
Taktická desková hra pro 2 – 4 hráče

 



PŘEDMLUVA 
  Neuroshima hex je taktická hra, v níž armády vedou 
nepřetržité bitvy všech proti všem. Základem je RPG hra 
zvaná Neuroshima RPG vydaná Portalem v roce 2001. Znalost 
RPG hry není pro stolní hru nutná, ačkoli ti, kdož tento svět 
znají, jsou lépe obeznámeni s typickými vlastnostmi a 
způsobem chování těchto čtyř armád. 
  Svět Neuroshima RPG je postapokalyptický svět rozervaný 
válkou mezi lidmi a stroji. Pozůstatky lidstva se ukryly v 
ruinách měst a organizují se v malých komunitách, gangech a 
armádách. Konflikty mezi těmito skupinami nejsou neobvyklé 
a důvodů je mnoho: teritorium, jídlo či vybavení. Mimoto jsou 
zničená města stále hlídaná stroji vyslanými ze severu, kde se 
nachází obrovská kybernetická bytost zvaná MOLOCH. 
Ohromné pustiny obklopující to, co zbylo z největších měst, 
jsou domovem pro dalšího nepřítele - BORGO, 
charismatického vůdce, který ovládá armádu příšerných 
monster. Jedna z posledních nadějí lidstva je OUTPOST 
(Přední stráž), perfektně organizované vojsko, které neustále 
vede partyzánskou válku proti Molochovi. Přesto se většina 
lidských kolonií, včetně HEGEMONY, válkou nezabývá, 
dokud jim nezabuší na dveře. Takový je svět Neuroshima. 
 
CÍL HRY 
  Cílem každého hráče je zničit nepřátelské velitelství (HQ). 
Na začátku hry má každé HQ 20 zásahových bodů. Jestliže 
během hry ztratí HQ svůj poslední, dvacátý, zásahový bod, tak 
je zničeno a hráč se již dále hry neúčastní (při hře ve dvou 
nebo ve čtyřech to znamená, že jeho protivník / protivníci 
ihned vyhrávají; při třech hráčích herní zábava stále 
pokračuje). 
  Jestliže na konci hry (viz sekce KONEC HRY) nebylo 
zničeno žádné HQ, hráči navzájem porovnají aktuální 
zásahové body. Hráč, jehož HQ je v nejlepším stavu (obdržel 
nejmenší poškození) je vítěz. 
 
OBSAH KRABICE 
Krabice Neuroshima Hex obsahuje následující:  
• 1 hrací deska 
• 35 žetonů vojska MOLOCH 
• 35 žetonů vojska OUTPOST 
• 35 žetonů vojska HEGEMONY 
• 35 žetonů vojska BORGO 
• 9 ukazatelů poranění 
• 4 ukazatele poškození HQ 
• 4 náhradní čisté žetony 
• pravidla hry 
 

PŘÍPRAVA HRY 
  Dejte hrací desku do středu hrací plochy (nejlépe na stůl) a 
ujistěte se, že na ní každý pohodlně dosáhne. Rozdělte 
příslušné žetony armád mezi hráče. (Každý hráč velí jedné 
armádě reprezentované 35 žetony). Poté každý hráč oddělí 
žeton svého HQ od ostatních a zbytek žetonů důkladně 
zamíchá. Jakmile jsou žetony zamíchány, tak si je hráči položí 
na jednu hromádku lícem dolů před sebe. Každý hráč si vezme 
také jeden ukazatel poškození HQ, pro vyznačení obdržených 
zásahů. Před začátkem hry dejte tento ukazatel na „20“ na 
počítadle poškození. 
 
ZAHÁJENÍ HRY 
  Následující pravidla platí při hře dvou hráčů. Všechny 
úpravy nezbytné pro hru 3 či 4 hráčů jsou popsány na str.7. 
  Vlastník hry začíná herní seanci (stává se hráčem Jedna). 
Můžete si také začínajícího hráče zvolit nebo může být 
začínající hráč vybrán náhodně. 
  Začínající hráč umístí svůj žeton HQ kdekoli na hrací desku. 
Protihráč pak udělá to samé. Žetony HQ mohou být dokonce 
umístěny vedle sebe navzájem. 
  Pak začínající hráč (hráč Jedna) dobere jeden žeton ze své 
hromádky a pokládá jej před sebe lícem nahoru (ne ještě na 
desku!). Žetony jsou vždy brány z vrchu hromádky (což 
znamená, že vrchní žeton je vždy dobrán jako první). Hráč 
může žeton Použít (viz sekce POUŽITÍ ŽETONU), Ušetřit jej 
do dalšího tahu nebo jej jednoduše Odhodit. 
  Další hráč (hráč Dva) pak dobere dva žetony ze své 
hromádky a položí je před sebe lícem nahoru. Jako u hráče 
Jedna, může být každý žeton Použit, Ušetřen nebo Odhozen.  
  Dále si hráč Jedna dobere do tří žetonů, což znamená, že 
pokud v posledním tahu žeton ušetřil, tak nyní dobere pouze 
DVA žetony. Avšak pokud hráč použil či odhodil svůj první 
žeton, tak si nyní dobere žetony tři. Nyní, jakmile má všechny 
tři žetony před sebou, si z nich musí vybrat jeden žeton, který 
mu připadá nejméně užitečný a odhodí jej, ještě předtím, než 
provede další akce. Každý ze zbývajících dvou žetonů může 
být Použit, Ušetřen do dalšího tahu nebo Odhozen. 
  Hráč Dva postupuje stejným způsobem a zbytek hry 
pokračuje tak, jak je popsáno v sekci SEKVENCE HRY. 
 
SEKVENCE HRY 
  Ve svém tahu si hráč dobere DO tří žetonů (t.j. nesmí mít 
před sebou více než tři žetony) a pokládá je lícem nahoru před 
sebe. Poté, co byly žetony dobrány, musí hráč jeden ze tří 
žetonů Odhodit (obvykle ten nejméně užitečný) stranou na 
odhazovací hromádku. Pak se hráč rozhodne, co udělá se 
zbývajícími dvěmi žetony - může je Použít, Ušetřit do dalšího 
tahu nebo je Odhodit. 

  Hráč může Odhodit libovolný počet dobraných žetonů. 
Dobrané žetony by měly být viditelné pro oba hráče, proto 
musí být vždy umístěny lícem nahoru před hráčem, který je 
dobral. 
  Jestliže ke konci hry některý z hráčů dobere svůj poslední 
žeton, avšak má před sebou méně žetonů než tři, tak nemusí 
Odhodit žádný. 
  Když hráč dokončí svůj tah  (dobrání, použití nebo odhození 
žetonu a dokončení všech požadovaných akcí), tak o tom 
informuje druhého hráče. 
 
POUŽITÍ ŽETONŮ 
  Po dobrání žetonů, jejich položení lícem nahoru a odhození 
jednoho ze tří, nejméně užitečného, mohou být zbylé dva 
žetony dány do hry.  
  Ve hře jsou dva druhy žetonů: Akční žetony a Poziční 
žetony. Každý žeton je zřetelně označen tak, aby bylo snadné 
rozpoznat jeho funkci. 
  Poziční žetony mají natištěný rámeček kolem okrajů, zatímco 
Akční žetony rámeček nemají. 
 
Tady je pár příkladů dvou druhů žetonů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oba druhy mohou být použity pouze v hráčově vlastním 
tahu. Za žádných okolností nemohou být žetony hrány během 
jakýchkoli tahů jiného hráče. 
  Akční žetony zastupují zvláštní akce. Aby účinkovaly, tak se 
neumísťují na hrací desku, ale pouze se protivníkům ukáží a 
ve hře se provedou jejich efekty (detaily vztahující se k jejich 
použití jsou v sekci POPIS ŽETONŮ). Poté jsou tyto žetony 
odhozeny. 
  Poziční žetony představují vaše vojenské jednotky. Při jejich 
použití je hráč položí na jím vybrané, volné šestiúhelníkové 
políčko na hrací desce. Poziční žetony nemohou být položeny 
na jiné žetony na hrací desce. Poté, co byl žeton položen, se již 
nesmí přesunovat ani natáčet. Jednou umístěný žeton zůstává 
ve své pozici až do konce hry nebo do té doby, než je zabit a 
odstraněn z hrací desky. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla 

PRAVIDLA HRY 

příklad Akčních žetonů 

příklad Pozičních žetonů 



jsou zvláštní akce, které některým žetonům umožňují přesun 
po hrací desce či natočení. Jejich použití je vysvětleno v sekci 
POPIS ŽETONŮ. 
  Kdykoli je během hry hrací deska zaplněna a není ani jediné 
volné políčko pro položení žetonu, tak je zahájena Bitva (viz 
sekce BITVY). 
 

BITVY 
  Ve své hromádce žetonů (mezi 35 žetony, 
které tvoří hráčovu armádu) mají hráči několik 
žetonů Boj, které jsou zvláštním druhem 
akčních žetonů. Jakmile je zahrán (použit) 

žeton Boj, tak je na hrací desce odstartována bitva. 
  Během bitvy musí hráči ověřit účinek každého žetonu na 
hrací desce. Bitvy jsou rozděleny do „fází“ podle hodnoty 
iniciativy zobrazené na žetonech. Jestliže číslice iniciativy 
vytištěná na žetonu je 4 - tento žeton jedná jako první, poté jej 
následují žetony s iniciativou 3, 2, 1 a nakonec 0. 
  V každé fázi bitvy jednají jednotky hráčů se stejnou 
iniciativou současně. Např. jestliže dvě jednotky s hodnotou 
iniciativy 3 střílí na sebe, tak obě dostanou zásah a zemřou. 
Jestliže dvě jednotky střílí na stejný cíl ve stejné fázi, tak obě 
zasáhnou cíl současně (oba útoky trefí do černého a žádný 
z projektilů neprojde skrz). Zabité/zničené jednotky zůstávají 
na hrací desce až do konce fáze, ve které byly zabity/zničeny 
(můžete je otočit lícem dolů). Poté, co byly uskutečněny 
všechny akce pro danou fázi, jsou zabité jednotky odstraněny 
a odloženy na odhazovací hromádku. Pokud je jednotka 
zraněna, ale není zničena (protože je Odolnější - nebo má 
k dispozici více bodů Zranění), položí se na ni žeton zranění, 
který znázorňuje, že jednotka již byla zasažena. Moduly a 
Síťoví bojovníci přestanou ovlivňovat jiné jednotky ve chvíli, 
kdy jsou odstraněni z hrací plochy, tzn. na konci fáze, ne 
ihned po zásahu (zabití). 

 
 - žeton zranění se pokládá 
na poškozené (zraněné) jednotky 
 

  Poté, co je fáze ukončena, následuje další fáze, s nejbližší 
nižší hodnotou iniciativy. 
  Zranění HQ jsou započítána na konci fáze. 
  Žeton Boj nemůže být použit, pokud některý z hráčů již 
dobral svůj poslední žeton z hromádky. 
  Hráč, který odstartoval bitvu, tím ukončí svůj tah, bez ohledu 
na počet žetonů, které si ponechal. Jakmile je bitva zahájena, 
nesmí být žádné další žetony použity nebo dokonce odhozeny. 
   Příklady bitvy najdete na konci těchto pravidel. 
 
 
 

UKONČENÍ HRY 
  Jestliže některý z hráčů dobere z hromádky svůj poslední 
žeton, tak může ještě dokončit svůj tah. Poté dokončí svůj tah 
protihráč a začne Poslední bitva. 
  Jakmile některý z hráčů dobere svůj poslední žeton, tak již 
nemůže být použit žeton Boj. 
  Pokud hráč položil svůj poslední žeton a zaplnil poslední 
volný hex na hrací desce, začíná bitva. Po této bitvě může 
protihráč ještě použít své zbývající žetony a začne Poslední 
bitva. 
 
VÍTĚZSTVÍ 
  Hra končí po Poslední bitvě nebo když jsou Zásahové body 
HQ sníženy na 0. 
  Jestliže je jeden z HQ zničen, hra končí a vítězí hráč jehož 
HQ přežilo. 
  Pokud je některé HQ zničeno během bitvy, tak se bitva 
dokončí jako obvykle. Jestliže je během této bitvy zničeno 
také druhé HQ, hra končí remízou.  
  Jestliže není zničeno žádné HQ a byla dobojována Poslední 
bitva, tak vítězí hráč jemuž zůstalo více zásahových bodů HQ. 
  Pokud oběma HQ zůstal shodný počet zásahových bodů, hra 
končí remízou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVIDLA HRY 

Je velmi důležité zamíchat žetony před každou hrou. Během hry se odkládané žetony hromadí po skupinách (např. několik pozičních žetonů nebo několik akčních žetonů za sebou). 
Pokud by se žetony nezamíchaly, mohlo by to vést k sérii podobných žetonů tažených za sebou, a tudíž by se dost obtížně prováděly rozumné akce na hracím plánu. 



POPIS ŽETONŮ 
  Ve hře jsou čtyři balíčky armád. Každý balíček se skládá ze 
35 žetonů, které jsou na své rubové straně náležitě označeny, 
aby bylo zřejmé, ke které armádě patří.  
 
 
 
 
     Moloch Outpost            Borgo Hegemony 
 
  Při použití ovlivňují žetony obojí: jak žetony Jednotek tak i 
žetony HQ (pokud není v příslušném popisu žetonu uvedeno 
jinak).  
 
INICIATIVA 
  Každý Poziční žeton je označen symbolem oznamujícím jeho 
iniciativu ve hře. Vyšší iniciativa znamená dřívější fázi 
v každé bitvě, kdy může daný žeton použít svou akci  
(jednotka bude na své protivníky útočit dříve). 

 
Hodnoty iniciativy jsou v rozsahu od 0 do 3. Hodnota 
označuje číslo fáze, ve které může jednotka provést 
útok (viz sekce BITVY). Některé žetony mají na 

sobě natištěny dvě hodnoty iniciativy, což znamená, že 
jednotka může během bitvy provádět dvě akce (dva útoky). 

 
Jsou zde také žetony s tímto symbolem iniciativy. 
Akce těchto jednotek nejsou během bitvy omezené na 
jednu fázi. Jednotky s tímto symbolem iniciativy 

působí ihned jakmile jsou umístěny na hrací desku a až do té 
doby, dokud nejsou z hrací desky odstraněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Moloch                Borgo                Outpost         Hegemony 
      HQ     HQ  HQ          HQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     útok ztečí  střelecký útok 
 
 
 
 
 

         brnění          síť 
 
  Symboly mohou být vyznačeny na jednom nebo i na více 
okrajích (hranách) žetonu a označují směr daných akcí. Jiné 
akce nemohou být oznámeny, a nepůsobí v žádných jiných 
směrech, než jaké jsou vyznačeny symboly. 
 
  Pár příkladů: 
 
 
      - Útok ztečí ve čtyřech směrech 
 
 
 
       - Střelecký útok ve dvou směrech 
 
 
 
       - Brnění chránící dvě strany 

jednotky 
 
 
       - Síť hozená ve dvou směrech 
 
 
 
 

  Další symboly, které označují zvláštní schopnosti jednotek, 
jsou: 
 
 
 

        Pohyb                Odolnost 
 
  Příklady symbolů zvláštních schopností vyznačených na 
žetonech: 

 
 
 
 

Pohyblivá jednotka       Jednotka se dvěma body Odolnosti 
 
 

PODROBNÝ POPIS 
Útok ztečí 
  Tento symbol znázorňuje útok ztečí prováděný 
proti nepřátelské jednotce. Útočník zasáhne 
pouze protivníky přímo sousedící s okrajem, na 

němž je symbol vyznačen. Jestliže má žeton více než jeden 
symbol útoku ztečí, jsou všechny útoky během bitvy 
provedeny současně. Symbol také ukazuje, jak silný útok je 
(označuje jeho Sílu v rozsahu od 1 do 3). Útoky jsou 
automatické a hráči se nemohou rozhodnout neútočit. 
 
 
 
 
        Útok ztečí Silou 2       Útok ztečí Silou 3 

 
 
Střelecký útok 
  Střelecké útoky jsou, jednoduše řečeno, střely 
vystřelené během bitvy. Zasáhnou první 

nepřátelskou jednotku v útočníkově směru útoku, bez ohledu 
na to, jak daleko jednotka je. Symbol na žetonu označuje směr 
útoku (přímá čára od okraje žetonu). Jestliže má voják dva 
nebo více symbolů Střeleckého útoku, tak během bitvy střílí 
do všech vyznačených směrů najednou. Symbol také ukazuje, 
jak silný útok je (označuje jeho Sílu v rozsahu od 1 do 3). 
Útoky jsou automatické a hráči se nemohou rozhodnout 
neútočit. 
  Vojáci střílí přes své spřátelené jednotky, takže žádný 
přátelský zásah se nebere v úvahu (to znázorňuje jejich 
koordinaci během křížové palby). Přátelské jednotky 
nepřekáží ve směru útoku na nepřátelské jednotky ve stejné 
přímce (výstřely jakoby projdou kolem nebo přeletí!). 

POZIČNÍ ŽETONY 
  Oproti Akčním žetonům, jsou Poziční žetony jediné, které 
lze umístit na hrací desku. Existují 3 druhy Pozičních 
žetonů: Velitelství (HQ), Jednotky a Moduly. 
 

HQ 
  HQ je nejdůležitější žeton ve hře. Každé HQ má 20 bodů 
poškození, které jsou snižovány úspěšnými nepřátelskými 
zásahy. Jestliže body poškození klesnou na 0, je HQ zničeno 
a jeho vlastník prohrává hru. HQ každé armády má odlišnou 
zvláštní schopnost popsanou v popisu každé armády v 
následujících sekcích těchto pravidel. Navíc může každé HQ 
zasáhnout všechny sousedící nepřátelské jednotky útokem 
Ztečí se Silou 1. Přesto HQ nemůže napadnout jiné HQ. 
Každé HQ má iniciativu 0 a svou zvláštní schopností 
nepůsobí na sebe. 

POPIS ŽETONŮ 

JEDNOTKY (neboli Vojáci) 
  Líc všech žetonů Jednotek ukazuje, nehledě na jejich 
obrázky, další symboly znázorňující typy akcí, jež mohou 
Vojáci provést. Ve hře jsou čtyři základní symboly: 



POPIS ŽETONŮ 
 

 
        - Střelecký útok Silou 2 (Výstřel) 

 
 
 

     - Výstřel do 2 směrů (Síla 1 každého) 
 
 
 

     - Výstřel do 3 směrů (Síla 1 každého) 
 
 
Příklad Střeleckého útoku 
  Jeden z vojáků Outpost střílí 
svou zbraní na Molochovu 
jednotku (žetony s černým 
obrysem). Kulka neublíží 
přátelské jednotce ve směru 
útoku (Outpost Runner), 
ale projde přímo přes a 
zasáhne nejbližší Molochovu 
jednotku. Kulka nezasáhne 
Molochovo HQ, které je 
vzdálenější. 

 
 
Brnění (armor) 
  Brnění snižuje Sílu protivníkova Střeleckého 
útoku o 1 (a chrání před všemi střeleckými 

útoky se Silou 1). Avšak nechrání před útoky Ztečí. Symbol 
brnění na žetonu označuje stranu, která je chráněna. Jestliže je 
obrněná jednotka napadena z jiného směru, než je chráněná 
strana, tak brnění nemá žáden účinek a útok znamená zásah. 
Brnění nechrání před Akčními žetony, jako jsou například 
Odstřelovači, Vzdušné údery nebo Granáty. 

 
Síť (net) 
  Sítě deaktivuje sousední protivníky, kteří pak 
nemohou provádět žádné své akce (jako 
pohyb, útok, zatlačení zpět, přidávání 

bonusových schopností, atd.). Symboly sítě označují směr, ve 
kterém je síť hozena. Pouze žetony, jejichž okraje sousedí 
přímo se symbolem sítě jsou deaktivovány. Sítě deaktivují 
protivníky jakmile jsou umístěny na hrací plochu, ne pouze 
během bitvy. Sítě působí také na protivníkovo HQ. (Pro 
podrobnosti se podívejte na Použití sítí v sekci Základní 
objasnění). Sítě působí neustále, a když na hrací ploše jsou, 
tak si hráči nemohou vybrat nepoužít je. 
 

 
 
 
 
 

Hozená síť do 2 směrů 
 
 
Odolnost (toughness) 
  Jestliže Poziční žeton (jednotka) nemá ikonku 
(symbol) Odolnosti, tak je poté, co dostane 

jeden zásah, zabit. Každý symbol Odolnosti znázorňuje další 
zranění, které může jednotka utrpět předtím, než je zabita. 
Tudíž jednotka se dvěmi symboly Odolnosti musí dostat 3 
zranění, než je odstraněna z hrací plochy. Každé zranění 
způsobené jednotce je označeno žetonem zranění, který se 
položí na žeton zasažené jednotky.  
 
 

    - Jednotka se dvěma body Odolnosti 
 
 

 
 
Pohyblivost (mobility) 
  Jednotka označená tímto symbolem se může 
posunout po hrací ploše o jeden hex a/nebo se 

libovolně natočit. Žetony mohou být posunuty pouze na volný 
hex a všechny pohyby jsou provedeny během tahu hráče, který 
žeton ovládá (Ne během bitvy!). Hráč může mobilní jednotkou 
pohybovat před nebo po umístění svých nových žetonů na 
hrací plochu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
         - Symbol připojení modulu 
 
 

 
 
DŮSTOJNÍK (officer) 
  Důstojnické moduly zvyšují sílu útočících 
přátelských jednotek (zteč nebo střelba). 

 
- Tento modul zvyšuje sílu při 
útoku ztečí o 1 a působí 
ve 3 směrech 
 
- Tento modul zvyšuje sílu 
střeleckého útoku o 1 a působí 
ve 3 směrech 
 

 
 
ZVĚD (scout) 
  Zvědové zvyšují hodnotu iniciativy jednotek, 
které jsou k nim připojeny. 

 
 

 
 
MEDIK (medic) 
  Jestliže je Jednotka připojená k modulu Medik, 
tak přežije jedno nebo více zranění (z přímého 

napadení, od Odstřelovače, Vzdušného úderu či Granátu), 
zranění jsou ignorována a žeton Medik je odstraněn. 
(Podívejte se také na Medika v sekci Objasnění pravidel.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULY 
  Žetony Modulů jsou na hrací plochu umísťovány stejně 
jako Jednotky. Na hrací ploše zůstávají do té doby, dokud 
nejsou zničeny. Nemohou se pohybovat nebo natáčet, pokud 
není použit Pohyb, Zatlačení nebo nějaká jiná "vnější" akce 
žetonu. Moduly začnou ovlivňovat Jednotky hned, jakmile 
jsou k nim připojeny (ne pouze během bitvy). Moduly 
nemohou být "vypnuty" nebo zastaveno jejich působení 
podle hráčova přání. Symboly připojení modulů vyznačené 
podél okrajů označují směr, kterým mohou být připojeny 
k jiné Jednotce. Jestliže má modul takových symbolů více, 
tak účinkuje vždy ve všech vyznačených směrech. Moduly 
mohou být zničeny stejně jako jiné Jednotky, ale některé 
Moduly také mohou mít body Odolnosti navíc. Jestliže je 
více Modulů připojených k jedné jednotce, tak se jejich 
efekty kumulují. Moduly působí také na HQ. 

   Protože moduly působí neustále, tak nemají vlastní akce, 
tudíž zisk dodatečných akcí (některé jednotky mají takové 
schopnosti) modul v žádném případě nerozšíří. Moduly 
nepůsobí na nepřátelské jednotky (pokud není v jejich 
popisu specifikováno jinak). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOJ (battle) 
  Jestliže hráč použije tento žeton (ukáže jej 
dalším hráčům - Akční žetony nejsou pokládá-
ny na hrací plochu) začíná Bitva. Tento žeton 

nesmí být použit, pokud některý z hráčů dobral svůj poslední 
žeton z hromádky. Poté, co je použit žeton Boj, končí hráčův 
tah a nemůže provádět žádné další akce. 

 
 
ZATLAČENÍ (push back) 
  Tento žeton umožňuje jedné ze spřátelených 
Jednotek zatlačit sousední nepřátelskou 

Jednotku, čímž se mezi nimi vytvoří mezera jeden hex. 
Nepřátelská Jednotka může být zatlačena pouze na neobsaze-
ný hex a pouze o jedno políčko daleko (ne o dvě či tři). Pokud 
je k dispozici více než jeden neobsazený hex, tak hráč ovláda-
jící zatlačovanou Jednotku rozhodne, na který hex je jeho 
žeton zatlačen. Zatlačená Jednotka nesmí být během pohybu 
natočena. Jestliže není možné vytvořit mezi jednotkami 
mezeru 1 hex, tak žeton Zatlačení nemůže být použit. 
 
Příklad Zatlačení 
Jedna Molochova Jednotka 
(žeton s černým okrajem) 
je obklopena dvěmi vojáky 
Outpostu: běžec/runner (na 
horním hexu) a rváč/brawler 
(na hexu vpravo). Velitel 
molochových sil se rozhodne 
použít svůj žeton Zatlačení. 
Není možné Zatlačit Běžce, 
protože oba hexy za ním jsou 
obsazené a jediný volný hex sousedí 
s Jednotkou, která zatlačení provádí. 
Avšak je možné zatlačit Rváče. Nyní si hráč, který velí silám 
Outpostu, může vybrat, na který hex svou jednotku posune. 
 
 
 

 
POHYB (move) 
  Tento žeton umožňuje hráči pohyb jedné své 
vlastní jednotky do sousedního neobsazeného 

hexu a/nebo natočení této jednotky do požadovaného směru.  
 

 
 
GRANÁT (grenade) 
  Tento žeton zcela zničí jednu vybranou 

nepřátelskou Jednotku. Granát může být hozen pouze na hex 
sousedící s vlastním (uživatelovým) HQ. Nepůsobí na 
nepřátelské HQ. 
 
 

 
ODSTŘELOVAČ (sniper) 
Odstřelovač způsobí jedno zranění jedné zvolené 
nepřátelské Jednotce na hrací ploše. Odstřelovač 

nemůže zasáhnout protivníkovo HQ. 
 

 
 
LETECKÝ ÚDER (air strike) 
  Letecký úder způsobí jedno zranění na cílo-
vém hexu a na všech s ním sousedících hexech. 

Všechny Jednotky v tomto prostoru jsou zasaženy (včetně 
spřátelených). Plocha 7 hexů je úderem zasažena najednou a 
Letecký úder musí být přivolán tak, že rozsah výbuchu nesmí 
přesáhnout hranice hrací plochy 
(všech 7 hexů na hrací ploše 
musí bát úderem zasaženo) 
- viz obrázek. 
Letecký úder 
nepůsobí na HQ. 
Letecký úder může 
být přivolán i 
na prázdný hex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNY V NOVÉM 
VYDÁNÍ 

Toto nové vydání Neuroshimy hex přichází s několika 
menšími změnami. Jsou to: 
 

Hrací plán 
  Byl změněna hrací plán. Má více hexů, které můžete použít 
při svých hrách. Hlavní hrací bojiště se skládá z 19 hexů 
seskupených uprostřed hracího plánu. To je stejné jako v před-
chozím vydání. Kolem něj se nachází kruh osmnácti "červe-
ných hexů", které doporučujeme používat během rozličných 
scénářů. Tento kruh doporučujeme používat při hře pěti či 
dokonce šesti hráčů.  
  Je také celkem dost hexů v pravé a levé zóně na hracím 
plánu. Připravili jsme je ze dvou důvodů: 
- můžete na nich hrát speciální scénáře, například "obrana 
tunelu" nebo "poslední pozice v rohu". To vám dává spoustu 
příležitostí pro vývoj nových módů na Neuroshimu hex. My 
nové módy rovněž uveřejníme na našem webu. 
- použijete je v budoucnu s našimi žetony Terénů, které budou 
vydány v příštích expanzích pro Neuroshimu hex. Ty změní 
hrací plán, výhled a přinesou další vzrušující zážitky 
s Neuroshimou hex. 
 

Počítadlo poškození 
  V novém vydání už nejsou žetony Poškození. Rozhodli jsme 
se použít Počítadlo poškození na hrací ploše. Je to snadný 
způsob jak spočítat počet zásahů, které HQ dostalo. Vezměte 
tedy jeden žeton poškození, položte jej na políčko 20 na hrací 
ploše a posunujte žeton pokaždé, když dostanete zásah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS ŽETONŮ 

AKČNÍ ŽETONY 
  Kromě žetonů představujících bojové jednotky má každý 
hráč několik zvláštních akčních žetonů, které jsou popsány 
níže. 
  Tyto žetony nemohou být použity, jakmile začala bitva, ale 
pouze ve fázi, kdy hráči umísťují své jednotky na hrací 
plochu. Akční žetony nejsou na hrací plochu umísťovány, 
ale po použití jsou odloženy. 

Jakýkoli modul musí být přímo připojen k Jednotce, aby na ni působil. Moduly nemohou působit na Jednotky přes jiné Jednotky či Moduly. Pokud je Vojenská jednotka připojená k Modulu, 
který zvýší její iniciativu a k tomuto Modulu je připojen jiný Modul zvyšující iniciativu, tak pouze bonus z prvního Modulu působí. 

Aby druhý Modul také působil, musel by být připojen přímo k Jednotce.



  

OBJASNĚNÍ 
PRAVIDEL 

VÍCE O INICIATIVĚ 
  Žádná Jednotka nemůže mít svou iniciativu 
sníženu pod hodnotu 0. Jestliže nějaká akce 
Jednotky sníží iniciativu až pod tuto úroveň 
(níže než 0), tak se s Jednotkou stále zachází 
jako by měla iniciativu 0. 
  Není žádné horní omezení zvýšení iniciativy. 
  Jestliže Jednotka může provádět více než 
jeden útok a má Modul, který zvyšuje jeho 
iniciativu, tak bonus ovlivní všechny její 
útoky. 
  Jednotka může provádět akci útok (zteč, 
střelba) ve fázi odpovídající její aktuální 
iniciativě. Například voják s hodnotou iniciati-
vy 3 je deaktivován sítí v bitevní fázi 3; ve 
stejné fázi je síť zničena a ve fázi 2 už nic 
jednotce v akcích nebrání, ale svou akci pro-
pásla, neboť může akci provádět pouze ve fázi 
3, ne ve fázi 2.  
  Situace 1: Jednotka s iniciativou 2 obdrží 
bonus +1 od sousedního Modulu (a její 
hodnota iniciativy je zvýšena na 3) a může 
provádět útok ve fázi 3. Jestliže je v této fázi 
(3) Modul zničen a iniciativa opět poklesla na 
2, tak Jednotka nemůže provádět další útok ve 
fázi 2. 
  Situace 2: Jednotka s iniciativou 3 je ovliv-
něna Sabotérem (speciální Modul Outpostu) a 
jeho iniciativa je snížena o 1 (nyní má iniciati-
vu 2). Nemůže provádět žádné akce ve fázi 3. 
Během stejné fáze (fáze 3) je Sabotér zničen a 
je obnovena původní iniciativa jednotky, ale 
fáze 3 je právě teď ukončena a začíná fáze 2, 
takže jednotka nemůže provádět žádné akce 
v této fázi. Smůla! 
  Situace 3: Jednotka s původní iniciativou 2 je 
vylepšena Modulem a získává +1 iniciativu. 
Bohužel je Modul dočasně deaktivován sítí a 
bonus neposkytuje. Fáze 3 končí, ale síť je 
zničena, takže iniciativa jednotky opět skáče 
na 3. Avšak fáze 3 je právě teď ukončena a 
další začíná - může jednotka provádět akci ve 
fázi 2? Ne, nemůže. Lituji. 
 

POUŽÍVÁNÍ SÍTĚ 
  Jestliže je Síťový bojovník zabit, jeho síť 
působí na ostatní Jednotky až do konce fáze, 
dokud není žeton odstraněn z hrací plochy. Ve 
fázi, kdy je Síťový bojovník zabit, nemůže 
ovlivněný žeton ještě provádět své akce. Bude 
to schopen udělat až v následující fázi. 
  Síťový bojovník může deaktivovat jiného Sí-
ťového bojovníka obvyklým způsobem, poté 
již ovšem deaktivovaný Síťový bojovník 
neovlivňuje žádné jednotky, není schopen 
svou síť použít. 
  Jestliže dva nepřátelští Síťoví bojovníci hodí 
sítě na sebe navzájem, tak se vzájemně 
nedeaktivují. 
  Deaktivovaná jednotka se nemůže pohybo-
vat, tudíž nemůže být ani Zatlačena. 
  Síťový bojovník může být Zatlačen, avšak 
třetí jednotkou (ne jednotkou, která je jím 
deaktivována). 
POUŽITÍ MEDIKŮ 
  Moduly Medik (nebo Medici) nemohou být 
vypnuty, jestliže jsou připojeny k Jednotce. 
Jejich efekty jsou neustále aktivní.  
  Medik pohltí zranění způsobená pouze jed-
ním nepřítelem; jestliže několik protivníků 
zraní cíl připojený k modulu Medik, tak se 
velitel cíle rozhodne, který útok je pohlcen.  
  Jestliže je Medik připojen k více než jedné 
Jednotce a všechny Jednotky jsou zraněny, tak 
si hráč vybere jednu z nich, která bude 
Modulem vyléčena. 
  Jestliže je jediná Jednotka připojená ke dvě-
ma Modulům Medik, tak si ovládající hráč 
vybere, který Medik pohltí poškození při 
zásahu. 
  Jestliže jsou oba, Medik i připojená Jednot-
ka, zasaženi současně, Medik je zničen první a 
nemůže jednotku vyléčit. 
  Jestliže je Jednotka připojena k modulu 
Medik (1), ke kterému je  připojen další 
Medik (2) (ale moduly nejsou „vzájemně 
propojené“), tak při zásahu Jednotky pohlcuje 
poškození druhý Medik (2). 
  Jestliže jsou dva Medici „vzájemně 
propojení“ (každý má ikonu propojení natoče-
nou směrem k druhému), ovládající hráč se 
rozhodne, který z nich zranění pohltí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJASNĚNÍ PRAVIDEL      MULTIPLAYER   

MULTIPLAYER 
Tato sekce představuje nezbytné úpravy pro hru  3 nebo 4 hráčů. 

 
3 NEBO 4 HRÁČI – DEATHMATCH: 
  Změny jsou následující: 
• Zahájení hry: Hráč 1 si dobere jeden žeton, hráč 2 si dobere dva žetony, hráč 3 si dobere tři 

žetony a potom si každý hráč dobere žetony standardním způsobem (do tří). 
• Poslední (finální) bitva: Jestliže kterýkoli z hráčů dobere svůj poslední žeton z hromádky, 

ostatní dokončí své vlastní tahy jako obyčejně a teprve poté začne poslední bitva. 
• Zničení HQ: Jestliže některý hráč ztratí své HQ, je žeton HQ odstraněn z hrací desky 

zároveň se všemi jeho žetony jednotek. Hráč je mimo hru. 
 
4 HRÁČI - TÝMOVÁ HRA: 
  Týmová hra přináší ještě více vzrušení než deathmatch mód. Toto je hra dvou týmů po dvou 
hráčích. Všechna pravidla pro Deathmatch se také aplikují na Týmovou hru. Tady je několik 
dalších úprav: 
• Je zavedeno střídavé pořadí hráčů provádějících své tahy, což znamená, že hráči ve stejném 

týmu nemohou provádět svůj tah po sobě. Jestliže hráči 1 a 2 jsou ve stejném týmu a hráči 3 
a 4 v druhém, tak pořadí tahů by mělo být 1-3-2-4. 

Pro lepší pochopení jsou v následující části spoluhráčovy jednotky nazývané spojeneckými 
jednotkami. 
• Moduly a bonusy HQ ovlivňují také spojenecké jednotky. 
• Pohyb a Zatlačení nemůže být použito na spojenecké jednotky. 
• Spojenecké jednotky nemohou být zasaženy spoluhráčovým útokem střelbou ani ztečí. 

Výstřely jimi projdou. 
• Síťoví bojovníci nedeaktivují spojenecké jednotky. 
• První tým, který zničil HQ jakéhokoli protivníka vítězí ve hře. Jestliže není zcela zničeno 

žádné HQ, tým s vyšším součtem zbylých zásahových bodů (tým, jehož HQ utrpěly menší 
poškození) vítězí. 
Jestliže jsou dvě soupeřící HQ zničeny v jedné bitvě, zbývající dvě HQ se porovnají a to 
s větším počtem zásahových bodů vítězí. 

• Moloch má jedinečný balíček ve hře. Jeho Jednotky zasáhnou i zničí spojenecké Jednotky 
podle obvyklých základních pravidel, ale Moduly a HQ jim dávají bonusy. Molochova 
armáda může rovněž využívat moduly a HQ bonusy spojenecké armády. Navíc molochovi 
spojenci mohou Zatlačit jeho jednotky, mohou být jimi Zatlačeni, a vždy se vzájemně 
deaktivují síťovými jednotkami. 

 
Nepovinná pravidla bodování: v Deathmatch módu se před začátkem hry dají ukazatele 
poškození HQ na 0. HQ mají neomezený počet bodů poškození a pokaždé, když hráčova 
jednotka zasáhne nějaký nepřátelský HQ, tak se způsobené zranění počítá jako vítězné body a 
označí se ukazatelem poškození na stupnici. První hráč, který získal 20 bodů vítězí ve hře. 
V týmovém módu si oba týmy počítají své body dohromady, a vítězí tým, který první získá 
celkem 40 bodů. Jestliže žádný z hráčů nezíská požadovaný počet bodů a poslední bitva 
skončila, tak vítězí hráč nebo tým s vyšším počtem vítězných bodů. 
  Při hře s nepovinnými pravidly bodování, kdykoli Moloch způsobí nějaké poškození 
spojeneckému HQ, zranění nejsou aplikovány a zásahy se nepočítají  do celkového součtu. 



MOLOCH 
  Moloch je napůl stroj a napůl elektronická bytost, která se 
rozkládá přes tak velkou oblast, jako několik států. Byl to 
Moloch, který způsobil pád lidstva v roce 2020. Nyní, po 
třiceti letech, je dokonce ještě větší a silnější. Hordy strojů 
propátrávají neúrodnou zemi, aby zničily zbytek lidstva. 
Všechny rozkazy jsou přenášeny zevnitř Molochova "těla" 
několika propojenými umělými mozky, které pracují na 
nejnovějších plánech pro konečné vítězství. Navzdory jeho 
armádě a technologickým výhodám postrádají Molochovy síly 
přirozenou inteligenci a přizpůsobivost lidí. 
  Balíček: Jednou z nejdůležitějších výhod je vysoká odolnost 
Jednotek. Díky ní zůstává na hrací desce po každé bitvě více 
jednotek v porovnání se silami protivníka. Značný počet 
Jednotek je zkušených ve střeleckém boji a posilující moduly 
umožňují vytvořit doslova nerozbitnou linii strojů schopných 
způsobit velké škody protivníkovu HQ, zatímco jeho vlastní 
HQ je chráněno velmi účinnými obrannými jednotkami.  
  Na druhé straně není Molochova armáda tak mobilní jako 
jiné armády a má jen pár žetonů Boj, což nedává 
kontrolujícímu hráči mnoho příležitostí určit moment, kdy by 
měla bitva začít. 
  Taktická rada: Dobré je umístit HQ v jednom z rohů hrací 
desky a obklopit je silně obrněnými jednotkami. Pak obklíčit 
nepřátelské HQ a zabránit mu tím v pohybu. Nakonec by mělo 
být několik střeleckých jednotek s různou iniciativou umístěno 
v řadě, aby prorazily přes nepřátelskou obranu a poškodily 
HQ. Další možností je umístit jednotku na příhodném místě a 
používat akci Zatlačení. 
 

HQ 
Zvláštní schopnost: +1 zranění ve střeleckém 
boji všem spřáteleným sousedícím jednotkám. 
 
 

 
Akční žetony: 
 

Boj (4x) 
Pohyb (1x) 
Zatlačení (5x) 
Letecký úder (1x) 
 
 
 
 
 
 
 

Poziční žetony - Jednotky: 
 

Blokař / Blocker (2x) - velmi odolný stroj 
obvykle používaný v obranné linii jako ochrana 
před nepřátelskými útoky. Nemůže útočit na jiné 
jednotky. 
 
 
Kyborg / Cyborg (2x) 
 
Gauss Cannon (1x) - Použitím vlastností této 
v současné době nejlepší zbraně může jednotka 
zasáhnout i více nepřátel najednou. Všechny 
nepřátelské jednotky ve směru střelby obdrží 1 

zranění. Nicméně žádné bonusy zvyšující palebnou Sílu na 
gauss cannon nepůsobí. 
 

 
Juggernaut (1x) 
 
 
„Klaun“ / „The Clown“ - během bitvy, v jeho 
fázi iniciativy, namísto provedení Klaunova 
útoku, může na sebe přivolat Letecký úder, se 
kterým se zachází stejně, jako s normálním 

leteckým úderem kromě toho, že může být proveden také na 
okraji hrací desky (takže dosah výbuchu může překročit 
hranice hrací desky). Po Leteckém úderu je Klaun odstraněn z 
hrací desky a odložen a nelze jej žádným způsobem opravit. 

 
 
 

Lovec zabiják / Hunter-Killer (2x) 
 
 
 
Ochránce / Protector (1x) 
 
 
 
Obrněný lovec / Armored Hunter  (2x) 

 
 
 

Obrněná stráž / Armored Guard (1x) 

 
 
Rozparovač / Ripper (1x) 
 

 

 
 
Síťový bojovník / Net Fighter (1x) 
 
 
Úderná jednotka / Stormtrooper (1x) 
 
 
 
Stráž / Guard (1x) 
 
 
 

Poziční žetony - Moduly: 
 

 
Mozek / The Brain (1x) 
 
 
 
Důstojník / Officer (1x) 
 

 
Zvěd / Scout (1x) 
 
 
 
Medik / Medic (2x) 
 
 
 
Mateřský modul / Mother Module (1x) 
 - Jednotka připojená k tomuto Modulu může 
provádět znovu své akce v následující fázi 
iniciativy.  

  Jestliže má jednotka k dispozici standardně dvě akce, tak třetí 
akce navíc je provedena ve fázi, která následuje po těchto 
dvou. 
  Jestliže jsou všechny standardní akce prováděny ve fázi 
iniciativy 0, tak je dodatečná akce ztracena a nemůže být 
provedena.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMÁDY V NEUROSHIMA HEX - MOLOCH 



OUTPOST 
  Poslední pravidelná armáda lidstva je Po-slední stáž - 
Outpost. Po mnoha letech partyzánské války lidé vynalezli 
bezpočet účinných způsobů, jak bojovat se strašlivými stroji. 
Taktika zasáhni a uteč je velmi důležitá při postavení proti 
silnějšímu protivníkovi. Outpost není nikdy na jednom místě, 
vždy se svým pohyblivým městem vyklouzne z léček a pastí. 
Díky mnoha vítězstvím nad vojsky Molocha, získal Outpost 
některé moderní technologie a používá je proti samotným 
strojům. 
  Balíček: Pohyblivost je hlavní výhodou balíčku Outpostu. 
Ten také obsahuje značné množství žetonů Boj, takže hráč 
může snadno využít každou příležitost k rychlému útoku. 
Navíc rozmanitost Modulů (včetně toho, který olupuje 
protivníka) může změnit průběh boje během několika sekund. 
  Hlavní nevýhodou je malý počet bojových jednotek a jejich 
nízká odolnost. 
  Taktická rada: Nejlepší počáteční pozice pro HQ je ve 
středu hrací plochy. To Outpostu umožňuje pohyb svým HQ 
za použití žetonů Pohyb, aby se vyhnulo nepřátelským 
útokům. Pouze když je hrací plocha skoro zaplněna, mělo by 
HQ vycouvat a umístit spřátelené jednotky okolo sebe kvůli 
ochraně. 

 
HQ 
Zvláštní schopnost: Každá spřátelená sousední 
Jednotka může provádět další akce ve fázi 

iniciativy, která následuje po její standardní fázi. Jestliže má 
jednotka standardně k dispozici dvě akce, tak třetí akce navíc 
se provede ve fázi, která následuje po těchto dvou. 
  Jestliže jsou všechny standardní akce prováděny ve fázi 
iniciativy 0, tak je dodatečná akce ztracena a nemůže být 
provedena. 
 
Akční žetony: 
 

Boj (6x) 
Pohyb (7x) 
Odstřelovač (1x) 
 
Poziční žetony - Jednotky: 

 
Běžec / Runner (2x) 
 
 
 
 
HMG (1x) 
 

 
 
Commando (5x) 
 
 
 
Ničitel / Annihilator (2x) 
 
 
 
Mobilní obrněná jednotka / Mobile Armor 
(1x) 
 
 
Rváč / Brawler (1x) 
 
 

 
Poziční žetony - Moduly: 

 
Průzkumné centrum / Recon Center (1x) - 
Dokud je průzkumné centrum na hrací desce, 
tak všechny Jednotky používající akci Pohyb se 
mohou přesunout o 2 políčka namísto o 1. 

(Centrum ovlivňuje všechny Jednotky Outpostu na hrací 
desce.) 

 
Sabotér / Saboteur (1x) - tento modul ovlivní 
sousední nepřátelské jednotky a sníží jejich 
iniciativu o 1. 

 
Medik / Medic (2x) 
 
 
 
Důstojník / Officer (1x) 
 
 
Scoper (1x) - tento Modul ovlivňuje nepřátelské 
Moduly. Dokud je Scoper připojen k nepřátel-
skému Modulu, tak tento cizí Modul slouží 
Jednotkám Outpostu namísto jejich nepřátelům. 

 
Zvěd / Scout (2x) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMÁDY V NEUROSHIMA HEX - OUTPOST 



BORGO 
  Od počátku války byly vytvořeny početné generace mutantů, 
více či méně úspěšných na bitevním poli. Zvýšená rychlost 
růstu, genetické inženýrství a vysoká bojová dovednost jsou 
podstatou schopností mutantů. Rozmanité druhy mutantů se 
potulují po neúrodné zemi a bojují o každou píď země, velmi 
často i proti sobě navzájem. Roztroušené skupiny byly posléze 
sjednoceny charismatickým cyber-mutantem Borgo, který 
svou hordu vede do boje proti lidem pod svým nakažlivým 
praporem z Biohazardu.   
  Balíček: Díky vysoké úrovni iniciativy a početným zvědům 
je rychlost hlavní výhodou vojska Borgo. Navíc má armáda 
mnoho bojových Jednotek a dobrá vylepšení formou Modulů.  
  Hlavní nevýhodou je nedostatek střeleckých Jednotek, což 
nutně znamená pro všechny vojáky Borgo, aby vyhledávaly 
boj ztečí. 
  Taktická rada: Borgo HQ je díky svým zvláštním 
schopnostem nejúčinnější ve středu hrací plochy, obklopený 
spřátelenými Jednotkami. Výhodné je také rozptýlit bojové 
Jednotky tak, aby mohly napadnout nepřítele v několika 
směrech a vyčistit tak bojiště.  

 
HQ 
Zvláštní schopnosti: +1 na iniciativu všem 
sousedním Borgo Jednotkám. 
 

Akční žetony: 
 

Boj (6x) 
Pohyb (4x) 
Granát (1x) 
 
Poziční žetony - Jednotky: 

 
 
Mutant / Mutant (6x) 
 
 
 
Řezník / Butcher (4x) 
 
 
Síťový bojovník / Net Fighter 
(2x) - Síťový bojovník Borgo, kromě deaktivo-
vání, může navíc nepříteli způsobit ještě 3 
zranění. Útok je proveden během boje ve fázi 
iniciativy Síťového bojovníka. Samotná síť 

pracuje jako obvykle (viz sekce Použití sítě v pravidlech). 
Tudíž Síťový bojovník útočí na deaktivované protivníky. 

 
Rváč / Brawler (2x) 
 
 
 
Super Mutant / Super Mutant (1x) 
 
 
 
Vrah / Assassin (2x) 
 
 

Poziční žetony - Moduly: 
 
 
Medik / Medic (1x) 
 
 
 
Důstojník / Officer (2x) 
 
 
 
Super důstojník / Super-officer (1x) 
 
 
 
Zvěd / Scout (2x) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMÁDY V NEUROSHIMA HEX - BORGO 



HEGEMONY 
  Hegemony je území ovládané gangy, které vedou neustálý 
boj o nadvládu. Gangy vyráží plenit a zabíjet, rozšiřujíc teror 
daleko za hranice Hegemony. Síla a fyzická obratnost jsou 
mezi gangy vysoce ceněny, jejich oblíbenou zábavou jsou 
násilné gladiátorské hry. 
  Balíček: Hlavní výhodou balíčku je pěkná řádka Síťových 
bojovníků, kteří mohou být použiti k narušení nejtroufalejších 
nepřátelských akcí. Navíc balíček obsahuje vyvážený počet 
žetonů Boj, Pohyb a Zatlačení, což dělá jednotky Hegemony 
docela mobilní. 
  Armádu, více orientovanou na boj zblízka, tvoří málo střelců. 
  Taktická rada: Síťoví bojovníci by měli být obzvláště dobře 
umísťováni, aby deaktivovali maximum nepřátelských Jedno-
tek, včetně jejich HQ, nebo aby chránili HQ Hegemony před 
blížícími se nepřátelskými Jednotkami. Samotné HQ, díky 
svému speciálnímu silovému bonusu, může být dobře použito 
pro útok na nepřítele (výhodné je umístit HQ blízko nepřá-
telského). 

 
HQ 
Speciální schopnosti: + 1 k Síle všem sousedním 
Hegemony Jednotkám. 
 

 
Akční žetony: 
Boj (5x) 
Pohyb (3x) 
Zatlačení (2x) 
Odstřelovač (1x) 
 
 
Poziční žetony - Jednotky: 

 
 

Běžec / Runner (3x) 
 
 
 
Brutální vrah / Thug (1x) 
 
 
 

 
Bojovník gangu / Ganger (4x) 
 
 

 
 
 

 
 
Gladiátor / Gladiator (1x) 
 
 
 
Síťový bojovník / Net Fighter (2x) 
 

 
 

Stráž / Guard (1x) 
 
 
Síťový mistr / Net Master (1x) - Síťový mistr, 
kromě deaktivování nepřátel, na ně také může 
zaútočit v boji ztečí. Útok je proveden během 
boje ve fázi iniciativy Síťového mistra. Samotná 

síť pracuje jako obvykle (viz sekce Použití sítě v pravidlech). 
Tudíž Síťový bojovník útočí na deaktivované protivníky. 

 
Univerzální voják / Universal Soldier (3x) - 
tato jednotka provádí své akce střelba a zteč 
současně (takto může způsobit 2 zranění 
sousední nepřátelské jednotce). 

 
 
Poziční žetony - Moduly: 

 
 
Boss / The Boss (1x) 
 
 
Provianťák / Quartermaster (1x) - jeden útok 
ztečí prováděný jednotkou s Modulem Provian-
ťák, může být změněn na střelecký útok o stejné 
síle nebo naopak (střelecký útok může být 

změněn na útok ztečí). Jestliže má ovlivněná Jednotka více 
Modulů poskytujících bonusy ke zteči nebo ke střeleckému 
útoku, všechny se aplikují i na střelecký útok umožněný 
Modulem Provianťák. Provianťák může každé kolo ovlivnit 
jinou druh útoku a jiný směr. Pokaždé se ovládající hráč 
rozhoduje, zda Provianťák na sousední Jednotku působí nebo 
ne. Jestliže může ovlivněná Jednotka bojovat ve dvou fázích 
iniciativy, tak se hráč musí rozhodnout, ve která fázi dostane 
bonus od Provianťáka. 
 
 
 
 
 

 
 
Důstojník I / Officer I (2x) 
 
 
 
Důstojník II / Officer II (1x) 
 
Transport / Transport (1x) - Každá sousední 
Jednotka může provádět navíc akci Pohyb 
a/nebo natočení, jako kdyby měla dovednost 
Pohyblivost. Sousední Jednotky se mohou 

pohybovat ihned po umístění tohoto žetonu na hrací plochu. 
Sousední Jednotka se může od žetonu Transport dokonce i 
vzdálit. Žeton Transport nemůže udělit pohybovou akci sám 
sobě. 

 
 
Zvěd / Scout (1x) 
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PŘÍKLAD HRY 

Kolo 2 (Outpost) 
  Hráč dobere žeton Medik (na začátku hry si začínající 
hráč dobere pouze jeden žeton a nemusí odhodit žádný). 
  Hráč umístí Medika do sousedství s HQ a zároveň zabrání 
protivníkovi v umístění žetonu vedle HQ Hegemony. 

PŘÍKLADY HRY - HEGEMONY VS. OUTPOST: 

Kolo 1 (Umístění HQ) 
  Hráč za Outpost začíná, rozhodne se umístit své HQ úplně 
doprostřed hrací plochy, pro lepší pohyblivost díky četným 
žetonům Pohyb v jeho balíčku.  
  Hráč ovládající Hegemony umístí svůj HQ v jednom z rohů 
hrací plochy kvůli lepší obraně. 

Kolo 3 (Hegemony) 
  Hráč dobere žetony Pohyb a Důstojník (na začátku hry si 
druhý hráč dobírá dva žetony a nemusí vyřadit žádný). 
  Hráč používá akci Pohyb a mění pozici svého HQ a 
získává lepší útočnou polohu. Poté umístí Důstojníka vedle 
HQ a tímto vytvoří dokonalé místo pro další jednotku, která 
by mohla dostat bonus od obou, Důstojníka i HQ, a zaútočit 
na nepřátelské HQ. Důstojník zároveň poskytuje dobrou 
obranu HQ.  
 

Kolo 4 (Outpost) 
  Hráč dobere Pohyb, Rváče a Anihilátora.  
  Jeden žeton musí odhodit a hráč se rozhodne odhodit 
Pohyb. 
  Rváč je umístěn na políčko připravené protivníkem a bude 
schopen zaútočit na protivníkovo HQ během bitvy, použí-
vajíc bonus svého vlastního HQ k útoku dvakrát. 
  Anihilator je umístěn do sousedství s nepřátelským HQ.
Odvážná taktika, ale zabrání Hegemonii posunout právě teď 
jejím HQ. 

Kolo 6 (Outpost) 
  Dobrané žetony: Pohyb, Boj, HMG. 
  Jeden žeton musí být odhozen a hráč se rozhodne
odhodit Boj (na bitvu je příliš brzy). 
  Žeton Pohyb je použit na změnu pozice HQ a jeho
ustoupení z hrozby.  
  HMG je umístěn tak, aby útočil na HQ Hegemony
zpovzdálí. 

Kolo 5 (Hegemony) 
  Dobrané žetony: Boj, Síťový bojovník, Běžec 
  Hráč odhodí Boj (postavení nevypadá pro bitvu dost 
dobře, aby ji začal). 
  Síťový bojovník je umístěn tak, aby deaktivoval 
Rváče a Běžec tak, aby představoval hrozbu pro 
nepřátelské HQ. 
 

Kolo 7 (Hegemony) 
  Dobrané žetony: Univerzální voják, Bojovník gangu, Síťový bojovník. 
  Jeden žeton musí být odhozen, hráč si vybírá a odhazuje Bojovníka  
 gangu. 
     Univerzální voják je umístěn tak, aby zaútočil na Anihilátora. 

Díky vysoké úrovni iniciativy bude Voják schopen odstranit 
Anihilátora dříve, než on zaútočí na HQ. 
  Síťový bojovník je umístěn tak, aby deaktivoval nepřátelské 
HQ a zabránil jeho posunu a zároveň ochrání druhého 
Síťového bojovníka. 
  Nakonec se Běžec za použití 
své Pohybové schopnosti 

   přesune do sousedství HQ 
   Outpostu. 

Kolo 8 (Outpost) 
  Dobrané žetony: Commando, Zvěd, Medik 
  Jeden žeton musí být odhozen, hráč si vybírá a odhazuje 
Medika. 
  Commando je umístěno tak, aby zasáhlo jednoho ze Síťo- 
vých bojovníků a modul Zvěd zvýší jeho iniciativu. Takže 
Commando bude schopno odstranit Síťového bojovníka 
dostatečně brzy, aby umožnil jednotce Rváč zaútočit na 
protivníkovo HQ. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍKLAD HRY 

Kolo 9 (Hegemony) 
  Dobrané žetony: Bojovník gangu, Boss, Běžec 
  Jeden žeton musí být odhozen, hráč si vybírá a odhazuje Běžce. 
  Bojovník gangu je umístěn tak, aby bodl do zad HMG a 
poskytl nějakou ochranu pro jednotku Univerzální voják. 
  Boss je umístěn tak, aby zvýšil hodnotu iniciativy Běžce 
a sílu útoku. 

        Kolo 10 (Outpost) 
           Dobrané žetony: Odstřelovač, 
Pohyb a Boj. 

  Hráč se rozhodne odhodit žeton Pohyb. 
  Odstřelovač eliminuje Síťového bojovníka, který deakti- 
voval HQ. Jestliže by hráč nyní použil žeton Pohyb, tak 
by mohl přesunout HQ pryč z Běžcova dosahu, ale zdá se 
být velice rozumné zabezpečit směr střelby pro Comman- 
do. Navíc HQ poskytuje bonus pro Rváče, který je v dobré 
pozici, aby zaútočil na nepřátelské HQ.  
  Poslední dobraný žeton je žeton Boj a zdá se, že je pravá 
chvíle na jeho použití, dříve než Hegemony dobere a 
použije jiného Síťového bojovníka nebo žeton Odstřelovače. 
  Hráč se rozhodne žeton Boj použít a bitva začíná. 
 

SEKVENCE BITVY: 
 
Fáze iniciativy 4 
  Nejvyšší iniciativa na hrací ploše je 4, takže bitvu začínají 
jednotky s úrovní iniciativy 4. Pouze Commando může v této 
fázi jednat (pouze tato jednotka má iniciativu 4), takže střílí na 
nepřátelského Síťového bojovníka 
a ihned jej zabíjí. 
  Síťový bojovník je odstra- 
něn z hracího plánu. 

Fáze iniciativy 0 
  Pouze obě HQ mají úroveň iniciativy 0. 
  HQ Hegemony útočí na Rváče a zabíjí jej. 
  HQ Outpost útočí a zabíjí Běžce. 
  Žetony Běžec a Rváč jsou odstraněny z hracího plánu. 

              Fáze iniciativy 3 
                           Všechny jednotky s iniciativou 3 

 jednají současně. Běžec (Hegemony), 
rozšířený modulem Boss, útočí na HQ Outpostu za 2 body 
poškození. Odolnost HQ poklesly na 18. Rváč (Outpost) 
zasahuje HQ Hegemony za 2 body poškození a jeho 
Odolnost klesá také na 18. 
  Dále útočí Bojovník gangu (Hegemony) na HMG, ale místo jeho 
zničení je zničen modul Medik (viz pravidla Medik). Univerzální voják 
útočí na Anihilátora a ihned jej zabíjí. 
  Žetony Medik a Anihilátor jsou odstraněny z hrací desky. 
 

POKRAČOVÁNÍ 
   
  Bitva je u konce a hra přechází zpět do taktického 
módu, kdy jsou další žetony dobírány a umísťovány na 
hrací plán. Začíná 11 kolo. Hegemony je na řadě. 

Fáze iniciativy 1 
  Pouze jednotka HMG má iniciativu 1, takže je jediná, která 
v této fázi jedná. HMG střílí na nepřátelské HQ a způsobuje 
další bod poškození. Odolnost je nyní 14. 
 
 

Fáze iniciativy 2 
  Všechny jednotky s iniciativou 2 jednají současně. 
Rváč může díky zvláštní schopnosti HQ provést další 
útok, takže způsobí nepřátelskému HQ další 2 body 
poškození, jehož Odolnost nyní poklesla na 16. 
  Střelba HMG na HQ Hegemony způsobuje 1 zranění. 
Odolnost HQ klesá na 15. 
 



 

NOVÁ PRAVIDLA 
 

 

Dlouhý dosah Modulu 
(long distance module) 
  Tento Modul má dosah (účinkuje) o jeden hex dále 
než obyčejný Modul. Svou zvláštní schopností 

ovlivňuje sousední jednotku a jednu další (ve směru 
vyznačeném ikonou). V případě Medika si hráč musí vybrat, 
na kterou z těchto dvou jednotek působí. 
 
 

 

Natočení (turn over) 
  Jednotka se může natáčet jakýmkoli směrem. 
 

 
 
 

 

Přitáhnutí (grabbing) 
  Po zahrání tohoto žetonu může jedna z vašich 

Jednotek přitáhnout jednu nepřátelskou Jednotku, která je 
vzdálená jeden hex od vaší jednotky a posunout ji do 
sousedství vaší Jednotky. Protivník si vybírá, kam bude jeho 
jednotka posunuta, pokud je více pozic sousedících 
s přitahující Jednotkou. Po přitažení se může přitahovaná 
Jednotka natočit jakýmkoli směrem. 
 
 
 

 

Přeskupení 
(Repositioning) 

  Můžete navzájem zaměnit pozici svých dvou jednotek. Bě-
hem přeskupení se jednotky nemohou natáčet novým směrem.  
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVÁ ARMÁDA: 
DOOMSDAY MACHINE 
 

 
HQ 
Zvláštní schopnost: V každém hráčově kole se 
může jedna z jeho jednotek volně natočit 
libovolným směrem. 

 
 
Akční žetony 
Boj (3x) 
Odstrčení (1x) 
Přitáhnutí (1x) 
Přeskupení (1x) 
 
Poziční žetony - Jednotky 

 
 
Alfa střelec / Alfa Shooter (2x) 
 
 
 
  
Beta střelec / Beta Shooter (2x) 
 
 
 
 
Gamma střelec / Gamma Shooter (1x) 
 
 
 
Delta střelec / Delta Shooter (1x) 
 
 
 
Omega střelec / Omega Shooter (2x) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Doom Net Fighter / Doom síťový bojovník 
(2x) - Může změnit trajektorii (dráhu střely) 
spojeneckých střelců. Pokud nějaký spojenecký 
střelec střelí na DNF tam, kde je umístěna 

"šipka dovnitř", tak je střelba přesměrována ve směru "šipky 
ven". Má ještě schopnost Přitáhnutí. 
 

 
Pusher (2x) - Může měnit trajektorii spojenec-
kých střelců stejným způsobem jako DNF. Má  
ještě schopnost Odstrčení 
 

 
Tripler (1x) - Může měnit trajektorii spojenec-
kých střelců stejným způsobem jako DNF. 
Každá střela, která je takto přesměrována, je 
vystřelena do všech tří směrů vyznačených na 
Tripleru. 
 

 
Poziční žetony - Moduly: 

 
 
Důstojník / Officer (7x) 
 
 
 
 
Zvěd / Scout (2x) 
 
 
 
Medik / Medic (4x) 
 
 
 
Hlavní válečný procesor / 
Main War Processor (2x) - Každá sousední 
přátelská Jednotka může provádět akci navíc 
ve fázi iniciativy, která následuje po její 
standardní fázi. Jestliže má Jednotka standard-

ně k dispozici dvě akce, tak třetí akce navíc se provede ve fázi, 
která následuje po těchto dvou. 
  Jestliže jsou všechny standardní akce prováděny ve fázi 
iniciativy 0, tak je dodatečná akce ztracena a nemůže být 
provedena. 
  (Tato schopnost působí stejným způsobem jako schopnost 
HQ Outpostu.) 
 

EXPANZE DOOMSDAY MACHINE 
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