 
have an artefact of power for each warscroll battalion in your 
army. Th e same model cannot have more than one artefact. 

BLESSED WEAPONSAny Stormcast Eternals Hero can be given one of the following blessed weapons. 
Th e weapon picked to be blessed cannot be a weapon used by a mount. 

D6  Blessed Weapon
 1  Strife-ender: Th is sigmarite weapon has been energised with runes of emancipation and liberation from evil.

   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Strife-ender. Add 1 to the Attacks characteristic of this weapon. Add 2 instead if all of the weapon’s attacks are directed against a Chaos unit.

 2  Blade of Heroes: Th is shining blade glows bright in the presence of a truly dire threat, bolstering the warrior spirit of the wielder until no task seems insurmountable.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Blade of Heroes. Re-roll failed hit rolls made with this weapon that target Heroes or Monsters. 

 3  Hammer of Might: When the bearer strikes true, this noble weapon unleashes a thunderclap of energy that can shatter every bone in the victim’s body.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Hammer of Might. Wound rolls of 6 or more for this weapon cause double damage.

 4  Fang of Dracothion: Blessed by the stormy breath of the zodiacal godbeast Dracothion, this weapon’s void-cold bite is so fi erce that even a slight slash can be fatal.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Fang of Dracothion. Re-roll any wound rolls of 1 for this weapon.

 5  Obsidian Blade: In the lightning-spewing volcanoes of the Sicklestar Peaks, the Obsidian Blades are forged. Th eir edges are so sharp they can cut bone like butter.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be an Obsidian Blade. Improve the Rend characteristic of this weapon by 1 (if it has a Rend characteristic of ‘-’ it becomes -1).

 6  Gift  of the Six Smiths: Some Stormcast Eternals, when reforged aft er a truly valorous death, will fi nd their weapons remade as well, perfect examples of the Six Smiths’ craft  that guide the bearer to his kill.
   Pick one of this Hero’s melee weapons to be a Gift  of the Six Smiths. In each turn you can re-roll one hit, wound or damage roll for an attack made with this weapon.

Toto vojsko Nurgle je tvořeno nejen Rotbringery z bitevní knihy Maggotkin of Nurgle, ale také skaveny z bitevní knihy Skaven 
Pestilens. Všechny její jednotky mají klíčové slovo Nurgle, a používá tedy schopnosti spojenců Nurgle. 




