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1.0 ÚVOD  

Wing Leader je hra z prostredia 2. sv. vojny, v ktorej sa stíhacie lietadlá 

snažia zachytiť a rozptýliť útok formácií nepriateľských útočníkov.  

Základnou jednotkou v hre Wing Leader je peruť alebo letka. Na rozdiel od 

iných klasických leteckých hier, ktoré na bojisko pozerajú zhora, v hre 

Wing Leader hráči vidia bojisko zboku.  

1.0.1   Kniha pravidiel  

Táto kniha opisuje pravidlá hry. Každé pravidlo má svoje číslo. Odkazy na 

iné pravidlá sú uvedené v [hranatých zátvorkách]. Poznámky v bočných 

stĺpcoch opisujú logiku pravidiel spoločne s príkladmi, ilustráciami a inými 

užitočnými informáciami.  

Pokročilé pravidlá a pravidlá pre pozemné jednotky a bombardovanie 

[13.0-15.0] odporúčame hráčom použiť až potom, čo si už vyskúšali 

niekoľko úvodných scenárov a naučili sa základy hry.  

1.0.2   Kniha scenárov  

Kniha scenárov obsahuje rozličné predpripravené historické situácie, ktoré 

si môžete pripraviť a zahrať.  

1.0.3   Vydania pravidiel  

Séria hier Wing Leader používa spoločné pravidlá. Táto verzia zahŕňa 

zmeny, ktoré nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie pravidiel.  

1.1   SLOVNÍČEK  

V tejto kapitole nájdete dôležité výrazy, ktoré hra používa.  

Bojaschopná. Viď "Rozvrátená".  

Bojová rýchlosť a obratnosť. Sú to hodnoty základnej rýchlosti a 

obratnosti perute, modifikované faktormi, ktoré sa vzťahujú iba na boj. 

(Viď tiež Základná rýchlosť a obratnosť.)  

Bombardér. Bombardéry sú perute so značkou bombardovacej misie.  

Dohľad. Neprerušovaná čiara medzi dvomi peruťami na mape, alebo 

medzi peruťou a pozemnou jednotkou, ktorá umožňuje peruti zamerať 

nepriateľskú peruť, alebo pozemnej jednotke použiť na peruť 

protilietadlovú streľbu.  

Dostupná. Dostupná stíhacia peruť je taká, ktorá je bojaschopná A 

ZÁROVEŇ sa nenachádza na rovnakom políčku s nepriateľskou peruťou, 

ktorá ju zamerala. Rozvrátená stíhacia peruť, alebo peruť nachádzajúca sa 

na jednom políčku s nepriateľskou peruťou, ktorá ju zamerala, je 

nedostupná.  

Formácia. Aby boli "vo formácii", musia byť spriatelené perute na 

rovnakom alebo priľahlom políčku k inej spriatelenej peruti, A ZÁROVEŇ 

musia mať rovnaké smerovanie. Formácie môžu pozostávať aj z dlhšej 

reťaze priľahlých perutí.  

Horizontálny let. Peruť smeruje priamo k ľavému alebo pravému okraju 

mapy a nie je natočená tak, aby pri ďalšom pohybe stúpala alebo klesala.  

Klesanie. Peruť prechádza na nižšiu letovú hladinu. 

Kvôli prehľadnosti používame v týchto pravidlách pojem "peruť" tak pre 

perute, ako aj pre letky. Všetky pravidlá vzťahujúce sa k perutiam platia 

rovnako aj pre letky, okrem prípadov, kedy je uvedené inak.  

Letka. Viď Peruť.  

Letová hladina/výška. Letová hladina označuje vzdialenosť políčka, na 

ktorom sa nachádza peruť, od zeme. Letové hladiny sú na mape označené 

číslami 0 až 19. (Pozn. prekl.: v originále sa v pravidlách rovnocenne 

používajú výrazy "altitude" a "height", ktoré v slovenčine zhruba to isté, ale 

v preklade bude použitá letová hladina.) 

 

 

 

Séria hier Wing Leader. Wing Leader je sériou 

hier. Vydané sú dve základné krabice. Prvá, Wing 

Leader: Victories 1940-1942, zahŕňa kľúčové 

lietadlá a boje zo začiatku vojny a druhá, Wing 

Leader: Supremacy 1943-1945, posúva hru do 

druhej polovice vojny, až do jej konca. Ďalšie 

rozšírenia následne zaplátajú medzery v ponuke 

lietadiel a navyše poskytnú ďalšie scenáre. 

 

 

 

 

Jazyk. Pôvodné anglické pravidlá sú preložené do 

slovenčiny. 

 

Edície pravidiel. Väčšie zmeny pravidiel od verzie 

1.0 sú označené v bočných stĺpcoch plným 

kosoštvorcovým symbolom .  

Kniha, ktorú držíte v rukách, obsahuje tzv. "živé 

pravidlá", zahŕňajúce všetky doterajšie opravy chýb 

a dodatočné vysvetlivky. Zmeny od pravidiel verzie 

2.0 sú označené modrou farbou.  

"Živé pravidlá" s opravami a zmenami nájdete na 

www.gmtgames.com. 

 

 

 

 

 
 

Priľahlý. Šípky znázorňujú 8 priľahlých políčok k 

tejto peruti Bf 109G. Táto peruť práve vykonáva 

horizontálny let (viď slovníček). 

http://www.gmtgames.com/


 

3 

 

Výrazy "vyššie", "nižšie", "nad" a "pod" odkazujú na vzájomný pomer 

letových hladín. Peruť na letovej hladine 7 je vyššie, než peruť na letovej 

hladine  6, a zároveň nižšie, než peruť na letovej hladine 8.  

Modifikátor. Hody kockou v hre sú ovplyvnené modifikátormi. Pripočítaj 

modifikátor (alebo ho odpočítaj, ak je negatívny) k hodu, čím získaš 

celkový hod. Modifikátory sa sčítavajú.  

Narušená (peruť). Na narušenú peruť už vplýva chaos boja, pričom 

niektoré lietadlá sa mohli medzičasom vydať späť na základňu, takže pre 

zvyšné lietadlá perute je ťažšie zabezpečiť vzájomnú podporu. 

Nedostupná. Viď "Dostupná".  

Nepriateľ. Všetky perute a pozemné jednotky patriace protivníkovi sú 

považované za nepriateľov. Scenáre obvykle definujú jednu stranu mapy 

ako nepriateľskú. (Viď tiež Spriatelené jednotky.)  

Oneskorenec. Oneskorenec je lietadlo, ktoré sa oddelilo od svojej perute 

a je pri útoku zraniteľnejšie.  

Peruť. Peruť je jednotka spoločne letiacich lietadiel. Letka je jednotka 

približne polovičnej veľkosti perute.  

Poradie iniciatívy. Poradie,  v akom sa perute pohybujú.  

Priľahlý. Priľahlé políčko na mape je jedno z 8 políčok susediacich s 

políčkom, na ktorom sa nachádza peruť. Políčka sú priľahlé tak šikmo, ako 

aj vodorovne/zvislo (viď bočný stĺpec).  

Rozvrátená (peruť). Rozvrátená peruť stratila svoju bojaschopnosť, jej 

preživšie lietadlá sú roztrúsené, a/alebo už nie je efektívna. Opakom 

rozvrátenej jednotky je bojaschopná jednotka.  

Slnko. Nepriateľské perute v smere Slnka (nazývame ich "proti Slnku") je 

ťažšie zamerať.  

Spriatelené jednotky. Všetky perute a pozemné jednotky náležiace 

jednému hráčovi sú pre tohto hráča pokladané za spriatelené. Scenáre 

obvykle definujú jednu stranu mapy ako spriatelenú. (Viď tiež Nepriateľ.)  

Stíhacie bombardéry. Stíhacie bombardéry sú perute stíhačiek, ktoré sú 

vybavené nákladom bômb a sú označené značkou misie Bombardovanie. 

Scenár začínajú ako bombardéry a počas jeho priebehu sa môžu zmeniť na 

stíhačky.  

Stíhačka. Stíhačky sú perute označené značkami misie Sprievod, Pátranie 

alebo Zachytenie.  

Strata. Strata znamená zostrelenie lietadla. Aj keď hra používa ako 

jednotky perute, straty sú vyjadrené počtom jednotlivých zostrelených 

lietadiel.  

Stúpanie. Peruť prechádza na vyššiu letovú hladinu.  

V kľude. Viď "V pohotovosti".  

V pohotovosti. Stíhacia peruť v pohotovosti registruje prítomnosť 

nepriateľa. Peruť, ktorá nie je v pohotovosti, je v kľude.  

Vzdialenosť. Vzdialenosť na mape je meraná zrátaním políčok v 

najkratšom možnom smere, od jedného políčka k druhému. Políčka je 

možné počítať aj šikmo. Započítajte cieľové políčko, ale nie začiatočné 

(viď bočný stĺpec). 

Základná rýchlosť a obratnosť. Sú to hodnoty rýchlosti a obratnosti 

perute tak, ako sú uvedené na Informačných kartách lietadla, 

modifikované nákladom zbraní, stúpaním a klesaním. (Viď tiež Bojová 

rýchlosť a obratnosť.)  

Zamerať/zameraná. Zameranie znamená, že peruť spozorovala 

nepriateľa a začína naňho útočiť (pozn. prekl.: nemýliť s "mierením" pri 

bombardovaní). Nepriateľská peruť je označená ako "zameraná".  

1.2   ZAOKRÚHĽOVANIE  

Niektoré pravidlá uvádzajú nutnosť čísla násobiť alebo deliť. Po delení sú 

všetky desatinné čísla zaokrúhlené k najbližšiemu celému číslu (čo je aj 

nula, takže sa zaokrúhľuje aj k nule, ak je najbližšie). Desatinné čísla 0.5 

sa vždy zaokrúhľujú nahor. 

  
 

Vzdialenosť. Peruť Bf 109G je vo vzdialenosti 4 

políčok od perute Spitfirov IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTKA: Peruť stíhačiek Hawker Hurricane letí v 

type zomknutej formácie, ktorú hra nazýva "prísna 

doktrína". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viacnásobné delenie. Pri viacnásobnom delení za 

sebou vždy zaokrúhľujte po každom delení. 

Polovica z 5 je 2.5, zaokrúhlená na 3. Ak ju znovu 

delíte na polovicu, bude to 1.5, zaúkruhlené na 2. 
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2.0   HERNÉ KOMPONENTY  

Táto kapitola opisuje komponenty použité v hre.  

2.1   POZNÁMKY KU KOMPONENTOM  

Kniha scenárov. Kniha scenárov obsahuje množstvo scenárov, z ktorých 

každý opisuje inú historickú situáciu a obsahuje informácie o príprave 

scenára a jeho hraní [5.1].  

V budúcich rozšíreniach, časopisoch a na internete budú vydané ďalšie 

oficiálne scenáre.  

Mapa. Mapa zobrazuje sieť dlhú 26 políčok a vysokú 20 políčok. (Políčka 

sú síce obdĺžnikové, ale voláme ich políčka, nie obdĺžniky.) Každé políčko 

má svoj stredový bod, ktorý sa používa na určenie blokovania dohľadu cez 

oblaky [4.6.1].  

Dlhšia spodná strana mapy zobrazuje zemský povrch. Táto strana je "dole". 

Protiľahlý okraj mapy je "hore". Mapa preto zobrazuje pohyb zo strany na 

stranu a výšku nad zemou.  

Rad políčok najbližšie k zemskému povrchu je označený ako letová hladina 

0 (nula). Perute nemôžu letieť nižšie, ako v tejto letovej hladine. Každý 

ďalší rad políčok nad týmto radom je očíslovaný až do letovej hladiny 19, 

čo je najvyššia letová hladina, v akej môžu perute lietať.  

Každý vertikálny stĺpec na mape je označený písmenom od A po Z. 

Umiestnenie perute na mape je preto možné vyjadriť kombináciou písmena 

a číslice: B5, G13 atď. Stĺpec A obsahuje políčka na umiestnenie značky 

ťahu [6.0].  

V niektorých scenároch je na mapu umiestnený aj terén a počasie [4.0].  

Žetóny perutí. Žetóny zobrazujú bočné siluety lietadiel. Takisto je na nich 

vyobrazená veľkosť jednotky. Žetóny s jedným lietadlom vyjadrujú letky, 

žetóny s dvomi lietadlami vyjadrujú perute.  

Každý žetón perute obsahuje názov typu lietadla alebo modelu [3.2]  

a identifikačné písmeno (IP) na odlíšenie perute od iných s rovnakým 

typom lietadla.  

Okraj žetónu najbližšie k predku lietadla označuje prednú stranu perute a 

zároveň ukazuje smer jej letu. Žetóny perutí sú obojstranné. Ak by lietadlo 

pri pohybe vyzeralo ako letiace dole hlavou, prevráťte žetón na druhú 

stranu (smerovanie zachovajte).  

Žetóny pozemných jednotiek. Niektoré žetóny reprezentujú pozemné 

jednotky. Sú na nich uvedené rozličné hodnoty, ktoré sa používajú pri 

protilietadlovej obrane a bombardovaní [14.0].  

Značky a žetóny. Hra obsahuje značky, ktorými označujete stav perutí a 

prostredia.  

Na mapu sú umiestňované nasledovné značky (viď nasledujúcu stranu):  

Značka ťahu označuje aktuálny herný ťah [6.0].  

Značka Slnka označuje slnečný oblúk [4.2].  

Značka hmly označuje najvyššiu letovú hladinu, do ktorej zasahuje 

hmla [4.3].  

Značka kondenzačných stôp označuje najnižšiu letovú hladinu pre 

kondenzačné stopy [4.4].  

Značky "pomalá" označujú perute, ktoré práve vzlietajú [13.7], alebo 

sú spomalené torpédovými útokmi [15.3.5.1].  

Značky "pomalé stúpanie" označujú perute, ktoré stúpajú, ale nemenia 

letovú hladinu [8.5.1].  

Značky "manévrovací súboj" označujú perute, ktoré sa nachádzajú v 

manévrovacom súboji [10.8.1].  

Značky "obranný kruh" označujú perute nachádzajúce sa v obranných 

kruhoch [13.4.3]. 

Značky "stúpanie" označujú perute, ktoré stúpajú [8.5]. Naopak 

značky "klesanie" označujú perute, ktoré klesajú [8.5].  

Krabica obsahuje nasledujúce komponenty:  

Pravidlá  

Kniha scenárov  

Mapa  

Hárky žetónov a značiek (3 hárky vo WL: 

Victories;  4 hárky vo WL: Supremacy)  

Hárky Informačných kariet lietadiel (5 hárkov 

vo WL: Victories; 6 hárkov vo WL: Supremacy)  

Prehľadové karty (2 Bojové karty,  

1 Bombardovacia karta)  

1 Bojový displej (iba WL: Supremacy)  

2 Zápisníky krídla  

2 šesťstenné kocky 

 

 

 

 

Žetón perute. Tento obrázok ukazuje obe strany 

žetónu perute. 

 

 

Žetón letky. Žetóny letiek zobrazujú jedno 

lietadlo, zatiaľ čo žetóny perutí zobrazujú dve. 

 

Identifikačné písmená. Všeobecné pravidlo je,  

že identifikačné písmená A až S prináležia perutiam 

a letkám stíhačiek, zatiaľ čo T až Z perutiam/letkám 

bombardérov (aj keď v sade žetónov nájdete tiež 

niektoré bombardéry s identifikačnými značkami z 
rady A až S).  

Ak majú žetóny rovnakého typu lietadla rovnaké 

identifikačné písmená, jedná sa pravdepodobne o 

alternatívne farebné schémy, ako napríklad púštne 

či tropické. 

 

 
Let hlavou nadol. Nesnažte sa s peruťami lietať 

hlavou nadol, pretože to vyzerá dobre. Ak by sa 

žetón perute mal obrátiť na hlavu, jednoducho ho 

otočte na zadnú stranu. 

 

 

 

Pozemná jednotka. Žetóny pozemných jednotiek 

sú podrobne popísané v kapitole 14.0. 
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Značky zamerania označujú nepriateľov, ktorí boli zameraní [7.2.1]. 

Identifikačné písmeno (IP) značky zamerania označuje zameriavaciu 

peruť. Na rubovej strane sa nachádza značka "vektor" s rovnakým 

identifikačným písmenom [9.2.4].  

Značky "bombardovanie" označujú vplyv protilietadlovej streľby na 

bombardovacie útoky [14.2.5]. Na lícovej strane zobrazujú -1 a na 

rubovej strane -2.  

Značky "boj" označujú miesta na mape, na ktorých sa bojuje [10.0.1].  

Značky "palebná priehrada" označujú zóny protilietadlovej streľby 

[14.2.2].  

Značky oblakov označujú prítomnosť oblakov na políčku [4.5]. 

Existujú tri typy značiek oblakov: Tenké, roztrhané a husté. 

Na zápisník krídla sú položené nasledujúce značky:  

Značky IP položte na kruhy na zápisníku krídla, čím označíte 

príslušnosť tohto záznamu ku konkrétnej peruti na mape [5.2]. Značky 

IP rady A až S označujú, či je peruť v pohotovosti (predná strana) 

alebo v kľude (zadná strana) [7.1]. Značky IP rady T až Z zobrazujú 

iba identifikačné písmená.  

Značky strát označujú počet strát perute [10.6].  

Značky oneskorencov na zadnej strane značiek strát označujú 

prítomnosť oneskorenca v peruti [10.6.1].  

Značky "narušená" a "rozvrátená" označujú stav perutí [10.7].  

Značky munície označujú perute s nízkou (predná strana) alebo 

vyčerpanou (zadná strana) muníciou [10.7.2].  

Značky rakiet označujú perute nesúce rakety vzduch-vzduch (predná 

strana), alebo perute s vyčerpanými zásobníkmi rakiet (zadná strana) 

[13.5.3].  

Značky kanónových gondol a protitankových gondol označujú 

perute nesúce podvesené kanónové gondoly [13.5.6].  

Značky misií Bombardovanie, Sprievod, Pátranie a Zachytenie 

označujú aktuálnu misiu perute [9.2].  

Značky "zelenáč" a "veterán" označujú kvalitu perute [5.2.1].  

Značky "eso" označujú výnimočné osobnosti pilotov v peruti [5.2.1].  

Značky "veliteľ krídla" označujú veliteľov formácií viacerých perutí 

[9.5.1].  

Značky "náklad bômb" označujú perute, ktoré nesú bomby [9.2.1]. 

Variantom bômb sú značky náklad padákových bômb, náklad torpéd 

a náklad PTR [15.1]  

Značky "prídavná nádrž" označujú perute s prídavnými nádržami na 

palivo [13.2].  

Informačné karty lietadiel (IKL). Hra obsahuje väčšie množstvo 

Informačných kariet lietadla (IKL). Každá karta vyjadruje jeden alebo viac 

modelov lietadla a uvádza jeho hodnoty. [3.3].  

Prehľadové karty hráčov. Prehľadové karty hráčov (Bojová karta a 

Bombardovacia karta) slúžia ako súhrn pravidiel a tabuliek pre 

vyhodnocovanie boja a iných herných situácií. Prehľadové karty v rohu na 

prednej strane uvádzajú číslo verzie.  

Bojový displej. Ak sa niektoré políčko na mape príliš zaplní žetónmi a 

značkami, môžete ich kvôli odľahčeniu samotnej mapy presunúť na 

bojový displej. Bojový displej obsahuje tri okienka pre umiestnenie 

žetónov a značiek [10.0.1]. 

  

 

Mapové značky. Tieto používate na označenie 

stavu na mape. 

 

 

Značky na Zápisníku krídla. Tieto používate na 

označenie stavu perutí na Zápisníku krídla. 

 

 

 

 Nový Bojový displej. Pre uľahčenie vyhodno-

covania zložitejších súbojov na preplnených 

políčkach mapy bol hráčom do hry Supremacy 

pridaný Bojový displej. 
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Zápisník krídla. Každý hráč má zápisník svojho krídla a používa ho na 

zaznamenávanie aktuálneho stavu svojich perutí. Zápisníky krídla obsahujú 

niekoľko záznamov. Do políčka úplne vľavo umiestnite IP značku perute a 

značku jej misie. Značky pre straty, muníciu, kvalitu jednotky, 

oneskorencov, esá, náklady zbraní atď. umiestnite na políčko záznamu 

perute vedľa políčka s IP značkou perute a značkou misie [5.2].  

Kocky. Na rozličných miestach pravidiel sú hráči vyzvaní hádzať jednou 

alebo dvomi šesťstennými kockami a použiť výsledok hodu. Ak hra hovorí 

o hode dvoch kociek, spočítajte ich výsledok.  

3.0   PERUTE  

Základná jednotka, ktorú hráč v hre ovláda, je peruť. Peruť predstavuje 

skupinu lietadiel letiacich v skupine.  

3.1   VEĽKOSŤ JEDNOTKY  

V hre sa vyskytujú dve veľkosti jednotky: perute a letky. Všetky pravidlá 

vzťahujúce sa na perute platia rovnako aj pre letky, okrem prípadov, kedy 

je uvedené inak.  

Perute obvykle predstavujú 7 až 12 lietadiel. Letky predstavujú menšie 

jednotky o 2 až 6 lietadlách (v ojedinelých prípadoch dokonca aj jedno 

jediné lietadlo, viď pravidlo 13.6). V niektorých prípadoch môže byť peruť 

rozdelená na dve letky [9.3].  

3.2   KLASIFIKÁCIA LIETADIEL  

Perute sú klasifikované triedou, typom a modelom lietadla, ktoré danú 

peruť tvorí.  

Trieda vyjadruje kategóriu lietadiel, opisujúc ich rolu. V hre je 

definovaných sedem tried lietadiel (viď zoznam v bočnom stĺpci). 

Akákoľvek trieda, obsahujúca v názve pojem "bombardér", patrí do triedy 

"bombardér". Transportné perute sú v hre tiež považované za 

"bombardéry". Stíhačky sú, samozrejme, v triede "stíhačka".  

Naviac k triedam lietadiel hra rozlišuje aj rozličné typy a modely lietadiel. 

Vo všeobecnosti platí, že typy lietadiel na hru nemajú žiadny vplyv, okrem 

toho, že niektoré žetóny perutí sú identifikované namiesto modelu typom, 

a tak môžu v hre reprezentovať odlišné modely rovnakého typu lietadla.  

Každý model lietadla má svoje hodnoty definované na samostatnej 

Informačnej karte lietadla (IKL) [3.3]. Niektoré IKL obsahujú informácie 

pre viacero modelov; tieto sú uvedené na zadnej strane ako varianty s 

prípadnými odlišnosťami v parametroch lietadla.  

3.2.1   Bombardéry a stíhačky  

Pre stíhačky a bombardéry platia odlišné pravidlá. Používanie stíhačiek na 

bombardovanie a naopak bombardérov na stíhanie môže ale byť niekedy 

mätúce, preto definujeme "bombardéry" a "stíhačky" podľa ich misie 

nasledovne:  

Bombardéry. Perute s bombardovacou misiou sú bombardéry [9.2.1].  

Stíhačky. Perute s misiou Sprievod, Pátranie alebo Zachytenie sú stíhačky 

[9.2.2, 9.2.3, 9.2.4].  

Scenáre môžu definovať triedy bombardérov ako stíhačky tým, že im určia 

misie Sprievod, Pátranie alebo Zachytenie [9.2]. Tieto jednotky potom 

nenesú náklad bômb.  

Stíhacie bombardéry. Triedy stíhačiek s bombardovacou misiou nesú 

náklad bômb a sú definované ako "stíhacie bombardéry". Sú bombardérmi 

na začiatku scenára a zostávajú nimi až do momentu odhodenia alebo 

zbavenia sa bômb, kedy sa stávajú opätovne stíhačkami a je im pridelená 

misia Pátranie [15.2.4].  

Jednotky triedy stíhačiek s misiou Prieskum [15.2.1.2] sú v priebehu 

scenára bombardérmi a nestávajú sa stíhačkami. 

  

 

Záznamy Zápisníku krídla. Na jednotlivé 

záznamy Zápisníku krídla umiestňujete značky, 

vyjadrujúce stav danej perute. Kruhové políčko je 

určené pre IP značku a značku misie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje sedem tried perutí:  

Stíhačky                        Ľahké bombardéry  

Strmhlavé bombardéry     Stredné bombardéry  

Torpédové bombardéry   Ťažké bombardéry  

Transporty 

 

 

Modely a typy. Fw 190A označuje typ lietadla. Fw 

190A-4 a Fw 190A-8 sú dva odlišné modely typu 

Fw 190A. Oba používajú rovnaký žetón  

Fw 190A.  

Fw 190A-4 a Fw 190A-8 používajú odlišné IKL. 

IKL modelu Fw 190A-4 ale na zadnej strane 

obsahuje poznámky pre ďalšie modely, ako 

napríklad lepšie vyzbrojený model Fw 190A-6. 

Rovnako aj IKL modelu Fw 190A-8 obsahuje na 

zadnej strane poznámky o modeli Fw 190F-8. 

 

 

 

 

 

 

Varianty misií. Ako uvádza pravidlo 9.2, niektoré 

misie majú varianty. Napríklad transportné misie sú 

variantom bombardovania. Definície "bombardér" 

a "stíhačka" sa vzťahujú tiež aj na variantné misie, 

takže peruť na transportnej misii je pre účely hry 

bombardérom. 

 

 

Stíhacie bombardéry. Pravidlo 15.2.4 uvádza 

niektoré odlišnosti v spôsobe, akým sa v role 

bombardérov správajú stíhacie bombardéry v po-

rovnaní s klasickými bombardérmi. 

 

 

Veľkosť jednotky  

Perute a letky sa v zložení líšia. Britské perute 

zväčša obsahovali 12 lietadiel, zatiaľ čo 

nemecké "Staffel" mávali napriek svojim 

papierovým počtom vo výške 12 často iba  

9 alebo menej lietadiel. Letka v hre obvykle 

značí britskú letku so 6 lietadlami alebo roj  

s 3 lietadlami, prípadne nemecký ekvivalent 

"Schwarm" so štyrmi lietadlami. Tiež môže 

značiť veľmi malý počet, napríklad len dve 

lietadlá. Americká letecká stíhacia eskadra so  

16 lietadlami by tak bola v hre tvorená dvomi 

peruťami po ôsmich alebo štyrmi letkami po 

štyroch lietadlách. 
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3.3   HODNOTY LIETADIEL  

Perute majú v závislosti od modelu lietadla odlišné hodnoty; tieto sú 

uvedené na ich IKL. Lietadlá sú rozlišované v nasledovných parametroch.  

Trieda. Trieda lietadla [3.2] je uvedená vo vrchnej časti IKL.  

VB. Víťazné body (VB) udelené nepriateľovi za každý zostrel lietadla 

[12.1].  

Štátna príslušnosť a dátum. V spodnej časti IKL je uvedený štát výrobcu 

a dátum vstupu do aktívnej služby.  

Číslo verzie. Každá IKL obsahuje číslo verzie pre prípadné budúce 

aktualizácie (číslo verzie je uvedené v pravom dolnom rohu).  

Rýchlosť. Táto hodnota udáva efektivitu perute pri útokoch zasiahni-a-

uteč [10.5].  

Obratnosť. Táto hodnota udáva efektivitu perute pri pozičnom súboji 

[10.5].  

Stúpanie. Cena bodov pohybu za výstup na najbližšiu vyššiu letovú 

hladinu počas pohybu [8.3]. Ak je peruť označená ako "S", musí použiť 

pomalé stúpanie [8.5.1].  

Bomby. Táto hodnota vyjadruje náklad bômb perute, ak má určenú 

bombardovaciu misiu [9.2.1]. Letky majú vždy polovičnú hodnotu 

nákladu bômb. Náklad bômb sa mení v závislosti od letovej hladiny, na 

ktorej sa peruť nachádza na začiatku hry. Pomlčka "-" značí, že peruť 

nenesie žiadne bomby.  

Palebná sila. Táto hodnota je v rozmedzí 0 až 5 a vyjadruje výkonnosť 

guľometných/kanónových zbraní perute.  

Hodnota "U" značí, že peruť nie je vyzbrojená pre vzdušný boj [10.5.3] a 

nemôže ostreľovať pozemné jednotky [15.3.7].  

Ak sú uvedené dve hodnoty oddelené lomítkom, prvá hodnota označuje 

palebnú silu perute pri útoku alebo obrane v roli stihačky, alebo pri 

ostreľovaní. Druhá hodnota za lomítkom označuje palebnú silu perute v 

roli bombardéra.  

Ochrana. Táto hodnota vyjadruje odolnosť perute voči kritickým 

zásahom. Niektoré lietadlá uvádzajú dve hodnoty  [10.6].  

Niektoré modely bombardérov sú zvlášť zraniteľné pri čelných útokoch, 

čo je pri hodnote ochrany vyznačené písmenom "h" [10.3, 10.6].  

Bombardovací zameriavač. Toto písmeno vyjadruje typ 

bombardovacieho zameriavača použitého v lietadle [15.3.1, 15.4].  

Obrana. Niektoré lietadlá majú hodnotu obrany vyznačenú 

modifikátorom hodu kociek 0 alebo 1, čo vyjadruje prítomnosť palubných 

zbraní lietadla ovládaných posádkou [10.2, 10.5.1, 10.5.2].  

Schopnosti. Niektoré lietadlá uvádzajú na svojej IKL v pravej spodnej 

časti dodatočné schopnosti. Tie zahŕňajú:  

PLR (rakety). Peruť môže vykonávať vzdušné raketové útoky na iné 

perute [13.5.3].  

PTR (protitankové rakety - hodnota). Peruť môže vykonávať útoky 

raketami zem-vzduch na pozemné ciele [15.3.6]. Hodnota je 

bombardovacou silou rakiet.  

Protitanková gondola. Peruť môže niesť kanónové gondoly na 

zvýšenie palebnej sily ostreľovacích útokov [13.5.6].  

Vzdušné brzdy. Peruť môže vykonávať strmhlavé bombardovanie 

[15.3.2].  

Prídavné nádrže. Peruť môže niesť prídavné palivové nádrže [13.2].  

Kanónová gondola. Peruť môže byť vyzbrojená kanónovými 

gondolami [13.5.6].  

Gyro. Peruť je vybavená gyroskopickým zameriavačom, ak to 

povoľujú pravidlá scenára [13.5.4].  

Ťažká výzbroj (hodnota). Peruť je vybavená ťažkým kanónom. 

Hodnota kanónu je palebnou silou aplikovanou na zásahy [13.5.2].  

 
Informačná karta lietadla (IKL). Predná strana 

IKL pre P-51D Mustang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dve hodnoty ochrany. Lietadlo s hodnotou 

ochrany 4-5 má hodnoty ochrany 4 a 5. 

 

 

 Ochrana  

Hodnota ochrany vyjadruje použitie pancie-

rovania kabíny a samotesniacich palivových ná-

drží. Viacmotorové lietadlá navyše profitujú 

z viacnásobných zálohovaných systémov, čo 

vyjadrujú dve hodnoty ochrany.  

Všimnite si, že na rozdiel od palebnej sily sa 

ochrana lietadiel po prvom roku vojny zásadne 

nezlepšovala. 

 

Bombardovací zameriavač  

Písmená pri bombardovacom zameriavači 
znamenajú:  

T Teleskopický zameriavač (a zameriavač 
stíhačky)  

V   Vektorový zameriavač  

G Gyroskopicky stabilizovaný 

tachometrický zameriavač 

Palebná sila  

Palebná sila je vyjadrením účinnosti streľby 

a ničivých schopností guľometov a kanónov. 

Hra zobrazuje postupné zvyšovanie účinnosti 

streľby počas vývoja samotnej vojny. 
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Prúdový motor. Peruť používa hodnoty pohybu pre prúdové lietadlá [8.2].  

Nízky odpor. Peruť si dokáže zachovať vysokú rýchlosť aj pri nesení 

bômb [3.3.2]. 

Výhľad dozadu. Peruť má zlepšený výhľad dozadu, ktorým môže anulovať 

modifikátor polohy "za" pri hodoch na zameranie [7.2.1].  

Raketový motor. Peruť používa raketový motor [8.2, 13.8.2].  

Aerodynamické brzdy. Peruť môže vykonávať bombardovanie v strmom 

uhle [15.3.3].  

Torpédo (hodnota). Peruť môže vykonávať útoky torpédami [15.3.5]. 

Hodnota je modifikátorom útoku [15.4]. Niektoré torpéda sú označené ako 

"pomalé", čo znamená, že útočiaca peruť je počas mierenia označená 

značkou "pomalá" [15.3.5.1].  

História. Zadná strana IKL obsahuje historické informácie o danom 

lietadle a jeho roli počas vojny.  

Varianty. Tento zoznam uvádza varianty modelov a akékoľvek zmeny pri 

týchto variantoch voči modelu uvedenému na karte. Ak scenár uvádza 

variant modelu lietadla, použite zmeny uvedené pri tomto variante [3.2].  

3.3.1   Vplyv letovej hladiny na výkon lietadla  

Hodnoty rýchlosti, obratnosti a stúpania sa menia podľa letovej hladiny. 

IKL uvádzajú hodnoty pre viaceré zóny letových hladín. Pri hre používajte 

hodnoty podľa toho, v akej zóne sa práve daná peruť nachádza.  

Pre lietadlá neexistuje obmedzenie maximálnej letovej hladiny. Všetky 

lietadlá v hre dokážu lietať až po letovú hladinu 19.  

3.3.2   Hodnoty rýchlosti a obratnosti  

Hodnoty rýchlosti a obratnosti sa menia podľa letovej hladiny [3.3.1] a 

taktiež podľa situácie. Pre výpočet hodnoty základnej rýchlosti alebo 

obratnosti vezmite hodnotu uvedenú na IKL a upravte ju nasledovne:  

Rýchlosť a obratnosť znížte o 1, ak peruť nesie náklad bômb [9.2.1] 

(vrátane PTR, torpéd alebo padákových bômb [15.1]), prídavné nádrže 

[13.2], kanónové gondoly [13.5.6] alebo rakety [13.5.3]. (Ak má peruť 

schopnosť "nízky odpor", neznižujte pri náklade bômb rýchlosť.)  

Hodnota rýchlosti a obratnosti je 0, ak je peruť označená značkou "pomalá" 

(ignorujte akékoľvek iné modifikátory) [13.7, 13.8.2, 15.3.5.1].  

Rýchlosť sa zvyšuje o 1, ak je peruť označená značkou "klesanie" [8.5].  

Rýchlosť sa znižuje o 1, ak je peruť označená značkou "stúpanie" alebo 

"pomalé stúpanie" [8.5, 8.5.1].  

Základná rýchlosť a obratnosť sa vzťahujú na všetky situácie zahŕňajúce 

hodnoty rýchlosti alebo obratnosti, vrátane iniciatívy [6.1.1], vzájomných 

útokov [10.1.2], manévrovacieho súboja [10.8] a úniku [13.4.2].  

Hodnoty bojovej rýchlosti a obratnosti sa používajú len v boji [10.5]. Pre 

výpočet bojovej rýchlosti a obratnosti vezmite základnú rýchlosť alebo 

obratnosť a upravte ju podľa Tabuľky vzdušného boja [10.5.1].  

Hodnoty rýchlosti a obratnosti nikdy nemôžu pomocou modifikátorov 

klesnúť pod 0.  

4.0   PROSTREDIE  

Mapa neobsahuje len holú oblohu. Nachádzajú sa na nej aj rozličné terénne 

črty.  

4.1   ZEMSKÝ POVRCH  

Spodná strana mapy predstavuje zemský povrch. Perute v letovej hladine 0 

nemôžu už viac klesať. Všetky pozemné/hladinové jednotky sa nachádzajú 

na zemskom povrchu na políčku, na ktorom je ich žetón [14.0].  

Vo všeobecnosti predstavuje zemský povrch zem. Niektoré scenáre ale 

môžu určiť, že zemský povrch je morom. Lode sa zväčša nachádzajú na 

otvorenom mori, pričom torpédové útoky je možné viesť len na mori 

[15.3.5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie. Hráči by si nemali zamieňať 

rýchlosť a body pohybu. Viď bočný stĺpec pri 

pravidle 8.2, v ktorom uvádzame rozdiely medzi 

týmito pojmami. 

 

Základná rýchlosť a obratnosť. Výrazy 

"základná rýchlosť" a "základná obratnosť" sa v 

týchto pravidlách nachádzajú pomerne často. 

Vyjadrujú hodnotu rýchlosti alebo obratnosti, 

uvedenú na IKL a modifikovanú podľa pravidla 

3.3.2 za účelom získania základnej hodnoty. 

Hodnota základnej rýchlosti a obratnosti by nemala 

byť zamieňaná s "bojovou rýchlosťou" a "bojovou 

obratnosťou", ktoré používame počas boja. Bojová 

rýchlosť a obratnosť sú vypočítané ako základná 

rýchlosť a obratnosť, modifikované podľa Tabuľky 

vzdušného boja (a zhrnuté nižšie). 

 

Bojová rýchlosť a obratnosť. Modifikátory  

z Tabuľky vzdušného boja [10.5.1], použité pre 

úpravu základnej rýchlosti a obratnosti na bojové 
hodnoty:  

+1 za každý dodatočný žetón perute alebo letky 

stíhačiek hráčovej strany v danom boji [10.2]  

+1, ak je peruť veteránom [5.1]  

-1, ak je peruť zelenáčom [5.1]  

-1, ak je jednotka letkou, nie peruťou [3.1]  

-1, ak je peruť narušená alebo rozvrátená [10.7]  

-1, ak sa peruť bráni pomocou prísnej doktríny [5.1]  

-1, ak je letka formáciou jedného lietadla [13.6] 
 

 

Havárie. Nie, so svojimi letkami to nemôžete 

napikovať do zeme. (Pravidlá pre letky Me 163 sú 

výnimkou [13.8.2].) To znamená, že perute na 

letovej hladine 0, ktoré sú nasmerované k zemi, sa 

musia pred iným pohybom najprv otočiť [8.1.1], 

aby zabránili havárii. 

Aerodynamické brzdy  

Aerodynamické brzdy sú v podstate len inou 

formou vzdušnej brzdy. V hre ale tento pojem 

používame na odlíšenie vzdušných bŕzd pre 

strmhlavé bombardéry a tých na väčších lietad-

lách. 

Letová hladina  

Aj keď hra obmedzuje letovú hladinu perutí po 

úroveň 19, väčšina z nich dokáže letieť aj 

vyššie. Na druhej strane, v takejto výške (nad 

10km) sa počas vojny zriedkakedy odohral 

súboj väčších formácií. Lietali tu totiž hlavne 

prieskumné lietadlá. Na tie útočili len špeciálne 

vybavené záchytné lietadlá, letiace osamotene. 

Hra preto neponúka takéto ultra-vysoko 

posadené súboje. 
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4.2   SLNKO  

Pozícia Slnka je určená ako niekoľko slnečných oblúkov vyžarujúcich z 

každej perute. Na zadnej strane týchto pravidiel je ilustračný obrázok 

slnečných oblúkov. Tieto oblúky sú pomenované nasledovne: Ľavý 

horizont, ľavý horný, horný, pravý horný, pravý horizont. Scenár vždy 

určí, v ktorom slnečnom oblúku sa Slnko nachádza.  

Nepriateľská peruť nachádzajúca sa v oblúku Slnka (relatívne k hráčovej 

peruti) je považovaná za nachádzajúcu sa "proti Slnku" [4.6.2].  

Na políčku D17 na mape je vyobrazený slnečný displej. Pre určenie 

slnečného oblúku umiestnite značku Slnka na políčko priľahlé k siluete 

lietadla podľa toho, ktorý oblúk určuje scenár.  

4.3   HMLA  

Hmla je typom počasia a jej prítomnosť určujú podmienky scenára. 

Umiestnite značku hmly podľa pravidiel scenára na najvrchnejšiu letovú 

hladinu hmly na okraji mapy . Všetky políčka na mape na tejto letovej 

hladine a pod ňou sú ovplyvnené hmlou. Hmlou je ovplyvnený akýkoľvek 

dohľad od alebo k peruti, nachádzajúcej sa v hmle.  

4.4   KONDENZAČNÉ STOPY  

Prípadná prítomnosť kondenzačných stôp je určená pravidlami scenára. 

Značku kondenzačných stôp umiestnite na kraj mapy na najnižšiu letovú 

hladinu pre kondenzačné stopy (podľa scenára). Perute na tejto a vyšších 

letových hladinách sú ovplyvnené kondenzačnými stopami.  

4.5   OBLAKY  

Oblaky sú typom počasia. Existujú tri typy oblakov:  

Tenké. Tenká vrstva oblakov alebo roztrúsených zhlukov.  

Roztrhané. Vrstva oblakov s trhlinami.  

Husté. Jednoliata vrstva oblakov, môže byť na pár miestach 

pretrhnutá.  

Scenár vždy určí políčka ovplyvnené oblakmi. Tam, kde uvádza dve 

políčka oddelené pomlčkou, sú obe políčka, ako aj všetky políčka medzi 

nimi, zaplnené oblakmi.  

Umiestnením značky oblakov na políčko zaplníte toto políčko danou 

formou oblakov. Ak nie je v hre dostatok značiek oblakov daného typu na 

zaplnenie všetkých potrebných políčok na mape, umiestňujte značky 

oblakov medzi dve políčka, alebo do rohu medzi štyri políčka, čím všetky 

tieto políčka zaplníte týmto typom oblakov.  

4.5.1   Dážď  

Ak sú v scenári definované husté oblaky, môže scenár tiež uvádzať dážď. 

Pri prítomnosti dažďa sú všetky políčka pod najnižšie umiestneným 

zhlukom hustých oblakov ovplyvnené dažďom. Efekt dažďa je pre všetky 

potreby hry rovnaký ako efekt roztrhaných oblakov.  

4.6   DOHĽAD  

Dohľad určuje, či je interakcia medzi spriatelenými a nepriateľskými 

peruťami v scenári ovplyvnená prostredím. Ak sa na políčkach ležiacich 

medzi peruťami nachádza vplyv počasia, môžu byť v platnosti 

modifikátory za počasie. Ak je dohľad k cieľu blokovaný, niektoré akcie 

nemusia byť povolené.  

Dohľad je vzájomný. Ak peruť vidí políčko, potom z tohto políčka môže 

byť rovnako aj sama videná.  

4.6.1   Oblaky  

Načrtnite pomyselnú čiaru zo stredového bodu políčka perute alebo 

pozemnej jednotky ku stredovému bodu políčka obsadeného 

nepriateľskou peruťou alebo pozemnou jednotkou. Ak v akomkoľvek 

bode táto čiara pretína alebo vstupuje do políčka obsahujúceho oblaky, 

dohľad je týmito oblakmi ovplyvnený. Dohľad, ktorý sa dotýka rohu 

políčka s oblakmi bez toho, aby na to políčko vstúpil, nie je týmito 

oblakmi ovplyvnený. 

 

Pozícia Slnka. Pre určenie slnečného oblúka pre 

daný scenár umiestnite na mapu značku Slnka. 

 

 

 

Hmla a kondenzačné stopy. Tieto značky 

umiestnite na okraj mapy. Hmla ovplyvňuje všetky 

políčka na svojej letovej hladine a pod ňou. 

Kondenzačné stopy ovplyvňujú všetky políčka  

na svojej letovej hladine a nad ňou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblaky a dážď. Značka hustých oblakov je 

umiestnená v rohu štyroch políčok, čo značí, že 

všetky tieto štyri políčka obsahujú husté oblaky 

(prerušovaná čiara). Keďže navyše prší, všetky 

políčka pod oblakmi sú zaplnené dažďom. 
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Peruť s dohľadom k cieľu na rovnakom políčku je ovplyvnená oblakmi na 

tomto políčku.  

Ak sú oblaky zasahujúce do dohľadu husté, môže dohľad vstúpiť na políčko 

s hustými oblakmi, ale už nie na akékoľvek ďalšie políčko za políčkom s 

hustými oblakmi.  

Ak sú oblaky zasahujúce do dohľadu roztrhané, môže dohľad vstúpiť na 

dve políčka roztrhaných oblakov, ale už nie na akékoľvek ďalšie políčko za 

druhým políčkom roztrhaných oblakov.  

4.6.2   Proti Slnku  

Pri zameriavaní skontrolujte, či je cieľ v slnečnom oblúku zameriavajúcej 

perute. Ak sa cieľ nachádza na políčku v slnečnom oblúku, je "proti Slnku" 

a hod na zameranie podlieha príslušnému modifikátoru.  

Ak útočiaca peruť vstúpi na políčko cieľa kvôli vzdušnému boju (alebo pri 

bombardovaní lode [14.1.3]), považuje sa peruť za útočiacu "od Slnka", ak 

sú splnené obe tieto podmienky:  

(1) Peruť vstúpila na cieľové políčko z políčka, nachádzajúceho sa proti 

Slnku.  

(2) Peruť spotrebovala dva alebo viac po sebe nasledujúcich bodov pohybu 

(BP) v políčkach "proti Slnku" tesne predtým, ako vstúpila na cieľové 

políčko. BP môžu byť spotrebované na pohyb, zotrvanie na rovnakom 

políčku alebo zmenu smerovania, ale musia byť spotrebované v rovnakej 

Fáze pohybu.  

Útoky od Slnka môžu byť kvalifikované ako prepadnutie [13.4.1].  

Ak sa cieľ nachádza proti Slnku, predĺžte dohľad k cieľu až ku okraju mapy. 

Ak je dohľad blokovaný (napríklad oblakmi vo vyšších letových 

hladinách), cieľ sa v skutočnosti nenachádza proti Slnku.  

Podobne, ak útočník útočí od Slnka, vezmite dohľad k políčku, z ktorého 

útočník vstúpil na obrancovo políčko a predĺžte ho až k okraju mapy. Ak je 

dohľad blokovaný, útočník neútočí od Slnka.  

4.7   MODIFIKÁTORY POČASIA  

Modifikátory počasia kvôli oblakom, hmle alebo dažďu ovplyvňujú hody 

kockou/kockami, ako je opísané nižšie. Na hod aplikujte tieto modifikátory:  

1 vplyv tenkých oblakov alebo hmly  

2 vplyv roztrhaných oblakov alebo dažďa  

3 vplyv hustých oblakov  

Modifikátory počasia sa nesčítajú. Ak aplikujete viac modifikátorov 

počasia naraz, aplikujte len ten najhorší. Modifikátor 1 je najlepší, 3 je 

najhorší.  

Boj a súdržnosť. Ak boj prebieha na políčku ovplyvnenom počasím, 

odpočítajte modifikátor od hodov na vzdušný boj [10.5.1] a súdržnosť 

[10.7].  

Bombardovanie. Odpočítajte modifikátor od hodov na bombardovanie 

[15.4] v závislosti od najhoršieho počasia, cez ktoré peruť letí počas 

mierenia, ALEBO ktoré ovplyvňuje dohľad k cieľu v momente odhodenia 

bômb, podľa toho, ktorý je horší.  

Zameranie. Ak je dohľad k cieľovej peruti ovplyvnený počasím, 

odpočítajte modifikátor od hodov na zameranie [7.2.1].  

Reakcia. Ak je dohľad od sprievodnej perute k cieľovým bombardérom 

ovplyvnený počasím, odpočítajte modifikátor od reakčných hodov [10.4].  

Únik. Ak je dohľad od súperovej perute k unikajúcej peruti ovplyvnený 

počasím [11.0], odpočítajte modifikátor od protivníkových hodov na únik.  

Priama protilietadlová (PL) streľba. Ak je dohľad PL jednotky k cieľu 

ovplyvnený počasím, odpočítajte modifikátor od útočného hodu PL 

streľby [14.2.5]  

  

 

 

 

 

 

Príklad blokovania Slnka oblakmi. Pre scenár 

platí pravý horný slnečný oblúk. Peruť Spitfire IX 

sa pokúša zamerať cieľovú peruť Bf 109G. 

Messerschmitty sú síce v slnečnom oblúku, ale ak 

predĺžime dohľad až na okraj mapy, zistíme, že je 

blokovaný vrstvou oblakov; modifikátor Slnka teda 

neplatí. 
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5.0   PRÍPRAVA  

Hráči si zvolia svoju stranu a pripravia hru v nasledujúcich krokoch.  

5.1   SCENÁRE  

Kniha scenárov obsahuje rozličné historické situácie, ktoré si môžete v hre 

pripraviť a zahrať. Zvoľte si scenár a prečítajte si informácie v ňom 

obsiahnuté.  

Číslo scenára a názov. Scenár má kvôli identifikácii pridelené číslo a tiež 

názov.  

Historické pozadie. Historické pozadie opisuje konkrétny boj.  

Bojová zostava. Jedna zo strán predstavuje napádajúceho hráča a druhá 

obrancu. Scenár uvádza národnú príslušnosť každej zo strán, či je strana 

napádajúcim hráčom alebo obrancom a ktorá zo strán začína prípravu ako 

prvá.  

Scenár uvádza počet perutí (a letiek) každej zo strán, modely lietadiel, ich 

misie a ich počiatočné umiestnenie na mape. Perute začínajú na mape 

smerujúc doľava alebo doprava. Smerovanie perute doľava alebo doprava 

v náčrte bojovej zostavy značí smer, akým je na mape pri príprave 

orientovaná.  

Niektoré jednotky nezačínajú hru na mape, ale vstupujú na ňu podľa 

pravidiel scenára v neskorších ťahoch [5.3.1].  

Limit strát. Tu je uvedený maximálny počet strát, ktoré môže peruť ustáť 

[10.6]. Limity strát sú uvedené zvlášť pre perute a zvlášť pre letky.  

Stav pohotovosti. Scenár uvádza, ktoré perute začínajú v pohotovosti. 

Všetky ostatné perute začínajú v kľude [7.1].  

Kvalita. Tento zoznam uvádza počet značiek veterán, zelenáč a eso, ktoré 

je potrebné umiestniť na perute alebo letky na zápisníku krídla [5.2.1].  

Okraje mapy. Každý z dvoch bočných okrajov mapy bude prináležať 

jednej z bojujúcich strán. Scenár vždy pridelí konkrétnej strane ľavý alebo 

pravý okraj mapy.  

Doktrína. Doktrína sa vzťahuje iba na stíhačky a je buď "voľná" alebo 

"prísna". Pokiaľ nie je uvedené inak, doktrína sa vzťahuje na všetky 

stíhačky danej bojujúcej strany. Ak nie je uvedená žiadna hodnota, 

predvolená doktrína je "voľná". Prísna doktrína môže ovplyvňovať bojovú 

rýchlosť a obratnosť [3.3.2].  

Ovládanie pomocou PNS. Pravidlá scenára určia, či existuje ovládanie 

pomocou PNS, ktorá zo strán PNS vlastní a aká je hodnota PNS [9.2.4].  

Rádio. Vo všeobecnosti majú všetky perute rádiá, pokiaľ pravidlá scenára 

nestanovia opak.  

Rádiové siete. Pravidlá scenára určia rádiové siete a príslušnosť perutí k 

jednotlivým rádiovým sieťam. Ak v scenári existuje aj kontrola PNS, bude 

pridelená k niektorej z rádiových sietí. Všetky perute pridelené k rovnakej 

rádiovej sieti ako kontrola PNS sú ovládané týmto PNS [9.2.4].  

Umiestnenie Slnka. Scenár určí slnečný oblúk. Na zodpovedajúce 

políčko položte značku Slnka [4.2]  

Oblaky. Scenár určí umiestnenie a typ prípadných oblakov , ako aj 

prítomnosť dažďa. Na mapu umiestnite na príslušné políčka značky 

oblakov [4.5].  

Hmla. Scenár určí najvyššiu letovú hladinu s prítomnosťou hmly. Na okraj 

mapy na príslušnú letovú hladinu položte značku hmly [4.3].  

Kondenzačné stopy. Scenár určí najnižšiu letovú hladinu kondenzačných 

stôp. Na okraj mapy na príslušnú letovú hladinu položte značku 

kondenzačných stôp [4.4].  

Pozemné jednotky. Scenár určí, aké pozemné jednotky [14.0] sa na 

bojisku nachádzajú a na akých políčkach budú začínať hru. 

Špeciálne pravidlá. Tu sú uvedené akékoľvek dodatočné pravidlá, určené 

pre tento konkrétny scenár. Špeciálne pravidlá majú v prípade konfliktu s 

normálnymi pravidlami prednosť.  

 

 

 

 

 

Dizajn scenárov. Povzbudzujeme hráčov k tvorbe 

ich vlastných historických scenárov a ich 

publikovaniu na internete. Ak uvidíme kvalitný 

"domáci" scenár, autora skontaktujeme a dohod-

neme sa na jeho prípadnom oficiálnom publi-

kovaní. 

 

Bojová zostava. Hráči by si mali dávať dobrý 

pozor na to, aké lietadlá bojová zostava uvádza. 

Veľa scenárov obsahuje varianty lietadiel a hráči 

musia pri hre vziať do úvahy odlišnosti týchto 

variantov, uvedené na zadných stranách IKL [3.3]. 

 

Krídla. Ak sú perute v bojovej zostave zoskupené 

vo farebnom rámčeku, táto skupina perutí tvorí 

krídlo. K jednej z týchto perutí prideľte veliteľa 

krídla [5.2.1, 9.5.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okraje mapy. Niektoré letecké bojové hry 

obsahujú "nekonečnú" mapu, na ktorej sa pri 

opustení mapy niektorou jednotkou všetky ostatné 

jednotky patrične presunú. Pre hru Wing Leader  

to neplatí. Perute, ktoré mapu na niektorom okraji 

opustia, sú odstránené z hry. 

 

 

 

Ovládanie pomocou PNS. Hodnota PNS 4 v sce-

nári znamená, že záchytné perute podliehajú kon-

trole PNS v hodnote 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktrína  

Prísna doktrína sa vzťahuje na formácie lietadiel 

zo začiatku vojny, ktoré boli často neohrabané 

a zraniteľné, ako napríklad formácia typu 

"obrátené V". Voľná doktrína sa vzťahuje  

na viacej prispôsobivé formácie, ako napríklad 

nemecký "Schwarm" alebo anglický "Finger 

four". 
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Ak scenár obsahuje pravidlá pre bombardovacie útoky, je to uvedené tu 

[15.0].  

Podmienky víťazstva. Táto časť opisuje určenie víťaza na konci scenára 

[12.1].  

Následky. Niektoré scenáre obsahujú kvôli vysvetleniu súvislostí tiež 

historické následky konkrétneho stretu.  

Rady ku hre. Niektoré scenáre obsahujú aj dodatočné informácie a rady 

pre nových hráčov, týkajúce sa najmä prípravy toho-ktorého scenára.  

5.2   PRÍPRAVA ZÁPISNÍKU KRÍDLA  

Každý hráč si vezme Zápisník krídla a položí ho tak, aby bol viditeľný pre 

všetkých. Zápisníky krídla sú verejné.  

Potom si vezme značky identifikačných písmen (IP) a príslušné značky 

zamerania/vektoru jednej farby.  

Každú svoju IP značku umiestnite do samostatného kruhu záznamu, čím ku 

každej peruti priradíte konkrétny záznam na Zápisníku krídla. Ak je peruť 

stíhacia, nájdite príslušnú značku zamerania/vektoru patriacu k jeho IP a 

položte ju ku svojmu Zápisníku.  

Do každého kruhu záznamu perute umiestnite určenú značku misie [9.2].  

Ostatné značky umiestnite na záznamy perutí vedľa kruhov. Bombardéry 

sú označené značkou Náklad bômb [9.2.1] (alebo značkou torpéd, 

padákových bômb alebo PTR [15.1]). Perute nesúce rakety vzduch-vzduch 

sú označené značkou rakiet [13.5.3]. Perute nesúce prídavné nádrže sú 

označené značkou prídavných nádrží [13.2]. Perute nesúce kanónové 

gondoly sú označené značkou kanónová gondola [13.5.6].  

5.2.1   Kvalita perute  

Časť bojovej zostavy označená "Kvalita" zobrazuje počet značiek 

Veteránov a/alebo Zelenáčov, ktoré hráč musí priradiť svojim stíhacím 

alebo bombardovacím perutiam. Umiestnite takéto značky na ktorýkoľvek 

záznam perute, vždy maximálne jednu k danej peruti. Peruť bez takejto 

značky sa považuje za "trénovanú".  

Značky "veliteľ krídla" a "eso" sú priradené stíhacím perutiam. Velitelia 

krídla musia byť priradení ku záznamu perute vo svojom krídle. Peruti, 

ktorá už obsahuje letecké eso, nemôže byť priradená ďalšia značka Eso. 

Eso, priradené rovnakej peruti ako veliteľ krídla, sa stáva veliteľom krídla. 

Značku "eso" otočte navrch zadnou stranou, ktorá obsahuje značku veliteľa 

krídla [9.5.1].  

5.3   PRÍPRAVA MAPY  

Umiestnite akékoľvek značky oblakov, hmly, kondenzačných stôp a Slnka 

na mapu tak, ako určuje scenár [5.1]. Na mapu tiež umiestnite akékoľvek 

uvádzané pozemné jednotky. Značku ťahu umiestnite na políčko ťahu na 

letovej hladine 1 (políčko A1).  

Bojová zostava vždy uvádza, ktorý hráč začína prípravu svojich jednotiek. 

Pre každú svoju peruť/letku vezme hráč žetón príslušnej perute/letky 

daného typu alebo modelu lietadla, spolu s písmenom zodpovedajúcim jeho 

IP značke na Zápisníku krídla, a umiestni ho na určené políčko mapy.  

Všetky perute/letky začínajú hru horizontálnym letom smerom doľava 

alebo doprava, podľa inštrukcií v bojovej zostave. Perute s misiou 

Zachytenie umiestnia pri príprave hry na mapu tiež svoje značky vektorov 

[9.2.4].  

Perute s misiou Blízky sprievod umiestnite na políčko so sprevádzaným 

bombardérom a nastavte jej rovnaké smerovanie. Sprievodné perute 

začínajú hru vo vzdialenosti max. 3 políčok od bombardérov, s rovnakým 

smerovaním. Sprievodné perute nemôžu začínať hru v pozícii pred 

sprevádzanými bombardérmi a zároveň môžu začínať maximálne o 1 

letovú hladinu nižšie [9.2.2]. 

Ak perute začínajú v krídlach, umiestnite ich do formácie s peruťou veliteľa 

krídla [9.5.1, 9.5.2]. Do formácie s krídlom neumiestňujte žiadne ďalšie 

perute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príprava Zápisníku krídla. Tento Zápisník krídla 

je pripravený na hru, s identifikačnými písmenami 

a značkami misie umiestnenými v kruhu a 

ostatnými značkami umiestnenými na zázname 

vedľa kruhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velitelia krídla a letecké esá. Na rozdiel od 

značiek veteránov a zelenáčov, ktoré vyjadrujú 

tréning skupiny pilotov, značky letecké eso a ve-

liteľ krídla označujú individuálnych pilotov. 

 

 

Letecké esá  

Či ich už nazývate "esami" pre spojenecké 

národy, alebo "orlami" (arawashi) v Japonsku, 

leteské esá sú tými 4% pilotov, ktoré vo vojne 

dosiahli 40% zostrelov nepriateľa. 

Kvalita perute  

Úrovne kvality perutí sú odstupňované 
nasledovne:  

Zelenáč. Peruť nie je dostatočne trénovaná, 
alebo jej chýba taktické myslenie.  

Trénovaná. Peruť prešla tréningom.  

Veterán. Peruť je výborne trénovaná a/alebo 

takticky zdatná. 
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5.3.1   Príprava pre nasledujúce ťahy  

Niektoré perute vstupujú na mapu až po začiatku hry. Tieto jednotky sú 

nasadené počas Prípravnej fázy v ťahu, v ktorom do hry vstupujú. Ak v 

niektorom ťahu vstupujú do hry perute oboch strán, strana, ktorá v scenári 

začínala prípravu ako prvá, aj vstupuje na mapu v Prípravnej fáze daného 

ťahu ako prvá.  

Podľa inštrukcií scenára začínajú perute buď na políčkach mapy, alebo 

vstupujú na mapu pohybom z priestoru mimo mapy na krajné políčko 

mapy.  

Ak peruť začína na konkrétnom políčku, umiestnite ju počas Prípravnej 

fázy na toto políčko. Ak peruť vstupuje na okraj mapy, scenár vždy 

uvádza, na ktorý okraj a v akých letových hladinách peruť na mapu 

vstupuje. Umiestnite takúto peruť k okraju mapy vedľa políčka, na ktoré 

vstúpi počas Pohybovej fázy. Pre určenie iniciatívy takejto perute 

používajte vstupné políčko na mape. Peruť následne vstúpi na mapu z jej 

okraja v Pohybovej fáze daného ťahu. (Podrobnosti vstupu na mapu 

nájdete tiež v časti 8.4.1.)  

Pre peruť so záchytnou misiou umiestnite počas Prípravnej fázy značku jej 

vektora kamkoľvek na mapu [9.2.4].  

6.0   PRIEBEH HRY  

Po príprave hra prebieha v striedajúcich sa ťahoch. Aktuálny ťah je 

zaznačený na mape značkou ťahu v stĺpci A. Počas prípravy ju umiestnite 

na políčko na letovej hladine 1, v druhom ťahu na letovú hladinu 2 atď.  

Každý ťah je rozdelený na niekoľko fáz. Tieto fázy vykonávajte v 

nasledovnom poradí:  

Prípravná fáza (v 1. ťahu sa vynecháva) Umiestnite perute, ktoré 

vstupujú do hry v tomto ťahu, na ich začiatočné políčko, alebo na 

okraj mapy vedľa políčka, na ktoré vstúpia. Pre každú záchytnú peruť 

vstupujúcu do hry umiestnite na mapu aj jej značku vektora [5.3.1].  

Fáza zamerania. Napádajúci hráč vykoná nasledovné v akomkoľ-

vek poradí: perute sa snažia zamerať nepriateľov [7.2] (perute so 

zameraním musia pred hádzaním nového pokusu zrušiť pôvodné 

zameranie [7.2.2]); perute v kľude prechádzajú do pohotovosti, ak sú 

varované rádiom [7.1]; Velitelia krídiel vydávajú rozkazy [9.5.4]; 

stíhacie bombardéry, ktoré zamerajú nepriateľa, sa musia zbaviť 

svojich bômb [15.2.4]. Potom, čo napádajúci hráč dokončil všetky 

svoje zamerania, zmenu pohotovosti a rozkazy, je so svojimi 

zameraniami, zmenou pohotovosti a rozkazmi na rade obranca. 

Pohybová fáza. Perute sa pohybujú [8.0]; náklady bômb a prídavné 

nádrže odhadzujte počas pohybu [9.2.1.1, 13.2]. Sprievodné perute 

reagujú na nepriateľa vstupujúceho na políčko sprevádzaných 

bombardérov [10.4]. Vyhodnoťte útoky palebných priehrad [14.2.3].  

Bojová fáza. Vyhodnoťte priamu protilietadlovú streľbu [14.2.4]. 

Vyhodnoťte bombardovacie útoky [15.4] a potom z cieľov odstráňte 

náklady bômb. Vyhodnoťte vzdušné boje v poradí určenom 

napádajúcim hráčom [10.5]. Po boji sa perute môžu, alebo niekedy 

dokonca musia, zbaviť nákladu bômb a prídavných nádrží [9.2.1.1, 

13.2].  

Administratívna fáza. Perute hádžu na únik [11.0]; napádajúci hráč 

hádže ako prvý, potom obranca.  

Na zodpovedajúce perute umiestnite značky "sprievod"[9.2.2]. 

Zmeňte vektory pre perute ovládané PNS [9.2.4]. Zmeňte sprievodné 

perute na pátracie [15.2.2].  

Umiestnite značky "palebná priehrada" [14.2.2].  

Koniec ťahu. Ťah končí; posuňte značku ťahu na ďalšiu vyššiu letovú 

hladinu. Pokračujte Prípravnou fázou nového ťahu.  

Po začiatku hry hráči hrajú jednotlivé ťahy až do jej konca [12.0]. 

  

 

FOTKA: Skupina bombardérov B-17 letí v "krabi-

covej" formácii, ktorá umožňovala ich obranným 

guľometom navzájom sa podporovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka ťahu. Značka ťahu práve ukazuje na práve 

prebiehajúci 3. ťah. Na konci 3. ťahu presuňte 

značku na políčko letovej hladiny 4. 

 

 

 

 

 

Bojová fáza. Boje v Bojovej fáze sú vyhodnoco-

vané v tomto poradí:  

(1) Priama protilietadlová streľba  

(2) Bombové útoky  

(3) Vzdušný boj 

 

 

 

 

 

 

 

 Nové pravidlo značky ťahu. Značka ťahu a po-

líčka ťahov na mape sú novým prvkom hry, ktorý 

pomáha hráčom sledovať jednotlivé ťahy v hre. 
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6.1   PORADIE POHYBU  

V Pohybovej fáze sa perute presúvajú v nasledovnom poradí:  

1. Manévrovacie súboje  

2. Sprievodné perute  

3. Bombardéry  

4. Stíhačky v kľude sa presúvajú v poradí iniciatívy  

5. Stíhačky v pohotovosti sa presúvajú v poradí initiacívy  

Poradie pohybu ovplyvňujú dve pravidlá: pravidlo iniciatívy [6.1.1] a 

pravidlo zamerania [6.1.2].  

6.1.1   Pravidlo iniciatívy  

Keď hra vyžaduje pohyb podľa iniciatívy, postupujte v tomto poradí:  

(1) Perute na nižšej letovej hladine sa presúvajú pred peruťami ba vyššej 

letovej hladine.  

(2) Na rovnakej letovej hladine sa najprv presúva peruť s najnižšou 

hodnotou základnej rýchlosti [3.3.2].  

Ak sú stíhačky na rovnakej letovej hladine a majú rovnakú rýchlosť, za 

každú z nich hoďte kockou. Najnižší hod určuje peruť, ktorá sa presunie 

ako prvá, potom ďalší najnižší hod atď. Ak sú akékoľvek hody rovnaké, 

perute s rovnakým hodom (len tie) hádžu znovu medzi sebou. Ak znovu 

padnú rovnaké čísla, hádžte až do vyriešenia iniciatívy.  

6.1.2   Pravidlo zamerania  

Akonáhle sa presunie zameraná peruť, všetky stíhačky, ktoré ju zamerali, 

sa pred pohybom akýchkoľvek iných perutí presunú ihneď po nej [7.2.3]. 

Ak majú konkrétny cieľ zamerané dve a viac perutí, hráč, ktorý ich ovláda, 

určí poradie ich presunu a presunie ich všetky pred pohybom akýchkoľvek 

iných perutí. Ak je zameriavacia peruť navyše zameraná inou peruťou, 

môže nastať séria súvisiacich pohybov perutí.  

Ak peruť A zamerala nepriateľskú peruť B, peruť A sa nepresúva až do 

okamihu, keď sa presunie zameraná peruť B, aj keby pravidlo o iniciatíve 

v normálnej situácii hovorilo niečo iné. Ak existuje séria zameraných 

perutí, peruť bez vlastného zamerania sa z nich presúva prvá a za ňou 

nasledujú ďalšie perute v sérii zameraní cieľa.  

Ak majú perute zameranie navzájom medzi sebou, riadia sa pravidlom 

iniciatívy [6.1.1] a v tomto poradí sa presúvajú.  

V ojedinelých prípadoch, kedy séria zameraní vytvára uzavretý kruh, určí 

prvú peruť poradie iniciatívy podľa normálnych pravidiel; ostatné perute v 

sérii budú pokračovať v pohybe podľa zamerania.  

6.1.3   Manévrovacie súboje  

Nepriateľské jednotky účastniace sa manévrovacieho súboja [10.8] sa 

všetky pohybujú naraz, preto nie je potrebné určovať ich poradie. Ak na 

mape prebieha viacero manévrovacích súbojov, napádajúci hráč určí 

poradie ich vyhodnotenia.  

6.1.4   Sprievod a bombardéry  

Pri pohybe sprievodu s bombardérmi určí poradie ich pohybu napádajúci 

hráč. Ak majú na mape sprievod a/alebo bombardéry obe strany, prvý sa 

presúva napádajúci hráč, potom obranca.  

7.0   ZNALOSŤ SITUÁCIE  

Hráči sledujú znalosť situácie len pre stíhačky, nie pre bombardéry. Znalosť 

situácie je vyjadrená dvomi spôsobmi: stavom pohotovosti a zameraním.  

7.1   STAV POHOTOVOSTI  

Stíhacie perute sú buď v kľude alebo v pohotovosti. Bombardéry (a 

stíhacie bombardéry v roli bombardérov [15.2.4]) nemajú stav 

pohotovosti. 

  

 

 

Sprievodné perute a poradie pohybu. Sprievod 

(tzn. stíhačky označené značkou sprievodnej misie) 

sa presúva pred bombardérmi, takže po presune 

bombardérov už môže reagovať. Sprievodné 

perute, ktoré zmenili svoju misiu na Pátranie, sa už 

nepohybujú pred bombardérmi, ale neskôr, v súlade 

s poradím pohybu. 

 

Poradie pohybu a vzdušný boj. Určenie útočníka 

a obrancu v Bojovej fáze [10.1.2, 10.1.3] môže byť 

ovplyvnené poradím pohybu v Pohybovej fáze. 

 

Príklad určenia iniciatívy. Nemecká peruť D  

a dve britské perute A a B sú na rovnakej letovej 

hladine a majú rovnakú rýchlosť. Hráči preto hodia 

za každú peruť kockou. Peruť D hodí 2 a perute A 

a B hodia 4 a 2. Peruť A bude preto posledná v 

poradí, pričom ostatné dve perute hádžu znovu. 

Obe hodia 6, teda znovu zhodne. Hádžu tretí raz, 

pričom D hodí 5 a B hodí 2. Peruť B sa teda bude 

pohybovať prvá, potom D a nakoniec A. (Aj keď 

peruť D hodila vyššie číslo ako A, bolo to až po 

prvom hode. Druhý a tretí hod určujú poradie iba 

pre perute B a D, nie A.) 

 

Príklad reťazového zamerania. Peruť C zamerala 

peruť B, ktorá zamerala peruť A. Peruť A nemá 

žiadne zameranie, preto sa pohybuje prvá; peruť B 

sa pohybuje okamžite za svojim zameraným 

cieľom; potom sa v nadväznosti na B pohybuje 

peruť C. 

 

Reťazové zameranie s viacerými peruťami. Ak 

perute B a C zamerali peruť A, ale peruť D 

zamerala peruť B, aké je poradie pohybu? Peruť A 

sa pohybuje prvá, ale pred pohybom perute D sa 

musia najprv presunúť perute B a C (v poradí, aké 

určí ich majiteľ). 

 

Príklad kruhového zamerania. Peruť C zamerala 

peruť B, ktorá zamerala peruť A, a tá na oplátku 

zamerala peruť C, čím sa vytvoril kruh zameraní. 

Po kontrole poradia iniciatívy [6.1.1] sa prvá 

presúva peruť B, takže poradie pohybu je B, potom 

C a nakoniec A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav pohotovosti. Perute v pohotovosti vedia o 

blízkych nepriateľoch a môžu tak na hrozby 

odpovedať spôsobom, ktorým perute v kľude 

odpovedať nemôžu. Okrem misijného režimu 

Pátranie [9.2.3] je veľa z týchto možných odpovedí 

popísaných v Pokročilých pravidlách. 
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Perute okamžite prejdú do pohotovosti tromi spôsobmi:  

(1) Zamerajú nepriateľskú peruť [7.2.1, 7.2.4].  

(2) Sú varované rádiom vo Fáze zamerania [9.4].  

(3) Po vyhodnotení útoku nepriateľskej stíhačky.  

Keď je peruť uvedená do pohotovosti, obráťte jej IP značku na Zápisníku 

krídla na stranu v pohotovosti. Po uvedení do pohotovosti sa už peruť 

nikdy nevráti do stavu v kľude.  

Pátracie perute v pohotovosti menia svoje správanie [9.2.3]. Aby sa mohla 

peruť zbaviť prídavných nádrží [13.2], zahlásiť únik [13.4.2] alebo 

započať obranný kruh [13.4.3], musí byť v pohotovosti.  

Perute v kľude je možné prepadnúť [13.4.1].  

7.2   ZAMERANIE  

Aby mohla peruť vstúpiť do vzdušného boja, musí zamerať nepriateľskú 

peruť. Stíhacie bombardéry zameriavať môžu [15.2.4], ale bombardéry 

nie. Každá peruť môže mať v určitom okamihu zameranú iba jednu 

nepriateľskú peruť. Na všetky svoje zamerania hádže najprv napádajúci 

hráč, až potom hádže obranca.  

Každá stíhacia peruť na mape, ktorá nemá zameranie a nie je v 

manévrovacom súboji, sa môže v každej Fáze zamerania pokúsiť o jedno 

zameranie nepriateľa. Hráč určí konkrétnu cieľovú peruť na mape, ktorá 

je vzdialená menej ako 10 políčok a ku ktorej má zameriavajúca peruť 

dohľad [4.6], potom hodí kockou.  

Ak sa peruť A nachádza na rovnakom políčku ako akákoľvek bojaschopná 

nepriateľská peruť, peruť A môže hádzať na zameranie iba voči 

nepriateľským perutiam na svojom políčku.  

7.2.1   Hod na zameranie  

Pre zameranie hoďte jednou kockou a modifikujte hod podľa tabuľky na 

Bojovej karte. Vzdialenosť v počte políčok k nepriateľskej peruti určite 

najkratšou trasou. Peruť zameria cieľ, ak je jej modifikovaný hod väčší 

ako táto vzdialenosť.  

Ak je hod na zameranie úspešný, vezmite značku zamerania, zhodnú s IP 

značkou a farbou zameriavajúcej perute, a položte ju na mapu na cieľovú 

peruť. (Značka zamerania je na zadnej strane značky vektora, preto je pri 

úspešnom zameraní zrušený vektor zameriavajúcej perute, ak nejaký mala 

[9.2.4].) Ak bola zameriavajúca peruť predtým v kľude, prechádza do 

pohotovosti.  

Peruť nikdy nemôže zamerať viac ako jeden cieľ a v jednej Fáze zamerania 

nikdy nemôže hádzať na zameranie viackrát. Perute s taktickou flexibilitou 

sa môžu po zameraní cieľa rozdeliť [9.3.2].  

7.2.2   Zachovanie zamerania  

Zameranie trvá, až kým:  

(1) nie je cieľová peruť odstránená z mapy.  

(2) neprestane vo Fáze zamerania existovať k cieľovej peruti dohľad.  

(3) sa cieľová peruť nevzdiali na 10 a viac políčok.  

(4) nie je zameriavajúca peruť rozvrátená.  

(5) zameriavajúca peruť dobrovoľne nezruší zameranie vo Fáze 

zamerania. Peruť, ktorá zruší zameranie, môže v tejto fáze hádzať na 

nové zameranie, alebo jej môže veliteľ krídla vydať rozkaz [9.5.4]. 

Peruť v manévrovacom súboji nemôže svoje zameranie zrušiť 

dobrovoľne [10.8.1].  

(6) zameriavajúca peruť nevyhodnotí svoj vzdušný boj [10.1]. Po 

vyhodnotení boja a určení prípadného manévrovacieho súboja peruť 

automaticky zameria nepriateľskú peruť, ktorá sa tohto boja 

zúčastnila. Umiestnite jej značku zamerania na akúkoľvek 

nepriateľskú peruť, ktorá sa boja zúčastnila, s prípadným presunom 

z aktuálneho cieľa zamerania. Ak peruť nemá žiadne zameranie, musí 

umiestniť svoj žetón zamerania na nejakú nepriateľskú peruť. Ak je 

zameriavajúca peruť v manévrovacom súboji, jej cieľ sa musí tiež 

nachádzať v tom istom manévrovacom súboji. 

IP značky bombardérov. IP značky rady T až Z sú 

rezervované pre bombardéry, a preto nemajú svoje 

strany označené "v kľude" / "v pohotovosti". Ak by 

jednotka bombardérov potrebovala použiť IP 

značku z rady A až S, ignorujte označenie poho-

tovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamerania na rovnakom políčku. Ak je zame-

riavajúca peruť na rovnakom políčku ako jej cieľ, 

je vzdialenosť medzi nimi 0. 

 

 Zmeny pravidiel zamerania. Aby bolo zame-

riavanie o niečo ťažšie, pravidlo teraz hovorí, že na 

úspešné zameranie musia perute hodiť VIAC, než 

je vzdialenosť k cieľu. 

 

 

 

Príklad zamerania. Letka Hellcatov sa pokúša 

zamerať nepriateľskú peruť stíhačiek Zero. 

Vzdialenosť je 2 políčka, takže Hellcaty musia 
hodiť 3 a viac.  

Nepriateľ je ale za Hellcatmi (modifikátor -2)  

a dohľad je ovplyvnený vrstvou tenkých oblakov 

(modifikátor -1). S celkovým modifikátorom -3 

musia Hellcaty na úspešné zameranie hodiť 6.  

Ak je slnečný oblúk vpravo hore, letka stíhačiek 

Zero by bola proti Slnku (ďalší modifikátor -1)  

a Hellcaty by potrebovali hodiť 7 (čo nie je  

na kocke možné). 

 

 

Zameranie  

Pojem zameranie ("tally") vychádza z britskej 

rádiovej hlášky "Tally Ho!", znamenajúcej spo-

zorovanie nepriateľa peruťou a začatie jej 

prenasledovania. Nemecký ekvivalent bol 
"Pauke-Pauke!".  

V hre pojem "zameranie" znamená, že peruť 

zbadala nepriateľa a chystá sa na neho zaútočiť. 

Zameranie je preto kombináciou vedomia o 

nepriateľovi a zámeru ho konfrontovať. Peruť, 

ktorá neuspeje v zameraní, nepriateľa v podstate 

nespozorovala, ALEBO ho spozorovala, ale 

nechce naňho zaútočiť. (Pozn. prekl.: nemýľte 

si zameranie s pojmom "mierenie/aiming", 

ktorý je používaný na označenie prípravy 

bombardérov na útok počas bombardovacích 

profilov.) 
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Ak peruť zameranie stratí, alebo ho dobrovoľne zruší, odstráňte značku 

zamerania z mapy. 

7.2.3   Zameranie a pohyb  

Perute s aktívnym zameraním sa presúvajú ihneď po presune svojho cieľa 

[6.1.2]. Perute sa pohybujú voľne [9.2.7], ale ak sa peruť presunie na 

políčko, na ktorom sa nachádza jej cieľ, musí ukončiť svoj pohyb a v 

Bojovej fáze [10.0] zaútočiť na tento svoj cieľ.  

Ak peruť začne svoj pohyb na rovnakom políčku, ako jej zameraný cieľ, 

musí zostať na tomto políčku a zaútočiť na svoj cieľ v Bojovej fáze.  

Ak sa ale peruť presunie na políčko so svojím cieľom z jedného z troch 

predných políčok (tzn. spĺňa podmienky pre čelný boj [10.3]), nemusí na 

políčku cieľa ukončiť pohyb, ak použije ďalší BP na opustenie tohto 

políčka.  

Obdobne, ak peruť začína svoj pohyb na rovnakom políčku ako jej cieľ, 

ktorý už skorej počas Pohybovej fázy vstúpil na toto políčko spredu, môže 

sa peruť presunúť, ak spotrebuje nasledujúci BP na opustenie tohto políčka.  

7.2.4   Automatické zameranie  

Perute môžu zamerať nepriateľa aj bez hodu na zameranie. Stane sa tak pri 

rozkaze veliteľa krídla [9.5.4], pri vyhodnotení boja [7.2.2], pri úspešnom 

hode na reakciu alebo neskorú reakciu [10.4.2, 10.4.3] alebo pri nutnosti 

zamerať peruť v rovnakom manévrovacom súboji [10.8.1].  

8.0   POHYB  

Žetóny perutí sú umiestňované na políčka na mape. Na jednom políčku 

môže v jednom okamihu byť, alebo sa cez neho presúvať, akékoľvek 

množstvo perutí ktorejkoľvek zo strán.  

8.1   SMEROVANIE  

Perute sa presúvajú tam, kam smerujú. Peruť môže smerovať ôsmimi 

rozličnými smermi. Miesto, kam je natočený jej nos, označuje jej 

smerovanie.  

Pri pohybe sa môže peruť presunúť len na priľahlé políčko, na ktoré 

smeruje. Perute sa môžu pohybovať aj diagonálne.  

8.1.1   Otáčanie sa  

Počas pohybu sa môžu perute otáčať (tzn. meniť svoje smerovanie) 

okamžite pred vstupom na políčko. Na otočku o 180 stupňov v rámci 

políčka spotrebuje peruť 1 pohybový bod [8.3]; menšia otočka nestojí nič.  

8.1.2   Poloha  

Niektoré pravidlá definujú pozíciu perute pred alebo za inou peruťou. 

Obrázky ukazujú, ktoré políčka sú pre peruť vpredu a ktoré vzadu.  

Perute v obrannom kruhu nemajú určenú polohu pred/za [13.4.3].  

8.2   BODY POHYBU  

Počet políčok pohybu perute je daný limitom jej bodov pohybu (BP). Za 

každé políčko pohybu peruť spotrebuje počet BP popísaný v pravidle 8.3. 

Peruť sa nemôže presunúť na políčko, ak by potrebný počet BP presahoval 

jej dostupné BP.  

Limit bodov pohybu je nasledovný:  

   2 BP Bombardovacie perute, sprievodné perute a stíhacie perute v 

kľude.  

   3 BP  Záchytné perute v pohotovosti (perute so záchytnou misiou sú 

vždy v pohotovosti). Prúdové bombardovacie perute a ich 

sprievod.  

   4 BP Prúdové stíhacie perute bez ohľadu na stav pohotovosti. (Pre 

raketové letky Me 163 viď 13.8.2)  

  +1 BP Ak peruť na začiatku pohybu v Pohybovej fáze ohlási klesanie 

Pridajte 1 BP k jej limitu pohybu; potom MUSÍ počas pohybu 

klesnúť aspoň o 1 letovú hladinu. 

 

 

 

 

Súhrn zamerania na rovnakom políčku. Ak sa 

peruť nachádza na rovnakom políčku ako cieľ, 

ktorý zamerala, nemôže sa z neho presunúť von. 

Existujú výnimky pri čelnom boji, ale vo väčšine 

prípadov pozícia na políčku cieľa značí 

zablokovanie perutí v boji. Jedinou možnosťou by 

bolo dobrovoľné zrušenie zamerania vo Fáze 

zamerania [7.2.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smerovanie. Perute majú na výber osem možných 

smerovaní. 

 

 

Pohyb. Peruť sa môže presunúť iba na priľahlé 

políčko, na ktoré smeruje. Po pohybe si peruť 

zachová svoje smerovanie. 

 

 

Príklad otáčania. Peruť P-51D sa pred stúpaním 

na susedné políčko otočí o 45°. Za toto otočenie 

neplatí žiadne BP.  

Peruť Bf 109G sa pred pohybom na susedné 

políčko otočí o 180°. Takéto otočenie stojí 1 BP. 

 

 

 

 

Body pohybu a rýchlosť. Hodnota rýchlosti perute 

a jej body pohybu nie sú navzájom prepojené. Preto 

si ich nemýľte. Hodnota rýchlosti perute nemá 

žiadny vplyv na to, koľko má peruť BP. BP určujú 

pohyb na mape, zatiaľčo hodnota rýchlosti 

vyjadruje efektivitu perute v boji. 
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8.3   CENA POHYBU  

Pohyb na priľahlé políčko na rovnakej alebo nižšej letovej hladine stojí 1 

BP.  

Ak sa peruť presunie na priľahlé políčko na vyššej letovej hladine, pohyb ju 

stojí počet BP rovný hodnote stúpania na jej kartičke IKL. Použite hodnotu 

stúpania pre letovú hladinu, na ktorej peruť svoj pohyb začína. Táto cena sa 

počas jej pohybu v Pohybovej fáze vzťahuje iba na prvé políčko stúpania. 

Ak peruť v rovnakej fáze stúpa na ďalšie políčko, je cena za toto ďalšie 

políčko 2 BP, bez ohľadu na hodnotu jej stúpania.  

Ak sa peruť presúva (tzn. klesá) na políčko priamo pod sebou (nie 

diagonálne), spotrebuje 0.5 BP (polovicu bodu), nie 1 BP.  

Otočka o 180 stupňov na aktuálnom políčku stojí 1 BP [8.1.1].  

Vstúpenie do alebo vystúpenie z obranného kruhu stojí 2 BP [13.4.3].  

Peruť môže spotrebovať 1 BP a zostať na svojom políčku bez ďalšieho 

pohybu. Takáto peruť sa tiež môže otočiť na tomto políčku ktorýmkoľvek 

smerom.  

8.3.1   Krúženie  

Peruť nemusí spotrebovať nejaké (alebo žiadne) BP, pokiaľ jej to 

neprikazuje jej misia [9.2]. Peruť, ktorá nespotrebuje žiadne (alebo 

spotrebuje všetky) BP na svojom aktuálnom políčku, sa stále považuje za 

pohybujúcu sa. Takáto peruť "krúži".  

Niektoré misijné režimy perutiam krúženie prikazujú [15.2.1, 15.2.2, 

15.2.3]. To znamená, že sa perute nesmú presunúť mimo políčko, na ktorom 

krúžia; na tomto políčku sa ale môžu otáčať.  

8.4   OBMEDZENIA POHYBU  

Perute sa môžu presúvať na, z alebo cez políčka obsahujúce iné perute, aj 

nepriateľské. Odstavec 7.2.3 však uvádza niektoré výnimky z tohto 

pravidla.  

Perute nemôžu lietať nižšie, než na letovej hladine 0, alebo vyššie, než na 

letovej hladine 19.  

Niektoré misijné režimy diktujú perutiam povinnosť presunúť sa určitý 

počet BP bez zmeny letovej hladiny alebo smerovania [9.2.1, 9.2.2, 9.2.3]. 

Perute, ktorých pohyb nie je diktovaný misiou, sa nemusia presúvať za plný 

počet svojich BP, dokonca sa nemusia presúvať vôbec [8.3.1].  

8.4.1   Vstup na a výstup z mapy  

Perute vstupujúce na mapu z jej okraja by mali byť umiestnené na 

pomyselné políčka mimo okraj mapy. Ich vstupné políčko je prvé políčko, 

na ktoré vstúpia, pričom cena za vstup na mapu je 1 BP. Ak scenár určuje, 

že viacero perutí vstupuje na mapu "v zástupe", použite nasledovný postup: 

prvá peruť vstúpi na prvé políčko mapa a presunie sa o plný počet svojich 

BP. Druhá peruť vstúpi na rovnaké políčko mapy a presunie sa o plný počet 

svojich BP mínus 1. Tretia peruť vstúpi na rovnaké políčko mapy a presunie 

sa o plný počet svojich BP mínus 2. Ak jej kvôli tomu nezostanú žiadne BP, 

ostáva mimo mapu a vstúpi na ňu v nasledujúcom ťahu.  

Perute nemôžu opustiť mapu inde, ako na jej ľavom alebo pravom okraji. 

Peruť, ktorá opustí mapu, tak učiní pohybom na pomyselné políčko za 

okrajom mapy. Následne je odstránená z hry.  

8.5   STÚPANIE A KLESANIE  

Pri pohybe môže peruť zvýšiť svoju letovú hladinu (stúpať), alebo ju znížiť 

(klesať). Peruť nemôže v rovnakej Pohybovej fáze stúpať aj klesať. Ak sa 

peruť presúva na nižšiu letovú hladinu, označte ju značkou "klesanie". Ak 

sa peruť presúva na vyššiu letovú hladinu, označte ju značkou "stúpanie". 

Peruť, ktorá stúpa, ale kvôli označeniu "S" pri svojej hodnote stúpania 

nemení svoju letovú hladinu, označte značkou "pomalé stúpanie" [8.5.1]. 

 

 Zmeny pravidiel pohybu. Pravidlá pohybu 

boli upravené tak, aby sa mohli perute presúvať 

iba na políčko, na ktoré smerujú. Zmenili sa aj 

pravidlá otáčania, takže až otočka o 180° stojí 1 

BP. V skutočnosti tieto zmeny nijako výrazne 

neovplyvňujú samotné hranie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poloha. Tieto obrázky ukazujú, ktoré políčka sú 

pred peruťou a ktoré sú za ňou. Každá z oblastí 

pred a za peruťou sa rozprestiera donekonečna. 

Biele políčka nie sú ani pred a ani za peruťou. 
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Značky stúpania alebo klesania sú po položení ponechané na peruti až do jej 

pohybu v ďalšej Pohybovej fáze. Peruť označená značkou stúpania ju pri 

začatí klesania nahradí značkou "klesanie". Podobne peruť označená značkou 

klesania ju pri začatí stúpania nahradí značkou "stúpanie". Ak peruť začne 

Pohybovú fázu označená značkou stúpania alebo klesania a pohybuje sa 

(alebo krúži) bez zmeny letovej hladiny, odstráňte z nej značku 

stúpania/klesania/pomalého stúpania.  

Značky stúpania/klesania tiež položte na perute meniace letovú hladinu kvôli 

reakcii [10.4.2].  

Počas označenia značkou "klesanie" je rýchlosť perute zvýšená a počas 

označenia značkou "stúpanie" alebo "pomalé stúpanie" je rýchlosť perute 

znížená [3.3.2].  

8.5.1   Pomalé stúpanie  

Peruť s označením "S" pri svojej hodnote stúpania stúpa veľmi pomaly. Prvý ťah, 

v ktorom sa snaží stúpať, namiesto toho letí horizontálne bez otočenia sa, ale stále 

na pokus o stúpanie spotrebuje všetky svoje BP. Môže buď zostať na svojom 

políčku, alebo sa presunúť o jedno políčko vpred. Na označenie pomalého 

stúpania položte na túto peruť zodpovedajúcu značku, aby bol jej pokus o stúpanie 

pre tento prvý ťah zaznačený.  

V druhom ťahu stúpania peruť znovu spotrebuje všetky svoje BP, otočí sa smerom 

k priľahlému políčku na nasledujúcej vyššej letovej hladine a presunie sa na toto 

políčko. Značku "pomalé stúpanie" odstráňte a nahraďte ju normálnou značkou 

"stúpanie". Pre nové stúpanie zopakujte vyššie popísaný cyklus pomalého 

stúpania s prvým ťahom bez zmeny letovej hladiny a druhým ťahom so zmenou 

smerovania a vystúpením do vyššej letovej hladiny.  

Ak takáto peruť začne pomalé stúpanie, ale v nasledujúcom ťahu ho neukončí, 

odstráňte z nej značku "pomalé stúpanie".  

9.0   VELENIE A RIADENIE  

Pravidlá velenia a riadenia popisujú správanie perutí a možnosti ich ovládania 

v skupine perutí organizovanej do krídla.  

9.1   FORMÁCIE  

Formácia je skupina spoločne letiacich perutí. Byť vo formácii pre peruť znamená, 

že sa nachádza na rovnakom alebo priľahlom políčku aspoň k jednej spriatelenej 

peruti A ZÁROVEŇ má rovnaké smerovanie. Formácia môže pozostávať z reťaze 

viacerých perutí a rozprestierať cez niekoľko políčok. Peruť je vo formácii, 

akonáhle spĺňa tieto podmienky. Peruť môže počas hry do formácie viackrát 

vstúpiť, alebo z nej vystúpiť.  

Formácie v krídle sú špeciálnym typom formácie a správanie perutí v nich je 

podriadené dodatočným pravidlám [9.5].  

9.2   MISIE  

Každá peruť má na začiatku scenára pridelenú misiu. Tá ovplyvňuje správanie 

perute. V hre sú nasledovné typy misií:  

Bombardovanie. Pridelené bombardérom [9.2.1, 15.0]. Ak je bombardovanie 

pridelené stíhacím triedam lietadiel, stávajú sa stíhacími bombardérmi [3.2.1, 

15.2.4].  

Sprievod. Pridelený stíhačkám [9.2.2].  

Pátranie. Pridelené stíhačkám [9.2.3].  

Zachytenie. Pridelené stíhačkám [9.2.4].  

Niektoré scenáre môžu prideliť sprievodné, pátracie alebo záchytné misie aj 

bombardovacím triedam lietadiel, vtedy sa tieto správajú ako stíhačky [3.2.1].  

Počas prípravy hry umiestnite pre každú peruť do kruhu na jej záznam v 

Zápisníku krídla príslušnú značku misie, čím určíte jej počiatočnú misiu v 

scenári.  

Nasledujúci oddiel pravidiel opisuje požadované správanie perutí v závislosti 

od ich misie. Súhrn v bočnom stĺpci vždy v skratke uvádza zámer misie, zatiaľ 

čo samotný oddiel pravidiel uvádza detailný opis misie. 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad pomalého stúpania. Peruť 

bombardérov B-24 začína pomalé stúpanie na 

letovej hladine 12. V prvom ťahu spotrebuje 

všetky svoje BP v horizontálnom lete a nestúpa. 

Premiestni sa o jedno políčko vpred (alter-

natívne by mohla zostať na rovnakom políčku). 
Peruť je označená značkou pomalého stúpania.  

V ďalšom ťahu peruť znovu spotrebuje všetky 

svoje BP, otočí sa a dokončí svoje stúpanie  

na priľahlé políčko na vyššej letovej hladine. 

Značka pomalého stúpania je odstránená  

a nahradená normálnou značkou stúpania. 

 

 

 

 

 

 

Varianty misií. Niektoré misie obsahujú 

varianty, ktoré mierne upravujú pravidlá misie. 

Varianty misií môžu byť nasledovné:  

Varianty bombardovacích misií. Transport 

[9.2.1.2], Ostreľovanie [15.2.1.1], Pries-
kum [15.2.1.2].  

Varianty sprievodných misií. Blízky 

sprievod [9.2.2.1].  

Varianty záchytných misií. Bojová letecká 
hliadka [9.2.4.1]. 

 

 

Misijné režimy. Pravidlá misijných režimov 

nepokrývajú všetky situácie a poskytujú celkom 

široký manévrovací priestor. Preto sa prosím 

riaďte duchom súhrnu pravidiel danej misie, 
uvedenom vždy v bočnom stĺpci.  

Existuje toľko možných obmien výsledných 

situácií, že pravidlá ich nikdy nedokážu pokryť 

všetky. Ak narazíte na neobvyklú situáciu, 

použite na jej vyhodnotenie sedliacky rozum. 
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9.2.1   Bombardovanie  

Použite toto správanie v scenároch, v ktorých bombardéry NEBOMBARDUJÚ 

pozemné jednotky. (Pravidlá pre bombardovanie [15.0] rozširujú toto správanie 

v scenároch, v ktorých perute BOMBARDUJÚ pozemné jednotky.)  

Perute s bombardovacou misiou začínajú hru s nákladom bômb. Na Zápisník 

krídla perute umiestnite značku nákladu bômb.  

Bombardéry letia na vzdialený okraj mapy a následne na tomto nepriateľskom 

okraji mapu opustia. V každom ťahu sa presúvajú o dve políčka za cenu 2 BP, 

bez stúpania, klesania či otáčania sa. Prúdové bombardéry sa v každom ťahu 

presúvajú o tri políčka za cenu 3 BP.  

9.2.1.1   Zbavenie sa bômb  

Hráči sa môžu rozhodnúť zbaviť sa nákladu bômb svojich bombardovacích 

perutí, a to počas pohybu alebo po vyhodnotení vzdušného boja. Stíhacie 

bombardéry sa musia zbaviť bômb okamžite potom, ako zamerajú nepria-teľskú 

peruť, a to buď vo Fáze zamerania alebo po vzdušnom boji [15.2.4].  

Zo záznamu perute na Zápisníku krídla odstráňte značku nákladu bômb; už viac 

neovplyvňuje hodnoty rýchlosti alebo obratnosti. Bombardovacia peruť, ktorá 

sa zbaví bômb, sa musí vrátiť na základňu [9.2.6].  

9.2.1.2   Transporty  

Transport je variantom bombardovacej misie s tým rozdielom, že namiesto 

nákladu bômb vezie zásoby alebo materiál. Nákladu sa transportná peruť 

nikdy nemôže zbaviť.  

9.2.2   Sprievod  

Stíhačky označené ako sprievod začínajú do vzdialenosti max. 3 políčok od 

bombardovacej perute a majú rovnaké smerovanie (môžu tiež začínať na 

rovnakom políčku). Nemôžu však začínať pred bombardérom (ak sú 

bombardéry vo formácii, nemôžu sprievodné stíhačky začínať pred vedúcou 

bombardovacou peruťou). Nemôžu tiež začínať nižšie ako 1 letovú hladinu pod 

bombardérmi.  

Sprievodné perute letia ku vzdialenému okraju mapy a následne na tomto 

nepriateľskom okraji mapu opustia, rovnako ako bombardéry. V každom ťahu 

sa presúvajú o dve políčka za cenu 2 BP, bez stúpania, klesania či otáčania sa. 

(VÝNIMKA: Ak používate pokročílé pravidlá pre bombar-dovanie, sprievodné 

perute sa podriaďujú akejkoľvek zmene letovej hladi-ny bombardérov [15.2.2].) 

Ak stíhačky doprevádzajú prúdové bombardéry, presúvajú sa v každom ťahu o 

3 políčka.  

Stíhačky so sprievodnou misiou začínajú hru v kľude [7.1]. Zamerať nepriateľa 

môžu vo Fáze zamerania [7.2]. Ak sa na blízke políčko s bombardérom skúša 

presunúť nepriateľ, môže na to reagovať dostupná sprievodná peruť [10.4].  

Sprievodné perute za určitých okolností menia svoju misiu na Pátranie. 

Nahraďte značku "sprievod" značkou "pátranie"; sprievodná peruť sa od toho 

okamihu správa ako pátracia peruť [9.2.3]. Okolnosti sú nasledovné:  

(a) Akonáhle sprievodná peruť umiestni značku zamerania ALEBO ukončí 

vyhodnocovanie vzdušného boja, zmeňte jej misiu na Pátranie.  

(b) Sprievodná peruť v pohotovosti môže vstúpiť do obranného kruhu 

[13.4.3], pričom zmení svoju misiu na Pátranie.  

V Administratívnej fáze môžu hráči zameniť značky "pátranie" za značky 

"sprievod" pre tie perute, ktoré spĺňajú podmienky sprievodných perutí (tzn. 

nachádzajú sa max. 3 políčka od spriateleného bombardéra s rovnakým 

smerovaním atď.). Značky "sprievod" nemôžete umiestniť na perute, ktoré sú 

nedostupné, alebo zamerali nepriateľa.  

Peruť s pátracou misiou, ktorá predtým poskytovala sprievod, môže zahlásiť 

návrat späť k sprievodu bombardérov. Takáto peruť si zvolí cieľové políčko, 

ktoré spĺňa podmienky pre sformovanie sprievodnej perute, a letí k nemu 

najkratšou trasou [9.2.5]. Ak sa na tomto políčku nachádza v Administratívnej 

fáze a jej smerovanie zodpovedá smerovaniu bombardéra, nahraďte značku jej 

misie "pátranie" značkou "sprievod". 

Ak by bombardér úspešne unikol [11.0] a v jeho formácii sa už nenachádzajú 

iné bombardéry na sprevádzanie, všetky sprievodné perute pre tento 

bombardér/túto bombardovaciu formáciu sa musia vrátiť na základňu [9.2.6]. 

 

Súhrn bombardovania. Bombardovacie perute 

sú naložené bombami. Letia priamo k nepria-

teľskému okraju mapy, rýchlosťou 2 políčka  

za ťah, a na konci opustia mapu. Svoj kurz držia 

bez ohľadu na aktivitu nepriateľských stíhačiek  

a späť na základňu sa môžu vrátiť, iba ak sa 

zbavia svojich bômb. 

 

 

 

 

FOTKA: Lietadlá B-24 bombardujú ropné 

rafinérie v Ploešti v Rumunsku. 

 

 

Súhrn sprievodných misií. Sprievodné perute 

letia spolu s - alebo blízko - sprevádzaných 

bombardérov a pohybujú sa rovnakou rých-

losťou. Sprievodné perute môžu reagovať na 

prichádzajúcich narušiteľov, alebo ich zamerať  

a zaútočiť na nich, načo prestanú plniť úlohu 

sprievodu. Ak sprievodná peruť prežije boj, môže 

sa znovu vrátiť k sprevádzaniu bombardérov.  

V opačnom prípade sa bude správať ako pátracia 

peruť. 

 

 

 

 

 

 

 

Príprava sprievodných perutí. Prerušovaná 

čiara ohraničuje priestor, v ktorom sa môžu 

relatívne k pozícii bombardovacej perute 

sformovať sprievodné perute. Zapamätajte si, že 

blízky sprievod sa musí sformovať na rovnakom 

políčku, na akom sa nachádza bombardér. 
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9.2.2.1   Blízky sprievod  

Blízky sprievod je variantom sprievodu. Blízky sprievod funguje rovnako ako 

sprievod, ale takáto peruť sa musí sformovať na jednom políčku s 

doprevádzanou bombardovacou peruťou.  

9.2.3   Pátranie  

Stíhačky označené značkou "pátranie" začínajú hru v kľude [7.1].  

Pátracie perute letia ku vzdialenému nepriateľskému okraju mapy a následne 

na ňom opustia mapu. V každom ťahu sa presúvajú o 2 políčka za 2 BP, bez 

zmeny letovej hladiny alebo otáčania. Akonáhle sa pátracia peruť dostane do 

pohotovosti, môže sa presúvať nasledovne:  

(a) o 2 políčka za ťah smerom k nepriateľskému okraju mapy, bez zmeny -

letovej hladiny alebo otáčania.  

(b) o max. 3 BP za ťah najkratšou trasou [9.2.5] ku ktorejkoľvek spriatelenej 

stíhacej peruti na rovnakej rádiovej sieti, ktorá zamerala nepriateľa.  

(c) o max. 3 BP, ak zamerala nepriateľa.  

(d) môže na začiatku svojho pohybu ohlásiť, že sa vracia na základňu [9.2.6]. 

Následne sa presúva o 3 BP smerom ku spriatelenému okraju mapy, z ktorého 

opustí mapu.  

(e) Peruť s pátracou misiou, ktorá bola predtým sprievodom, sa môže presúvať 

o 3 BP za účelom nového sformovania sprievodu s bombardérmi [9.2.2].  

Pátracie perute v pohotovosti môžu využívať bonus +1 BP pri klesaní [8.2].  

9.2.4   Zachytenie  

Stíhačky označené značkou "zachytenie" začínajú hru v pohotovosti [7.1].  

Počas prípravy hry musí každá záchytná peruť určiť akékoľvek konkrétne 

cieľové políčko na mape, na ktoré položí značku vektora, zodpovedajúcu svojej 

IP značke. Peruť sa musí k políčku so svojím vektorom presúvať najkratšou 

trasou [9.2.5]. Potom, čo peruť dosiahne políčko so svojím vektorom, odstráňte 

značku vektora; peruť ostáva na políčku a krúži [8.3.1].  

Ak záchytná peruť zameria nepriateľa, otočte jej značku vektora na stranu so 

zameraním a umiestnite ju na nepriateľskú peruť [7.2.1]. Záchytná peruť sa 

odteraz môže pohybovať voľne [9.2.7].  

Záchytná peruť bez značky vektora alebo zamerania sa nemôže sama presúvať. 

Musí buď krúžiť, alebo na začiatku pohybu zahlásiť návrat na základňu [9.2.6].  

Peruť nemôže zmeniť svoj vektor, ak nepodlieha kontrole PNS. Peruť podlieha 

kontrole PNS, ak scenár určí hodnotu PNS A ZÁROVEŇ je peruť na rovnakej 

rádiovej sieti ako PNS. Peruť, ktorá podlieha kontrole PNS a nemá zameranie, 

sa môže počas Administratívnej fázy pokúsiť umiestniť svoju značku vektora 

alebo ju zmeniť. Hoďte kockou. Ak je hod rovný alebo vyšší ako hodnota PNS, 

umiestnite značku vektora perute na ktorékoľvek políčko mapy; inak sa vektor 

nemení.  

V krídle umiestňuje vektor len veliteľ krídla [9.5.3]; ostatné perute zostávajú 

vo formácii s veliteľom krídla [9.5.2]. Peruť v krídle, ktorá zameria nepriateľa, 

umiestni na cieľ svoju vlastnú značku zamerania.  

9.2.4.1   Bojová letecká hliadka  

Bojová letecká hliadka (CAP) je variantom záchytnej misie. Peruť s misiou -

Bojová letecká hliadka začína na políčku, ale nemá určený vektor. Na tomto 

políčku následne krúži [8.3.1] až dovtedy, kým nezameria nepriateľa, alebo v 

prípade kontroly PNS až kým nie je počas Administratívnej fázy umiestnený 

jej vektor.  

9.2.5   Najkratšia trasa  

Ak sa peruť musí pohybovať najkratšou trasou, musí sa snažiť do konca každej 

Pohybovej fázy znížiť vzdialenosť k cieľu aspoň o jedno políčko. Nemôže teda 

počas Pohybovej fázy vzdialenosť ku svojmu cieľu zvýšiť. Ak je jej letová 

hladina pod letovou hladinou cieľového políčka, musí peruť počas svojho 

pohybu vystúpiť vyššie aspoň o jednu letovú hladinu (alebo spotrebovať BP na 

stúpanie, ak musí použiť pomalé stúpanie [8.5.1]). Ak sa nachádza nad 

cieľovým políčkom, musí klesnúť aspoň o jednu letovú hladinu. Ak je na 

rovnakej letovej hladine, nemôže stúpať alebo klesať.  

  

 

Blízky sprievod. Blízky sprievod v podstate značí, 

že sprievodná peruť musí začínať na rovnakom 

políčku, na akom začína bombardér. 

 

 

Súhrn pátracích misií. Pátracie perute zväčša letia 

nad alebo pred hlavným telesom bombardovacej 

formácie. Ich úlohou je vyčistiť bombardérom 

cestu k cieľu, alebo ich chrániť z väčšej výšky. 

Pátracie perute, ktoré sú uvedené do pohotovosti 

prítomnosťou nepriateľa, môžu pokračovať  

v pátraní, zaútočiť na nepriateľa, ktorého zamerajú, 

pomôcť spriateleným perutiam, alebo sa vrátiť 

domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrn záchytných misií. Záchytné perute sú 

nasmerované na určitý bod na nebi, okolo ktorého 

sa snažia zamerať nepriateľa a zaútočiť naňho. Ak 

sú pod kontrolou PNS, môže byť ich nasmerovanie 

aktualizované v každom ťahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Súhrn najkratšej trasy. Najkratšia trasa je v 

podstate rovná čiara k cieľovému políčku. 

 

PNS  

PNS značí Pozemné navádzanie stíhačiek. 

Perute pod kontrolou PNS dostávajú rozkazy od 

navádzacích operátorov na zemi (alebo na 

lodiach), ktorí im poskytujú smer a výšku 

nepriateľských narušiteľov, odčítané z rada-

rových sietí a od peších pozorovateľov. 
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9.2.6   Návrat na základňu  

Ak dostane peruť inštrukcie vrátiť sa na základňu, musí sa pri najbližšej 

príležitosti s využitím všetkých svojich dostupných BP vydať smerom k 

spriatelenému okraju mapy [5.1]. Po dosiahnutí tohto okraja mapy musí peruť 

mapu opustiť [8.4.1].  

Ak v hre platia pokročilé bombardovacie pravidlá [15.0], perute môžu letieť 

ku ktorémukoľvek okraju mapy a pri začiatku návratu na základňu musia 

oznámiť, na ktorom okraji mapu opustia.  

V rámci týchto obmedzení sa môžu perute vracajúce sa na základňu, či už sú 

to bombardéry alebo stíhačky (vrátane sprievodných perutí), pohybovať voľne 

a využiť bonus +1 BP za klesanie [8.2].  

Bojaschopné stíhacie perute môžu zameriavať nepriateľa, ktorého na svojej 

trase stretnú. Ak zameranie stratia, znovu pokračujú v návrate na základňu. 

Stíhacie perute vracajúce sa na základňu nemôžu vstúpiť do obranného kruhu 

[13.4.3].  

9.2.7   Voľný pohyb  

V hre nastanú situácie, pri ktorých môžu stíhacie perute úplne ignorovať svoj 

misijný režim a môžu sa pohybovať voľne. Možné situácie:  

(a) Peruť, ktorá zamerala nepriateľa a začína svoj pohyb na odlišnom 

políčku, než jej cieľ. Môže sa v danom ťahu pohybovať voľne; pri vstupe 

na rovnaké políčko s cieľom však svoj pohyb musí ukončiť (okrem 

čerlného boja [7.2.3]). 

(b) Peruť v pohotovosti bez zamerania, ktorá začína svoju Pohybovú fázu 

na rovnakom políčku, ako nepriateľ. Môže sa v danom ťahu pohybovať 

voľne.  

9.3   ROZDEĽOVANIE PERUTÍ  

Hráč môže peruť rozdeliť na dve letky. Zameňte žetón perute za dva žetóny 

letiek s rovnakým typom lietadla a na Zápisníku krídla pripravte pre letky 

príslušné značky. Rozdeliť môžete iba perute, ktoré nie sú narušené alebo 

rozvrátené; letky sa deliť nemôžu. Rozdelenie perute je možné len v 

nasledujúcich prípadoch:  

(a) Vo Fáze zamerania môže veliteľ krídla rozdeliť peruť, ktorej vydá 

rozkaz [9.5.4].  

(b) Ak má daná strana taktickú flexibilitu [9.3.2], môže sa stíhacia peruť 

rozdeliť počas ktorejkoľvek Fázy zamerania, v ktorej vykoná úspešný hod 

na zameranie [7.2.1].  

(c) Ak má daná strana taktickú flexibilitu [9.3.2], perute, ktorých reakcia 

je úspešná, sa môžu rozdeliť a vyslať jednu letku do útoku [10.4.2, 

10.4.3].  

(d) Vo Fáze zamerania sa môže rozdeliť bombardovacia peruť nesúca 

torpéda, ale nie počas letu v torpédovom útočnom profile [15.3.5].  

Po rozdelení sa letky už nemôžu znovu spojiť do perute.  

Zásoba žetónov označuje limit dostupných žetónov pre potreby delenia perutí. 

Ak nie je dostupný potrebný počet žetónov letiek, peruť sa rozdeliť nemôže.  

9.3.1   Letky po rozdelení  

Po rozdelení majú obe letky rovnakú kvalitu posádky ako pôvodná peruť, ale 

ak peruť obsahovala eso alebo veliteľa krídla, musíte ho prideliť niektorej z 

letiek. Majiteľ rozdeľuje akékoľvek straty alebo oneskorencov medzi letky 

podľa svojho uváženia; žiadna letka ale nemôže mať viac strát či 

oneskorencov, než je limit strát tejto letky [5.1].  

Obe letky zdieľajú rádiovú sieť [9.4] a akékoľvek stavy nízkej alebo 

vyčerpanej munície [10.7.2]. Ak peruť niesla bomby (alebo akýkoľvek náklad 

zbraní)[15.1]), rakety, kanónové alebo protitankové gondoly alebo prídavné 

nádrže, nesú ich aj letky.  

Ak mala pôvodná peruť zameraný cieľ, hráč určí, ktorá letka zameranie 

preberie; druhá letka zameranie nemá a v tejto fáze nemôže na zameranie 

hádzať, môže jej ale byť vydaný rozkaz [9.5.4]. Ak sa rozdelí sprievodná 

peruť kvôli zameraniu, letka so zameraním zmení svoju misiu na Pátranie 

[9.2.2], zatiaľ čo misiou druhej letky zostáva Sprievod. 

  

 

Súhrn návratu na základňu. Peruť sa musí bez 

krúženia vydať smerom ku vlastnému kraju mapy, 

spotrebúvajúc všetky dostupné body pohybu. 

Stúpanie je povolené, ak sa chce peruť vyhnúť 

prekážkam, ako sú oblaky alebo protilietadlová 

palebná priehrada. 

 

Návrat na základňu a sprievodné perute. Keďže 

bombardéry môžu pri návrate na základňu klesať  

a stúpať, môžu sa takto presúvať aj o viac ako  

2 políčka za Pohybovú fázu. Preto pri pravidle  

9.2.2 platí pre sprievodné perute výnimka, podľa 

ktorej môžu upraviť počet prejdených políčok za 

ťah tak, aby sa zhodovali s bombardérmi. 

 

 

 

Voľný pohyb. Voľne sa pohybujúce stíhačky sa 
môžu presunúť kamkoľvek.  

Perute so zameraným cieľom sa k nemu nemusia 

nutne vždy približovať, aj keď pri vstupe na jeho 

políčko musia vždy svoj pohyb ukončiť.  

Niekedy sa perute zamerajú navzájom a skončia na 

rovnakom políčku, ale nie v manévrovacom súboji. 

Namiesto zotrvania na políčku, podľa pravidla 

7.2.3, môže peruť počas Fázy zamerania 

dobrovoľne zrušiť svoje zameranie a potom sa 

počas Pohybovej fázy presunúť (pozn.: môžu to 

urobiť obe perute.)  

Perute, ktoré sa inak nemôžu pohybovať, ako 

napríklad záchytné perute bez vektorov alebo 

zamerania [9.2.4], sa môžu počas Pohybovej fázy 

pohybovať voľne, ak začínajú svoj pohyb na 

políčku s nepriateľom. Voľný pohyb platí len pre 

daný ťah. 

 

 

 Nové pravidlá pre voľný pohyb. Pravidlá pre 

voľný pohyb boli pridané pre ozrejmenie toho, ako 

sa správajú perute so zameraním, a preto, aby sme 

umožnili perutiam, nachádzajúcim sa na rovnakom 

políčku s nepriateľom, ľahšie odpútanie sa. 

 

 

Rozdelenie torpédových perutí. Torpédové perute 

sa môžu rozdeliť za účelom vykonania 

kovadlinového útoku [15.5.1]. 

 

 

 

 

FOTKA: Taktická flexibilita bola odvodená  

od univerzálnej formácie typu Schwarm, vyvinutej 

nemeckou Luftwaffe a odkopírovanou spojencami, 

ktorí ju premenovali na "finger-four". Tieto 

Mustangy P-51 amerického letectva predvádzajú 

na kameru formáciu "finger-four" 
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Ak záchytná peruť s vektorom zameria nepriateľa a potom sa ihneď rozdelí, 

jedna letka prevezme zameranie a druhá pokračuje smerom k 

predchádzajúcemu vektoru.  

Ak mal deliacu sa peruť zameranú nepriateľ, ten si zvolí, na ktorú letku svoje 

zameranie prenesie. Urobí tak až potom, čo deliaca sa peruť pridelila straty, 

veliteľov a esá, a určila, ktorá z jej letiek si zachová prípadné vlastné zameranie.  

9.3.2   Taktická flexibilita  

Ak scenár určuje, že niektorá zo strán má taktickú flexibilitu, stíhacie perute 

tejto strany sa môžu rozdeliť v ktorejkoľvek Fáze zamerania po úspešnom hode 

na zameranie [7.2.1], alebo v ktorejkoľvek Pohybovej fáze, v ktorej ako 

sprievod reagujú na nepriateľa [10.4.2].  

9.4   RÁDIO  

Scenár vždy určí, či v hre existujú rádiové siete a ktoré perute sú ku ktorým 

sieťam pridelené. Perute bez rádia nemajú k rádiovým sieťam prístup. Perute s 

rádiom majú niekoľko výhod.  

(a) Ak je v niektorej Fáze zamerania uvedená do pohotovosti akákoľvek peruť 

s prístupom k rádiovej sieti, sú automaticky uvedené do pohotovosti aj ostatné 

perute, nachádzajúce sa na rovnakej rádiovej sieti, ktoré boli doteraz v kľude 

[7.1].  

(b) Peruť dostáva bonus k hodom na zameranie voči nepriateľom, ktorí sú -

zameraní inou spriatelenou peruťou na rovnakej rádiovej sieti. Perute uvedené 

do pohotovosti rádiom okamžite získavajú rovnaký bonus, ak ešte na zameranie 

nehádzali.  

(c) Peruť získava bonus k hodom na zameranie, ak sa nachádza na rovnakej 

rádiovej sieti ako PNS [9.2.4].  

Navyše môžu velitelia krídla vydať perutiam na rádiovej sieti krídla akýkoľvek 

počet rozkazov [9.5.4].  

9.4.1   Vysielačky v bombardéroch  

Ak scenár uvádza, že bombardéry sú spolu so stíhačkami súčasťou rovnakej 

rádiovej siete, budú tieto stíhačky pri napadnutí bombardérov z vlastnej 

rádiovej siete uvedené do pohotovosti [7.1].  

9.4.2   Preťažená sieť  

Ak sa viacero perutí z rovnakej rádiovej siete nachádza v manévrovacom 

súboji, alebo sa v danom ťahu nachádzali vo vzdušnom boji, je rádiová sieť 

preťažená. Počas preťaženia danej rádiovej siete platia tieto pravidlá:  

(1) Fáza zamerania. Bonusy na hody na zameranie, vyplývajúce z rádiovej 

siete alebo PNS, nemôžu byť pri hodoch na zameranie použité.  

(2) Fáza zamerania. Velitelia krídla môžu vydať vo Fáze zamerania iba jeden 

rozkaz [9.5.4].  

(3) Administratívna fáza. Na zmenu vektora je namiesto hodu založeného na 

hodnote PNS potrebné hodiť na kocke číslo 6 [9.2.4].  

9.5   KRÍDLA  

Krídlo je skupina perutí špecifikovaná v bojovej zostave scenára a zobrazená 

vo farebnom obdĺžniku. Perute v krídle začínajú scenár vo formácii a následne 

formáciu opúšťajú pri útokoch na nepriateľa.  

Krídlo síce môže fungovať bez rádiového spojenia, ale pre krídlo s rádiom platí, 

že všetky jeho perute sa nachádzajú na rovnakej rádiovej sieti [9.4].  

9.5.1   Velitelia krídel  

Každé krídlo má svojho veliteľa krídla; jeho značku umiestnite pri príprave 

hry na Zápisník krídla na niektorú z perutí tohto krídla [5.2.1]. Krídla začínajú 

hru vo formácii so svojim veliteľom krídla [9.5.2]. Esá môžu tiež fungovať 

ako velitelia krídla a označíte ich tak, že otočíte ich značku na opačnú stranu s 

obrázkom veliteľa krídla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preťažená sieť vo Fáze zamerania. Keďže sa boj 

odohráva až po zameraní, preťažená sieť 

ovplyvňuje Fázu zamerania iba vtedy, ak je peruť 

na rádiovej sieti v manévrovacom súboji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velitelia krídla. Naľavo je žetón veliteľa krídla. 

Napravo je žetón leteckého esa "Gabbyho" 

Gabreskiho, otočený na opačnú stranu, čo indikuje, 

že aj on je veliteľom krídla. 

 

 

 

 

Taktická flexibilita  

Vzdušné sily s flexibilnou doktrínou a agre-

sívnym charakterom, ako napríklad raná 

Luftwaffe a neskorší západní spojenci, boli 

schopné rozdeliť svoje sily do menších 

formácií, čim vedeli sústrediť pozornosť na 

viacero úloh, ako napríklad poskytnutie 

podpory, zatiaľ čo zvyšok formácie útočil. 

 

Preťažená sieť  

Popri vývoji konkrétneho vzdušného boja sa 

rádiová sieť postupne zahlcovala narastajúcou 

komunikáciou jednotlivých pilotov. Týmto 

efektom bolo najviac ovplyvnené ovládanie 

PNS. 
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9.5.2   Formácia krídla  

Formácia krídla je skupina perutí z rovnakého krídla, ktoré:  

(a) Sú buď peruťou veliteľa krídla, alebo sú s ňou vo formácii. Ostatné 

perute nemusia nutne byť na rovnakom alebo priľahlom políčku ku 

veliteľovi krídla, musia s ním len byť vo formácii [9.1].  

(b) Sú dostupné [1.1].  

Peruť, ktorá na konci ktorejkoľvek fázy nespĺňa niektorú z týchto podmienok, 

opúšťa formáciu krídla. Perute, ktoré formáciu krídla opustili, sa už do nej 

nemôžu vrátiť. Peruť, ktorá formáciu krídla opustí, však naďalej zostáva 

súčasťou rovnakej rádiovej siete [9.4].  

9.5.3   Záchytné misie krídla  

V krídle umiestňuje vektor iba veliteľ krídla [9.2.4]. Všetky ostatné perute vo 

formácii krídla udržujú svoju formáciu s veliteľom krídla.  

Ak veliteľ krídla zameria nepriateľa, krídlo sa rozpadne. Ak sa krídlo rozpadne 

počas Fázy zamerania, veliteľ krídla môže okamžite vydať rozkazy perutiam 

v krídle [9.5.4] (rozkazy vydať nemôže, ak sa krídlo rozpadne počas Bojovej 

fázy). Akákoľvek peruť bez rozkazu je považovaná za opúšťajúcu krídlo a 

umiestni svoju značku vektora na políčko, na ktorom sa predtým nachádzal 

vektor veliteľa krídla.  

9.5.4   Rozkazy  

Ak je peruť veliteľa krídla vo Fáze zamerania dostupná, môže veliteľ krídla 

zvoliť z formácie krídla dostupnú peruť bez zamerania (vrátane svojej) a vydať 

jej rozkaz. Ak krídlo používa rádio [9.4], môžu byť rozkazy v každom ťahu 

vydané akémukoľvek počtu perutí vo formácii krídla, a to voči rovnakej či 

rozdielnym nepriateľským perutiam.  

Pre vydanie rozkazu si hráč zvolí nepriateľskú peruť zameranú vlastnou 

peruťou vo formácii krídla, alebo zameranú vlastnou peruťou z rádiovej siete 

krídla. Cieľom sa stáva buď zameraná nepriateľská peruť, ALEBO akákoľvek 

peruť vo formácii tejto nepriateľskej perute.  

Ak existuje dohľad od dostupnej perute k jej cieľu A ZÁROVEŇ je cieľ 

vzdialený menej ako 10 políčok, umiestnite značku zamerania dostupnej 

perute na cieľ; nie je potrebný hod na zameranie [7.2.4]. Rozkazy môžu byť 

vydané perutiam, ktoré už na zameranie v danej Fáze zamerania hádzali, ako 

aj tým, ktoré nehádzali. Rozkazy môžu tiež byť vydané perutiam, ktoré boli 

len teraz uvedené do pohotovosti rádiom [9.4].  

Zapamätajte si, že len peruť, ktorá obdrží rozkaz, musí byť vo formácii. Peruť 

s pôvodným zameraním nemusí byť vo formácii krídla, aj keď musí byť na 

rovnakej rádiovej sieti ako krídlo.  

Veliteľ krídla môže rozdeliť peruť [9.3], ktorej vydáva rozkaz, aj keď táto 

peruť nemá taktickú flexibilitu. Jedna z takto vytvorených letiek preberá 

zameranie, zatiaľ čo druhá zostáva vo formácii krídla, alebo jej môže byť 

vydaný samostatný rozkaz.  

9.5.4.1   Rozkazy a rádiá  

Ak peruť nemá k dispozícii rádio, alebo je jej sieť preťažená [9.4.2], platia 

nasledujúce obmedzenia:  

(1) V krídle môže počas ťahu na zameranie hádzať len jedna peruť.  

(2) Počas jednej Fázy zamerania môže veliteľ krídla vydať len jeden 

rozkaz. Alternatívne môže byť VŠETKÝM dostupným perutiam vo 

formácii krídla (vrátane veliteľa krídla) vydaný rozkaz zamerať rovnakú 

cieľovú peruť.  

9.5.5   Pátracie misie krídla  

Ak má krídlo pridelenú pátraciu misiu, perute pokračujú v pátraní [9.2.3], aj 

keď časť krídla opustí formáciu.  

Ak veliteľ krídla zameria nepriateľa a opustí formáciu, zvyšok krídla 

pokračuje v pátracej misii, ale už viac nie je vo formácii krídla. 

  

 

Príklad formácie krídla. Krídlo stíhačiek Spitfire. 

Ak chceme byť presní, musíme túto formáciu 

označiť ako Balbo (viď 9.5.6). Veliteľ krídla môže 

byť v ktorejkoľvek z perutí; nie je nutné, aby velil 

vedúcej peruti, a takisto nemusí byť v peruti 

priľahlej ku všetkým ostatným perutiam formácie. 

 

 

Rozkazy. Rozkaz je v hre Wing Leader spôsob, 

akým môže iná peruť vo formácii krídla získať 

automatické zameranie nepriateľa bez nutnosti 

hodu. V podstate to znamená, že ak nepriateľskú 

peruť zameria niektorá peruť v rádiovej sieti krídla, 

veliteľ krídla môže vydať rozkazy ostatným 

perutiam vo formácii krídla zamerať toho istého 

nepriateľa. Tieto perute následne môžu formáciu 

krídla opustiť a zameraného nepriateľa prena-
sledovať.  

Keďže peruť so zameraním nemusí byť  

vo formácii, môže aj peruť mimo formácie krídla 

"požiadať o pomoc" veliteľa krídla, ktorý jej potom 

vyšle posily cez rozkazy.  

Alternatívne, ak krídlo narazí na veľkú 

nepriateľskú formáciu, môže veliteľ krídla použiť 

rozkazy na rozdelenie zameraní medzi viacero 
nepriateľských cieľov z nej.  

Zapamätajte si, že peruť môže aj po zlyhaní 

vlastného hodu na zameranie následne dostať 

rozkaz o zameraní od svojho veliteľa krídla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkazy a rádio  

Obmedzenie zamerania na jednu peruť 

vyjadruje zložité podmienky komunikácie  

v rámci krídla bez rádia, alebo s rádiom 

preťaženým bojovou komunikáciou. Perute bez 

rádia boli naučené komunikovať pomocou 

rozličných ručných signálov, vlajočiek a signál-

nych svetlíc. 
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9.5.6   Formácie Balbo  

Ak formácia krídla pozostáva z viac ako dvoch perutí (letky rátajte ako 

polovičné perute), pre pohyb sú v platnosti nasledujúce pravidlá. Perute, ktoré 

tieto pravidlá porušia, okamžite opustia formáciu krídla:  

(1) Žiadna peruť nemôže za jeden ťah vystúpiť alebo klesnúť o viac ako 1 

letovú hladinu.  

(2) Žiadna peruť si nemôže nárokovať bonus 1 BP za klesanie [8.2].  

(3) Všetky otočky o viac ako 45° stoja každú peruť 1 BP, bez ohľadu na rozsah 

otočky.  

10.0   VZDUŠNÝ BOJ  

Ak sa perute nachádzajú na rovnakom políčku ako cieľ, ktorý zamerali, odohrá 

sa v Bojovej fáza vzdušný boj. Vzdušného boja sa zúčastnia iba perute, ktoré 

majú zameranie, alebo boli zamerané. Peruť sa počas každého ťahu môže 

zúčastniť iba jedného vzdušného boja.  

Stíhacie perute, ktoré sa nachádzajú na rovnakom políčku ako ich zameraný 

cieľ, musia v Bojovej fáze daného ťahu zaútočiť. Ak sa počas ťahu odohráva 

viacero vzdušných bojov, sú vyhodnotené samostatne, pričom poradie určí 

napádajúci hráč.  

10.0.1   Bojový displej  

V niektorých bojoch môže väčší počet žetónov a značiek na mape spôsobovať 

zmätok. Hráči majú možnosť "vyčistiť" mapu, teda presunúť všetky žetóny a 

značky z niektorého políčka na mape na jeden z rámčekov na Bojovom displeji, 

a následne označiť pôvodné políčko na mape značkou boja, príslušnou danému 

rámčeku na Bojovom displeji. Hráči môžu kedykoľvek premiestniť obsah 

políčka na Bojový displej alebo späť. Nemali by však miešať obsah viacerých 

políčok na mape v rovnakom rámčeku Bojového displeja.  

10.1   ÚTOČNÍK A OBRANCA  

Počas boja je strana so zameraním útočníkom a strana bez zamerania obrancom. 

V oddieloch 10.1.1 až 10.1.4 nájdete výnimky z tohto pravidla.  

10.1.1   Bombardéry v obrane  

Strana s bombardérmi [3.2.1] je vždy obrancom.  

10.1.2   Vzájomný útok  

Ak sú na oboch stranách stíhačky, ktoré sa navzájom zamerali, peruť, ktorá sa 

v predchádzajúcej Pohybovej fáze pohybovala posledná v poradí [6.1, 6.1.1, 

6.1.2], je útočníkom; jej súper je obrancom.  

Ak sú obe strany v manévrovacom súboji [10.8], peruť s najvyššou základnou 

hodnotou obratnosti je útočníkom. Ak majú obe strany rovnakú hodnotu 

obratnosti, o útočníkovi rozhodnite pomocou hodu kockou.  

10.1.3   Reťazové zameranie  

Perute na rovnakom políčku môžu mať reťazové zameranie [6.1.2], pričom 

peruť Červená A zamerala peruť Modrá 1, ktorá zamerala peruť Červená B, a 

tá na oplátku zamerala peruť Modrá 2. Výsledkom bude jeden vzdušný boj 

zahŕňajúci všetky tieto perute [10.2]. V týchto situáciách určíte útočníka a 

obrancu nasledovne:  

Bombardéry. Ak je niektorou z perutí v reťazovom zameraní bombardér, táto 

strana je obrancom a protivníkova strana útočníkom.  

Stíhačky. Ak sú všetky perute v reťazovom zameraní stíhačky, určite 

útočníka rovnako, ako pri vzájomnom útoku [10.1.2]. Inými slovami, 

posledná peruť v poradí pohybu je útočníkom; pri manévrovacom súboji je to 

strana s najvyššou základnou hodnotou obratnosti. Zapamätajte si, že peruť, 

ktorá určuje útočiacu stranu, nemusí vo vzdušnom boji nutne byť hlavným 

bojovníkom [10.2.1], musí sa ho len účastniť. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrn boja. Boj v hre Wing Leader prebieha 
nasledovne:  

(1) Určenie útočníka [10.1].  

(2) Určenie toho, ktorá hodnota sa pri boji 
použije [10.5].  

(3) Určenie pomeru síl útočníka a obrancu 

[10.5].  

(4) Hody útočníka a obrancu pre určenie ich 
zásahov protivníka [10.5.1].  

(5) Rozdelenie zásahov medzi nepriateľské pe-
rute [10.2.2].  

(6) Potvrdenie zásahov protivníka a aplikovanie 
strát [10.6].  

(7) Hod účastníkov boja v teste súdržnosti, 

ktorý môže spôsobiť narušenie alebo rozvrá-
tenie letiek [10.7].  

(8) Umiestnenie alebo otočenie žetónov muní-

cie [10.7.2].  

(9) Obrancovia v kľude sú uvedení do poho-

tovosti [7.1]; brániace sa perute zmenia alebo 
umiestnia značky zamerania [7.2.2].  

(10) Overenie začiatku manévrovacieho sú- 

boja [10.8]. 

 

 
Vzájomné útoky. Určenie útočníka je založené na 

poradí pohybu z predošlej Pohybovej fázy, a nie na 

tom, či sa tá-ktorá peruť naozaj presunula. Ako príklad 

uveďme perute A a B, ktoré sa navzájom zamerali. 

Peruť A sa presúva ako prvá a vstúpi na políčko perute 

B, čím zabráni peruti B v pohybe. Keďže je ale peruť 

B druhá v poradí pohybu, stále bude útočníkom.  

Ak vzájomne zamerané perute začínajú Pohybovú 

fázu na rovnakom políčku a nepresúvajú sa z neho 

von, stav útočník/obranca závisí od toho, či sú  

v manévrovacom súboji. V manévrovacom súboji je 

útočníkom strana s vyššou hodnotou základnej 

obratnosti, pričom zhoda je rozriešená hodom kockou.  

Ak nie sú perute v manévrovacom súboji, je útočník 

určený poradím pohybu [6.1.1], takže peruť  

s najvyššou základnou hodnotou rýchlosti je 

útočníkom. Ak sú najvyššie hodnoty základnej 

rýchlosti zhodné, každá peruť hádže podľa pravidla 

6.1.1, pričom najvyšší hod určuje stranu, pohybujúcu 

sa ako poslednú, čiže útočníka. 

 

 

Príklady reťazového zamerania. Na jednom políčku 

sa spolu nachádzajú bombardovacia peruť He 111, dve 

perute stíhačiek Hurricane a dve perute stíhačiek Bf 

109. Obe perute Hurricanov zamerali peruť 

bombardérov. Jedna peruť Hurricanov je zameraná 

jednou peruťou Bf 109. Zvyšná peruť Bf 109 nemá 

zameranie. Následný boj medzi týmito peruťami s 

reťazovým zameraním je vyhodnotený ako jeden 

vzdušný boj. Z boja je ale vylúčená peruť Bf 109 bez 

zamerania. 

 

 

 

 

Formácie Balbo  

Formácie Balbo boli pomenované po fašis-

tickom talianskom pilotovi Italovi Balbovi, 

známom vďaka jeho rekordným úspechom 

narábania s veľkými formáciami. V Bitke  

o Britániu sa tento výraz zaužíval pre "veľké 

krídla", zložené z troch a viacerých perutí. 
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10.1.4   Reakcia  

V boji, zahájenom po úspešnom hode na reakciu [10.4.2], je reagujúca 

strana útočníkom a jej protivník obrancom. Ak ale reagujúca strana 

reaguje neskoro [10.4.3] a musí vyhodnotiť vzdušný boj na políčku 

bombardéra, protivník sa stáva útočníkom a reagujúca peruť obrancom.  

10.2   VIAC PERUTÍ V BOJI  

Na jednom políčku sa môže počas Bojovej fázy vo vzdušnom boji 

nachádzať viacero perutí. Možné príčiny sú:  

(a) Dve alebo viaceré spriatelené perute útočia na jedného nepriateľa.  

(b) Na políčku existuje reťazové zameranie, pričom jedna peruť je 

napádaná druhou, ktorá je napádaná treťou, atď. [10.1.3].  

(c) Reagujúca peruť hodí neskorú reakciu, a preto sa musí podieľať 

na obrane bombardéra [10.4.3].  

Boja sa môžu zúčastniť len perute spojené zameraním alebo reťazovým 

zameraním. Iné perute na tom istom políčku, ktoré nie sú s účastníkmi boja 

spojené zameraním, sa boja nezúčastnia. Na jednom políčku sa môže 

odohrať i viacero vzdušných bojov, ak nie sú ich účastníci navzájom 

spojení zameraním (viď poznámku o viacerých bojoch v bočnom stĺpci).  

Ak sa v jednom boji na políčku nachádzajú viac ako dve perute (tzn. nie 

boj jeden-na-jedného, ale dvaja-na-jedného, dvaja-na-dvoch atď.), 

nevyhodnocujte boje samostatne, ale za každú stranu vykonajte jeden 

bojový hod, na ktorom sa podieľajú všetky perute danej strany.  

Pred určením toho, ktorá hodnota lietadla sa pri boji použije [10.5], určia 

najprv obranca a potom útočník jednu svoju peruť ako hlavného bojovníka 

[10.2.1]. Týmto bojovníkom môže byť bombardér alebo stíhačka. Hráči 

určia pomer síl pomocou bojových hodnôt hlavných bojovníkov.  

K bojovému potenciálu svojej strany môžu prispieť aj ďalšie perute v 

danom boji. Každá ďalšia stíhacia peruť alebo letka modifikuje bojovú 

hodnotu svojej strany (obratnosť alebo rýchlosť) o +1. Bojovú hodnotu ale 

nemôže modifikovať, ak je neozbrojená [10.5.3].  

Dodatočné bombardovacie perute (vrátane stíhacích bombardérov 

nesúcich náklad bômb) nemodifikujú bojovú hodnotu, ale môžu prispieť k 

obrancovmu hodu svojou hodnotou obrany [10.5.2].  

Všetci účastníci boja, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú hlavným 

bojovníkom, musia vykonať test súdržnosti, umiestniť značky munície 

atď.  

10.2.1   Určovanie bojových situácií  

Hlavný bojovník určuje, či v boji nastanú akékoľvek špeciálne situácie. 

Útok je prepadnutím [13.4.1] alebo čelným bojom [10.3], len ak 

prepadnutie alebo čelný boj vykonáva na svoj zameraný cieľ hlavný 

bojovník. Vyhýbací manéver je v platnosti, ak sa vyhýba hlavný bojovník 

obrancu [13.4.2].  

10.2.2   Distribúcia zásahov  

Ak niektorá strana uštedrí protivníkovi zásahy [10.5.1], môže sa 

rozhodnúť, ktoré protivníkove perute zasiahne. Zasahujúci hráč rozdelí 

zásahy medzi protivníkove perute podľa svojho uváženia. Musí ale 

dodržať pravidlo, že pred udelením každého ďalšieho zásahu peruti musia 

po jednom (ďalšom) zásahu dostať všetky ostatné protivníkove perute v 

danom boji. Pred určením strát musia byť najprv pridelené všetky zásahy 

[10.6].  

10.3   ČELNÝ BOJ  

Čelný boj je taký, pri ktorom sa útočník počas daného ťahu presúval na 

nepriateľovo políčko priamo z niektorého z troch priľahlých políčok pred 

nosom nepriateľa. Čelný boj môže tiež nastať, ak obranca ukončí svoj 

pohyb na útočníkovom políčku, pričom naň vletel z niektorého z troch 

priľahlých políčok pred nosom útočníka. 

 

Ak nastanú podmienky čelného boja, musí byť útok vyhodnotený ako 

čelný. Čelný boj je vždy považovaný za útok typu zasiahni-a-uteč [10.5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viacnásobný boj na políčku. Na jednom políčku 

sa môže odohrávať aj viacero súbojov. Ak na 

jednom políčku peruť A zamerala peruť B a peruť 

C zamerala peruť D, nastanú dva oddelené vzdušné 

boje, A vs. B a C vs. D. 

 

 

 

 

 

Príklad hlavného bojovníka. Dve perute útočia na 

rovnakého nepriateľa. Jedna sa presúva spredu a 

používa čelný útok, zatiaľ čo druhá od Slnka, 

pričom jej útok je kvalifikovaný ako prepadnutie. V 

závislosti od voľby hlavného bojovníka bude útok 

následne vyhodnotený buď ako čelný útok, alebo 

prepadnutie, ale nie oba. Ak si útočník zvolí peruť 

podnikajúcu prepadnutie, bude peruť z čelného 

útoku prispievať k samotnému boju iba bonusom 

+1. 

 

 

 

 

 

 

Čelný boj. Zameraný bombardér na tomto obrázku 

ukončuje pohyb na políčku stíhačky. Ak sa stíhačka 

nepresunie, bude na bombardér útočiť čelne. 

 

 

Bombardér prechádza skrz. Ak zameraný 

bombardér prechádza cez políčko stíhačky bez 

ukončenia pohybu na ňom, čelný boj nenastane. 

 

 

Čelný boj a reakcia. V tejto čelnej situácii nemôže 

sprievodná peruť P-51D reagovať. Ak by ale 

sprievodná peruť zamerala útočníka, tak zmení 

svoju misiu na pátranie a potom sa pohybuje ihneď 

po pohybe útočníka. V nasledovnom čelnom súboji 

môže byť peruť P-51D zvolená za hlavného 

bojovníka [10.2]. 
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Čelný útok znemožňuje sprievodným perutiam reagovať [10.4] a dáva 

útočníkovi bonus k palebnej sile pri vyhodnocovaní zásahov voči niektorým 

typom lietadiel [10.6] . 

10.4   SPRIEVOD A REAKCIA  

Stíhacie perute označené ako sprievod môžu za účelom ochrany 

bombardérov reagovať na útočníkov, pričom ale musia byť dostupné [1.1]. 

Reakcia je udalosťou, ktorú hráč vykonáva počas pohybu protivníkovej 

perute a prerušuje ho.  

Ak sa v Pohybovej fáze pokúsi nepriateľská stíhacia peruť presunúť na 

samotné políčko ňou zameraného bombardéra z políčka priľahlého k 

tomuto bombardéru, sprievodné perute bombardéra môžu reagovať. Aby 

mohli reagovať, musia byť sprievodné perute v dosahu 3 políčok od 

cieľového bombardéra a nie viac, než o jednu letovú hladinu pod ním.  

Sprievodné perute nemôžu reagovať, ak sú v platnosti podmienky čelného 

boja [10.3], alebo ak nemajú cieľový bombardér na dohľad [4.6].  

Presúvajúci sa hráč musí oznámiť svoj úmysel presunu perute na políčko s 

bombardérom a nechať sprievodným perutiam čas na zahlásenie reakcie. 

Ak sprievodné perute reakciu nezahlásia, útočiaca peruť dokončí svoj 

pohyb na políčko.  

Ak sprievodné perute zahlásia reakciu, reagujúci hráč určí, ktorá peruť 

(alebo perute [10.4.5]) na pohyb nepriateľa reagujú. Potom hodí dvomi 

kockami a upraví hod podľa Bojovej karty. Výsledkom môže byť "žiadna 

reakcia", "neskorá reakcia" alebo "úspešná reakcia".  

10.4.1   Žiadna reakcia  

Ak je hodená "žiadna reakcia", nemá reakcia žiadny efekt. Pohybujúca sa 

peruť dokončí svoj pohyb na políčko bombardéra.  

Sprievod, ktorý na reakciu hádzal, môže tak urobiť znovu pri ďalšom 

pokuse inej nepriateľskej perute o pohyb na políčko s bombardérom.  

10.4.2   Úspešná reakcia  

Ak je hodená "úspešná reakcia", reagujúca peruť okamžite zameria 

nepriateľa [7.2.4]. Umiestnite jej značku zamreania na nepriateľskú peruť. 

Reagujúca peruť potom vykoná niektorú z nasledujúcich reakcií:  

Útok. Nepriateľská peruť ukončí svoj pohyb a nevstúpi na políčko s 

bombardérom. Reagujúca peruť sa presunie na políčko nepriateľskej 

perute - vykonajte pohyb ako počas Pohybovej fázy. Pre pohyb počas 

reakcie nie je žiadne obmedzenie BP - spotrebujte toľko BP, koľko 

potrebujete - ale každý BP musí byť spotrebovaný len na presun 

reagujúcej perute na ďalšie políčko bližšie k nepriateľskej peruti, 

alebo na to isté políčko (viď tiež bočný stĺpec).  

Označte reagujúcu peruť značkou "klesanie", ak počas pohybu klesla 

na nižšiu letovú hladinu [8.5]. Podobne ju označte značkou 

"stúpanie", ak počas pohybu vystúpila na vyššiu letovú hladinu.  

Počas Bojovej fázy vykoná reagujúca peruť boj. Pri tomto boji je 

reagujúca peruť útočníkom a nepriateľská peruť obrancom [10.1.4].  

Rozdelenie perute. Ak má reagujúca peruť taktickú flexibilitu 

[9.3.2], môže sa rozdeliť na dve letky. Jedna z týchto letiek zastaví 

nepriateľov pohyb a presunie sa na jeho políčko (viď Útok vyššie). 

Druhá letka zostane na svojom súčasnom mieste ako sprievod.  

10.4.3   Neskorá reakcia  

Ak bola hodená "neskorá reakcia", reagujúca peruť umiestni svoju značku 

zamerania na nepriateľa [7.2.4] a môže si zvoliť útok alebo rozdelenie 

perute, ako pri úspešnej reakcii [10.4.2], ale namiesto zastavenia 

nepriateľská peruť dokončí svoj pohyb na políčko bombardéra a reagujúca 

peruť potom vstúpi na rovnaké políčko. 

V Bojovej fáze následne boj zahŕňa bombardér, reagujúcu peruť  

a nepriateľa (spolu s akýmikoľvek inými peruťami, ktoré môžu byť na boj 

naviazané vďaka reťazovému zameraniu). Strana reagujúcej perute  

je obrancom a protivník je útočníkom [10.1.4].  

Čelný boj a viacero jednotiek. Ak je v boji 

prítomných viacero jednotiek a podmienky o 

čelnom boji sa vzťahujú na niektoré, ale nie všetky 

tieto jednotky, útočiaci hlavný bojovník [10.2.1] 

určuje, či je boj čelný alebo nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzenia reakcie. Ak sú sprievodné perute 

zamerané nepriateľom na svojom vlastnom 

políčku, nemôžu zároveň reagovať, keďže musia 

byť dostupné [1.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyb pri reakcii. Pravidlo o reakcii na útok 

vyžaduje od reagujúcich perutí pri každom BP 

pohyb o jedno políčko bližšie k nepriateľovi. Ak 

toto nie je možné, pretože peruť sa musí otočiť  

o 180°, a neexistuje iná možnosť dosiahnutia 

nepriateľa bez spotrebovania tohto BP na otočku  

o 180°, urobte túto otočku. Toto je jediná výnimka 

z uvedeného pravidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcia a prepadnutie. Zapamätajte si, že úspeš-

ne reagujúca peruť sa automaticky kvalifikuje ako 

prepadávajúca nepriateľa, pretože nepriateľ zame-

ral cieľový bombardér na inom políčku [13.4.1]. 

Peruť, ktorá reaguje oneskorene, nebude nepriateľa 

prepadávať, pretože sa sama bráni. 
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10.4.4   Reakcia počas pohybu bombardérov  

Bombardér môže skončiť svoj pohyb na políčku s nepriateľským 

útočníkom, ktorý ho zameral. Ak sa tak stane, sprievodné perute môžu 

hádzať na reakciu ihneď po ukončení pohybu bombardéra, pokiaľ nie je 

stret bombardéra čelným útokom [10.3]. Akákoľvek úspešná reakcia je ale 

v tomto prípade počas nasledujúceho boja považovaná za neskorú reakciu 

[10.4.3].  

10.4.5   Viacnásobné reakcie  

Na pohyb konkrétneho nepriateľa môžu naraz reagovať viaceré sprievodné 

perute. Pre každú sprievodnú peruť hádžte samostatne. Ak niektorá 

reagujúca peruť dosiahla neskorú alebo úspešnú reakciu, aplikujte najlepší 

dosiahnutý výsledok na všetky reagujúce perute.  

10.5   VYHODNOTENIE BOJA  

Pre vyhodnotenie boja hádže útočník aj obranca kockami na Tabuľku 

vzdušného boja.  

Útočník najprv určí, ktorú hodnotu lietadla v boji použije. Obranca musí 

použiť rovnakú hodnotu ako útočník. Útočník môže zvoliť buď:  

(1) Pozičný súboj. Pri ňom použije hodnotu obratnosti perute, 

modifikovanú za účelom získania hodnoty bojovej obratnosti [3.3.2].  

(2) Útok zasiahni-a-uteč. Pri ňom použije hodnotu rýchlosti perute, 

modifikovanú za účelom získania hodnoty bojovej rýchlosti [3.3.2].  

V niektorých prípadoch musí hráč typ útoku zvoliť podľa nasledujúcich 

podmienok:  

(a) Pri čelnom útoku [10.3] musí prebehnúť útok typu zasiahni-a-uteč.  

(b) Pri manévrovacom súboji [10.8.1] musí prebehnúť pozičný súboj.   

Vypočítajte bojové hodnoty pre hlavných bojovníkov útočníka a obrancu 

[10.2.1], modifikované akýmikoľvek inými prítomnými peruťami alebo 

letkami stíhačiek [10.2]. Stĺpec v Tabuľke vzdušného boja závisí od 

pomeru síl medzi bojovými hodnotami útočníka a obrancu.  

Pre určenie útočníkovho stĺpca tabuľky odpočítajte obrancovu bojovú 

hodnotu od útočníkovej bojovej hodnoty.  

Pre určenie obrancovho stĺpca tabuľky odpočítajte útočníkovu bojovú 

hodnotu od obrancovej bojovej hodnoty.  

Pomer síl väčší ako +4 používa stĺpec +4. Pomer síl menší ako -4 používa 

stĺpec -4.  

10.5.1   Tabuľka vzdušného boja  

Každá zo strán hodí dvomi kockami. Útočník aplikuje na svoj hod 

modifikátory útočných kociek a obranca na svoj hod modifikátory 

obranných kociek, podľa Tabuľky vzdušného boja.  

Modifikátory útočných a obranných kociek aplikujte len na hlavných 

bojovníkov [10.2.1]. VÝNIMKA: Modifikátor hodnoty obrany lietadla 

aplikujte aj v prípade, že peruť s hodnotou obrany nie je hlavným 

bojovníkom [10.5.2].  

Hráči následne v Tabuľke vzdušného boja vyhľadajú riadok 

zodpovedajúci svojmu modifikovanému hodu a porovnaním so stĺpcom, 

použitým pre daný boj, získajú výsledok svojho boja. Možné výsledky:  

- Pomlčka značí, že hráč nedosiahol žiadny zásah nepriateľských 

lietadiel.  

# Číslo značí, že hráč dosiahol uvedený počet zásahov 

nepriateľských lietadiel. Overte straty [10.6]. 

  

Žiadna reakcia. Sprievodná peruť, ktorá zlyhá v 

teste na reakciu, v ňom môže uspieť v 

nasledujúcom ťahu. Predstavte si, že sprievodná 

peruť zlyhala pri teste na reakciu na nepriateľských 

narušiteľov. Bombardér je napadnutý nepria-

teľskou peruťou, ktorá nie je následne ešte rozvrá-

tená a zachová si zameranie bombardéra do ďalšie-

ho ťahu. V ďalšej Pohybovej fáze sa sprievodná 

peruť pohybuje ako prvá, potom bombardér 

(opúšťajúc políčko s nepriateľskou stíhacou 

peruťou) a nakoniec sa presunie stíhacia peruť, 

ktorá sa pokúsi znovu vstúpiť na políčko s bom-

bardérom. Sprievodná peruť môže teraz znovu 

reagovať a má šancu zabrániť nepriateľskému 

narušiteľovi dosiahnuť bombardéry. 

 

Príklad viacnásobných reakcií. Perute A, B a C 

všetky reagujú na rovnakého nepriateľa. Hodia 

postupne výsledky "žiadna reakcia", "neskorá 

reakcia" a "úspešná reakcia". Keďže peruť C bola 

úspešná, všetky reagujúce perute sa stanú úspešné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad pomeru síl. Bojová hodnota útočníka je 6 

a obrancu 7. Útočník hádže na stĺpec -1. Obranca 

hádže na stĺpec +1. 

 

 

 

 

Príklad vzdušného boja. Peruť Bf 109G-6 klesá 

do útoku na peruť B-24H. Peruť Bf 109 sa rozhodne 
vykonať útok zasiahni-a-uteč.  

Letová hladina je 14, takže rýchlosť bombardérov 

je 4, znížená na 3 kvôli nákladu bômb. Rýchlosť  

Bf 109 je 6, zvýšená na 7 kvoli značke klesania. 

Pomer síl je +4 pre útočníka a -4 pre obrancu.  

Na hod útočníka nie sú aplikované žiadne 

modifikátory, zatiaľčo bombardéry dostanú 

modifikátor +1 kvôli svojej hodnote obrany. (Ak by 

peruť Bf 109 zvolila pozičný súboj, bolo by to až 

+3.)  

Peruť Bf 109 hádže na Tabuľku vzdušného boja  

a dosiahne 7, čo značí 2 zásahy bombardérov B-24. 

Bombardéry hodia 9, modifikujú na 10, čo značí  

1 zásah stíhačiek Bf 109. 

 

 

 

Útoky  

Útok zasiahni-a-uteč vyjadruje použitie 

rýchlosti a energie na prerazenie nepriateľských 

formácií. Proti bombardérom je toto klasický 

útok zhora, ktorý obmedzuje vystavenie 
stíhačiek paľbe obranných kanónov.  

Pozičný súboj využíva obratnosť lietadla na 

zaútočenie zozadu. Voči bombardérom ale pre 

stíhačky môže útok zozadu znamenať riziko 

vystavenia sa koordinovanej obrannej paľbe. 
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10.5.2   Hodnota obrany lietadla  

Peruť s hodnotou obrany aplikuje túto hodnotu ako modifikátor pri obrane, 

bez ohľadu na to, či je hlavným bojovníkom. Útočníci modifikátor obrany 

nepoužívajú. Ak v boji aplikujú hodnotu obrany viaceré perute, aplikujte 

len najvyššiu hodnotu.  

Ak majú obrancovia hodnotu obrany a sú napadnutí v pozičnom súboji 

[10.5], zvýšte túto hodnotu o 2.  

10.5.3   Neozbrojené lietadlá  

Ak má peruť hodnotu palebnej sily "U", jedná sa o neozbrojenú peruť, ktorá 

nemôže v boji útočiť. Ak sa takáto peruť bráni ako hlavný bojovník, 

obranca na Tabuľku vzdušného boja nehádže a nespôsobí protivníkovi 

žiadne zásahy.  

Neozbrojené perute takisto neprispievajú k bojovej hodnote pri boji 

viacerých perutí [10.2].  

10.6   STRATY  

Každý zásah musí byť potvrdený. Okamžite po bojovom hode hoďte za 

každý zásah jednou kockou a pridajte k hodu palebnú silu perute. (Pri boji 

viacerých perutí použite palebnú silu hlavného bojovníka). Zvýšte palebnú 

silu perute o 1 za každý z nasledujúcich prípadov:  

Ak má strieľajúca peruť letecké eso [5.2.1].  

Ak je strieľajúca peruť vybavená gyroskopickým zameriavačom [13.5.4].  

Ak má nepriateľská peruť hodnotu ochrany "h", pričom sa jedná o čelný 

útok [10.3].  

Porovnajte modifikovaný hod s hodnotou ochrany nepriateľskej perute. (Pri 

boji viacerých perutí, po pridelení zásahov jednotlivým perutiam [10.2.2], 

použije každá zasiahnutá peruť svoju vlastnú hodnotu ochrany, nie hodnotu 

ochrany hlavného bojovníka.)  

Ak je modifikovaný hod nižší ako hodnota ochrany nepriateľskej 

perute (alebo nižší ako obe hodnoty, ak sú uvedené), neutrpí 

nepriateľská peruť žiadnu stratu.  

Ak je modifikovaný hod vyšší ako hodnota ochrany nepriateľskej 

perute (alebo vyšší ako obe hodnoty, ak sú uvedené), utrpí nepriateľská 

peruť zo zásahu stratu. Na Zápisník krídla nepriateľskej perute 

umiestnite značku straty.  

Ak je modifikovaný hod rovný hodnote ochrany nepriateľskej perute 

(alebo jednej z dvoch uvedených hodnôt), umiestnite na Zápisník 

krídla cieľovej perute oneskorenca.  

Nemodifikovaný hod 6 vždy značí stratu. Nemodifikovaný hod 1 vždy 

značí "žiadne straty".  

Je dôležité, aby bola každá strata potvrdená samostatne (tzn. nehádžte na 

druhú stratu, kým nie je potvrdená prvá).  

Ak celkový počet strát dosiahne alebo prevýši limit strát perute [5.1], 

odstráňte peruť z hry. Značky strát ponechajte na Zápisníku krídla perute, 

keďže na konci hry slúžia na výpočet celkových víťazných bodov [12.1].  

10.6.1   Oneskorenci  

Výsledkom potvrdenia straty môžu byť aj oneskorenci [10.6]. Značky 

oneskorencov sú takisto umiestňované na Zápisník krídla.  

Ak pri potvrdení zásahu hodíte číslo zhodné s hodnotou ochrany 

nepriateľskej perute a peruť už je označená značkou oneskorencov, otočte 

túto značku na stranu zobrazujúcu stratu.  

10.7   TEST SÚDRŽNOSTI  

Po hodoch a vyhodnotení boja a zásahov musí každá bojaschopná 

útočiaca a brániaca sa peruť v danom boji vykonať test súdržnosti, bez 

ohľadu na to, či utrpela straty. Výnimkou je vyhodnocovanie 

protilietadlovej streľby, pri ktorom hádžete na súdržnosť perute iba pri 

úspešných zásahoch [14.2.5]. 

 

 

 

Hodnota obrany 0. Manévrovací súboj pomáha pri 

obrane hlavne perutiam s hodnotou obrany 0 

(vďaka bonusu +2). 

 

 

FOTKA: Pozemný technik pracuje na zmiešanej 

batérii guľometov a kanónov stíhačky P-38. Na 

začkatku vojny sa väčšina vzdušných síl spoliehala 

na guľomety kalibru 0.3 až 0.5 (5-8mm). Avšak 

narastajúce požiadavky útokov na dobre obrnené a 

chránené bombardéry ukázali potrebu vylepšenia 

zbraní na kaliber 20-30mm. 

 

 

 

 

Príklad strát viacerých perutí. Brániace sa perute 

B-17 a P-51B každá utrpia v boji viacerých perutí  

1 zásah. Zásah bombardérov je testovaný voči ich 

hodnote ochrany 5-6, zatiaľčo zásah stíhačiek voči 

ich hodnote ochrany 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad strát. Hodnota ochrany bombardéra je  

4-5h. Ak dostane zásah, modifikovaný hod kockou 

s výsledkom 1 až 3 (po pripočítaní palebnej sily) 

pre bombardér značí "žiadne straty"; modifikovaný 

hod 4 alebo 5 vytvorí oneskorenca; hod 6 a viac 

značí stratu bombardéra. Ak sa jedná o čelný útok, 

útočník zvýši svoju palebnú silu o 1. 
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Hoďte dvomi kockami a upravte hod podľa Tabuľky súdržnosti. 

Modifikátory vzdušného boja použite iba pri testoch po vzdušnom boji.  

Ak vykonávate test súdržnosti po vzdušnom boji a testovaná peruť je 

stíhacia, použite z Tabuľky súdržnosti stĺpec "Stíhačky". Ak vykonávate 

test pre bombardéry, použite stĺpec "Bombardéry". Ak vykonávate test po 

protilietadlovej streľbe, použite stĺpec "PL". Stíhacie bombardéry 

používajú príslušný stĺpec podľa svojej aktuálnej role [3.2.1].  

Výsledok 1 alebo 2 spôsobí peruti uvedený počet úrovní narušenia. Na 

Zápisník krídla perute umiestnite značku narušenia. Narušenie je 

kumulatívne s úrovňami narušenia z predchádzajúcich bojov.  

Letka, ktorá obdrží 1 alebo viac úrovní narušenia, je rozvrátená. Otočte 

značku narušenia na opačnú stranu (rozvrátená).  

Peruť, ktorá obdrží 2 alebo viac úrovní narušenia, je rozvrátená. Otočte 

značku narušenia na opačnú stranu (rozvrátená). Rozvrátená peruť nemôže 

byť znovu narušená alebo rozvrátená.  

10.7.1   Rozvrátené perute  

Rozvrátená peruť ostáva v tomto stave až do konca hry.  

Rozvrátená stíhacia peruť odstráni akékoľvek svoje zamerania a značky 

misie a musí sa vrátiť na základňu [9.2.6]. Okamžite opustí akýkoľvek 

manévrovací súboj, ak sa v ňom nachádza [10.8.1], a akýkoľvek obranný 

kruh [13.4.3]. Rozvrátené stíhacie perute nemôžu zameriavať nepriateľa 

alebo si ponechať zameranie, útočiť vo vzdušnom boji, reagovať alebo 

vstúpiť do obranného kruhu.  

Rozvrátená peruť stíhacích bombardérov pokračuje vo svojom normálnom 

pohybe, až kým neodhodí alebo sa nezbaví nákladu bômb, načo sa začne 

správať ako rozvrátená stíhacia peruť.  

Rozvrátená peruť bombardérov pokračuje v normálnom pohybe.  

Hráči sa môžu rozhodnúť svoje perute rozvrátiť dobrovoľne, a to 

kedykoľvek počas Pohybovej fázy alebo po boji.  

10.7.2   Munícia  

Stíhačky a stíhacie bombardéry počas boja spotrebovávajú muníciu. Po 

vyhodnotení prvého boja a testu na súdržnosť má každá útočiaca a 

brániaca sa peruť nízky stav munície. Na Zápisník krídla jej umiestnite 

značku munície. Tá upravuje hod na súdržnosť v ďalšom boji perute.  

Po hodoch na druhý vzdušný boj je munícia perute vyčerpaná. Značku 

munície otočte na jej vyčerpanú stranu. Táto značka upravuje hody na 

súdržnosť perute v ďalších bojoch. Munícia perute zostane vyčerpaná až 

do konca hry.  

Značky munície neumiestňujte na bojujúce bombardovacie perute. 

Bombardéry môžu byť značkou munícia označené len vtedy, keď 

ostreľujú nepriateľa [15.3.7]. Značky munície nemajú na hody na 

súdržnosť bombardérov žiadny vplyv. Značky munície neumiestňujte 

alebo neotáčajte v prípade vyhodnocovania útokov protilietadlovou 

streľbou [14.2.3], alebo pri útokoch raketami vzduch-vzduch [13.5.3].  

Neozbrojené stíhacie perute a neozbrojené perute stíhacích bombardérov 

[10.5.3] UMIESTŇUJÚ značky munície v rovnakých situáciách, v akých 

ich umiestňujú ozbrojené stíhačky.  

10.7.3   Straty posádky  

Ak peruť:  

(1) v boji utrpí aspoň jednu stratu A ZÁROVEŇ  

(2) hod na súdržnosť je prirodzené neupravené číslo 2 A ZÁROVEŇ  

(3) peruť má letecké eso alebo veliteľa krídla, POTOM odstráňte 

eso/veliteľa krídla z hry.  

10.8   MANÉVROVACIE SÚBOJE  

Ak majú obe strany po vykonaní hodu na súdržnosť stále nejaké 

bojaschopné stíhacie perute, otestujte prípadný vznik manévrovacieho 

súboja. Ak s tým súhlasia obaja hráči, nastane manévrovací súboj. Ak s 

tým ani jeden nesúhlasí, manévrovací súboj nenastane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zmena pre rozvrátené bombardéry. Pre väčšiu 

hodnovernosť sme zmenili pravidlá tak, že 

rozvrátené bombardéry sa už nevracajú automa-

ticky na základňu. Ich bombardovacia schopnosť  

je ale výrazne obmedzená a za opustenie mapy 

získavajú menej VB. 

 

Rozvrátené bombardéry. Rozvrátené bombardo-

vacie perute si môžu kedykoľvek zvoliť možnosť 

zbaviť sa bômb [9.2.1.1] a vrátiť sa na základňu.  

To môže byť výhodné najmä vtedy, ak by ďalšie 

vystavenie bombardérov nepriateľovi spôsobilo 

väčší počet strát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyčerpanie munície. Vyčerpanie munície neza-

braňuje perutiam účastniť sa ďalších bojov. Zna-

mená ale to, že možnosť rozvrátenia týchto perutí 

bude vyššia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súdržnosť  

Súdržnosť vyjadruje pre rozličné formácie odlišné 

veci.  

Perute stíhačiek sa zvyknú v boji rozdeliť, najmä 

vďaka manévrom vo vysokých rýchlostiach. 

Rozvrátená peruť stíhačiek je stále sa zväčšujúcou 

bublinou lietadiel, z ktorých niektoré sa vďaka 

strate kontaktu, poškodeniu alebo strate nervov  

v boji vracajú samostatne alebo po dvojiciach na 

základňu.  

Naproti tomu obrana bombardérov sa spolieha na 

disciplinované udržanie formácie a vzájomnú 

podporu. Rozvrátená formácia bombardérov môže 

byť roztrúsená alebo len čiastočne funkčná, najmä 

vďaka oddeľujúcim sa poškodeným lietadlám. 

Odpor mohol spôsobiť chyby posádok, ako 

napríklad predčasné odhodenie bômb na ciele 

ďaleko pred zamýšľanou pozíciou.  

Aby sme to zjednodušili, rozvrátená stíhacia peruť 

je zničená a vracajúca sa domov, zatiaľ  

čo rozvrátená bombardovacia peruť prestala byť 

efektívnou bojovou formáciou. 

 

Munícia  

Pravidlá pre muníciu vyjadrujú nielen spotrebu 

nábojov, ale aj čoraz väčšie rozptýlenie perutí v 

boji, keďže piloti zostanú osamotení a začnú  

sa vracať na základňu. 
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Hráč musí odmietnuť manévrovací súboj, ak jeho strana v 

predchádzajúcom boji použila obranné modifikátory z vyhýbania [13.4.2] 

alebo obranných kruhov [13.4.3].  

Ak hráč odmietne manévrovací súboj, ale jeho protivník na ňom trvá, obaja 

hráči hodia kockou a pridajú k hodu základnú rýchlosť svojej perute [3.3.2]. 

Pridajte +1, ak je kvalita posádky "veterán", odpočítajte -1, ak je kvalita 

posádky "zelenáč". Pripočítajte +1, ak daná strana v predchádzajúcom boji 

použila obranné vyhýbacie manévre alebo obranný kruh.  

Porovnajte súčty. Ak dosiahol hráč, ktorý manévrovací súboj chcel, 

výsledok rovný alebo vyšší, než hráč, ktorý súboj odmietol, manévrovací 

súboj oboch perutí nastane. Inak manévrovací súboj nenastane.  

Ak má niektorá strana viacero zúčastnených bojaschopných perutí, jej hráč 

si na určenie začatia manévrovacieho súboja zvolí jednu z nich. Úspešný 

hod hráča, ktorý manévrovací súboj chce, značí, že VŠETKY bojaschopné 

perute sa súboja zúčastnia.  

Ak bol v boji účastníkom bombardér, určenia vzniku manévrovacieho 

súboja sa zúčastnia iba stíhačky. Bombardéry sú z akéhokoľvek 

manévrovacieho súboja vynechané.  

10.8.1   Správanie počas manévrovacieho súboja  

Ak začne manévrovací súboj, naskladajte perute na seba na kôpku a na ne 

položte značku manévrovacieho súboja. Perute nastavte na horizontálny let, 

smerujúc ku svojej vlastnej strane mapy. Perute, ktoré vstupujú do 

manévrovacieho súboja po boji, hádžu na vzdušný boj až v Bojovej fáze 

nasledujúceho ťahu.  

Perute, ktoré ukončia svoj pohyb na políčku s prebiehajúcim manévrovacím 

súbojom a zamerali peruť, ktorá sa ho účastní, okamžite vstupujú do 

manévrovacieho súboja a sú pridané na jeho kôpku.  

Peruť opúšťa manévrovací súboj, akonáhle je rozvrátená [10.7.1]. Peruť 

odstráňte z kôpky, ale zachovajte jej smerovanie. Ak je niektorá zo strán (alebo 

aj obidve) v manévrovacom súboji kompletne rozvrátená alebo odstránená z 

hry, odstráňte z kôpky značku manévrovacieho súboja; akékoľvek zostávajúce 

bojaschopné perute môžu okamžite ľubovoľne zmeniť smerovanie.  

Peruť v manévrovacom súboji nesmie dobrovoľne zrušiť svoje zameranie 

[7.2.2]. Naviac takáto peruť musí zachovať svoje zameranie na inú peruť v 

rovnakom manévrovacom súboji. Ak toto pravidlo v akomkoľvek momente 

poruší, napr. kvôli rozvráteniu cieľovej nepriateľskej perute, musí si okamžite 

zvoliť a zamerať inú nepriateľskú peruť v tomto manévrovacom súboji; hod na 

zameranie nie je nutný [7.2.4].  

Perute v manévrovacom súboji hádžu na vzdušný boj normálne počas Bojovej 

fázy, ale musia používať svoje hodnoty obratnosti [10.5]. Útočníkom je strana 

s peruťou, ktorá má vyššiu základnú hodnotu obratnosti [3.3.2]; strana s 

peruťou s nižšou základnou hodnotou obratnosti je obrancom. Ak majú obe 

strany rovnakú základnú hodnotu obratnosti, hoďte náhodne kockou a určite 

tým útočníka.  

Hlavný bojovník obrancu nemôže byť počas manévrovacieho súboja 

prepadnutý [13.4.1]. Čelné útoky [10.3] v manévrovacom súboji neexistujú.  

10.8.2   Pohyb pri manévrovacom súboji  

Stíhačky sa v manévrovacom súboji nepohybujú normálne. Namiesto toho pri 

presune manévrovacieho súboja [6.1.3] hoďte kockou a tým určíte, kto 

manévrovací súboj presunie.  

1-3 Kôpku presúva napádajúci hráč.  

4-6 Kôpku presúva obranca.  

Víťaz hodu presunie kôpku, je ale v pohybe obmedzený nasledujúcimi 

možnosťami:  

(1) Kôpka zostane na rovnakom políčku.  

(2) Kôpku presunie na priľahlé políčko na rovnakej alebo nižšej letovej hladine.  

Manévrovacie súboje nemôžu byť presunuté mimo mapu. Pohyb 

manévrovacieho súboja nespotrebováva body pohybu, jednoducho presuňte 

kôpku perutí na cieľové políčko bez zmeny smerovania perutí. Ak je 

manévrovací súboj presunutý na nižšiu letovú hladinu, umiestnite na perute v 

ňom značky klesania. 

 Zmeny pravidiel manévrovacieho súboja. Aby 

sme ukľudnili hráčov, zaviedli sme pravidlo, podľa 

ktorého peruť musí odmietnuť manévrovací súboj, 

ak v predošlom súboji používala obranný kruh 

alebo vyhýbacie manévre. 

 

 

Príklad vstupu do manévrovacieho súboja. 

Peruť britských stíhačiek Spitfire F Mk.IX  

s veteránskou posádkou je na svojom políčku na 

letovej hladine 10 napadnutá dvomi peruťami  

Bf 109G-6, ktoré majú obe značky klesania a jedna 

z nich sú zelenáči. Všetky perute prežijú boj bez 
rozvrátenia.  

Britský hráč chce nepriateľa prinútiť k mané-

vrovaciemu súboju, zatiaľ čo nemecký hráč ho 

odmieta. Preto rozhodnú kocky. Nemecký hráč  
si pre hod zvolí trénovanú peruť (nie zelenáčov).  

Britský hráč hodí 4, plus 6 za základnú rýchlosť 

svojej perute, plus 1 za veteránsku posádku, 
celkovo teda 11.  

Nemecký hráč hodí 4, plus 7 za základnú rýchlosť 

perute (vrátane značky klesania), celkovo teda tiež 

11. Keďže je výsledok zhodný, začína manévrovací 

súboj, zahŕňajúci všetky tri perute. Vzhľadom na 

hod britského hráča a jeho výhodu v kvalite 

posádky by nemecký hráč musel pre vyhnutie  

sa manévrovaciemu súboju na kocke hodiť 5 a viac. 

 

 

 

 

Smerovanie po manévrovacom súboji. Ak sú obe 

strany v manévrovacom súboji rozvrátené, ďalej 

letia každá opačným smerom, ku svojmu okraju 

mapy. Ak je však rozvrátená len jedna strana  

(a druhá nie), bojaschopná strana má možnosť 

zmeniť svoje smerovanie a vydať sa druhú stranu 

stíhať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTKA: Kondenzačné stopy označujú výslednú 

situáciu po manévrovacom súboji nad Anglickom v 

roku 1940. Tu vidíte, ako pre samotných pilotov 

vyzerá zmätok v reálnej bojovej situácii a aké je 

ľahké pre lietadlo odpútať sa od svojej skupiny a 

vydať sa preto späť na základňu. 
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11.0   ÚNIK  

Perute môžu z hry uniknúť presunom za spriatelený okraj mapy. Môžu tiež 

uniknúť, bez ohľadu na svoju pozíciu na mape, ak sa tak dohodnú obaja 

hráči. To umožňuje hráčom odstrániť z hry perute, ktoré sa už viac boja 

nezúčastnia.  

Ak sa hráči nedohodnú, peruť neuniká. Ak je však peruť rozvrátená, môže 

počas Administratívnej fázy zahlásiť pokus o únik. Napádajúci hráč 

vyhodnocuje svoje úniky ako prvý, po ňom vyhodnotí obranca svoje. Únik 

nie je možný, ak sa peruť nachádza na políčku zóny protilietadlovej 

streľby [14.2.2].  

Ak nie sú v okolí žiadne dostupné nepriateľské stíhacie perute, únik sa 

podarí automaticky. Inak musí protivník nominovať dostupnú stíhaciu 

peruť na dohľad od unikajúcej perute a hodiť na zastavenie úniku.  

Protivník hodí kockou a odpočíta najvyšší modifikátor počasia, ktorý sa 

na situáciu vzťahuje [4.7]. Ak je modifikovaný hod nižší ako vzdialenosť 

protivníkovej perute od unikajúcej perute, únik sa podaril. Ak je 

modifikovaný hod rovný alebo vyšší ako táto vzdialenosť, únik nebol 

úspešný.  

Perute, ktoré úspešne uniknú, sú odstránené z mapy. Na určenie víťazstva 

je úspešný únik považovaný za opustenie spriateleného kraja mapy [12.1]. 

12.0   KONIEC HRY  

Hra končí, keď sa hráči dohodnú na jej ukončení, alebo ak všetky perute 

vykonali jeden z nasledujúcich úkonov: opustili mapu, unikli, alebo sú 

rozvrátené. Niektoré scenáre môžu v podmienkach víťazstva scenára určiť 

alternatívne podmienky víťazstva a konca hry [5.1].  

Po ukončení hry určia hráči víťaza.  

12.1   PODMIENKY VÍŤAZSTVA  

Po ukončení hry skontrolujte podmienky víťazstva scenára. Ak vyžadujú 

určenie počtu víťazných bodov (VB), použite nasledujúci sadzobník. 

Každá zo strán získa VB za dosiahnutie nasledovného:  

1 VB  Každý zničený nepriateľský žetón balóna [14.3]  

? VB  Každá strata nepriateľského lietadla (za každú stratu použite 

hodnotu VB uvedenú na vrchnej strane IKL tohto lietadla)  

? VB  Víťazné body získané za úspešné bombardovacie útoky na 

pozemné jednotky [14.1.1]  

Ak scenár neobsahuje bombardovanie [15.0], použite nasledovné:  

6 VB za každú bojaschopnú bombardovaciu alebo transportnú peruť, 

ktorá opustí mapu na nepriateľskej strane s prepravovaným 

nákladom alebo nákladom bômb. Znížte na 3 VB, ak je takáto 

peruť narušená, alebo je to letka. Znížte na 1 VB, ak je takáto 

peruť alebo letka rozvrátená. Bombardovacie perute bez nákladu 

bômb neprinášajú žiadne VB.  

Scenár vždy uvádza, ako prostredníctvom VB určíte víťaza.  

 

STOP! V predchádzajúcich kapitolách ste prečítali dostatok pravidiel 

na pochopenie základných herných pojmov. Skúste si teraz zahrať 

prvé tri scenáre.  

Kapitoly 13.0, 14.0 a 15.0 obsahujú pokročilé pravidlá, ktoré do hry 

prinášajú viac detailov. Hráči by ich mali použiť až po zahraní prvých 

troch scenárov, alebo ak niektorý scenár uvádza nutnosť ich použitia. 

  

 

 

 Prepracovanie pravidiel úniku. Pravidlá úniku 

boli prepracované a zjednodušené a teraz umožňujú 

jednoduchší únik. Hráči, ktorí chcú úniku 

protivníka zabrániť, ho budú musieť aktívne 

prenasledovať a budú musieť zostať v jeho 

blízkosti. 

 

 

 

Príklad úniku. Peruť stíhačiek F6F Hellcat  

sa snaží uniknúť dvom dostupným perutiam 

stíhačiek Zero. Peruť Hellcatov je na políčku  

s hmlou. Dohľad perute Zero s označením B nie je 

ovplyvnený mrakmi, zatiaľ čo letka stíhačiek Zero 

s označením F má dohľad cez roztrhané oblaky. 

Peruť aj letka stíhačiek Zero sú v rovnakej 

vzdialenosti od nepriateľa, ale japonský hráč  

sa rozhodne na zastavenie úniku použiť peruť B, 

keďže jej modifikátor počasia je menší. Peruť 

Hellcatov hodí kockou a odpočíta 1 za hmlu. Keďže 

je vzdialenosť perute stíhačiek Zero od Hellcatov  

3 políčka, akýkoľvek modifikovaný hod 2 a menej 

bude zmanenať pre Hellcaty úspešný únik. 
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13.0   POKROČILÉ PRAVIDLÁ  

Tieto pokročilé pravidlá pridávajú ďalšie detaily a sú potrebné pre hranie 

väčšiny ďalších scenárov v hre.  

13.1   VÝŠKOVÉ CHYBY  

Akonáhle hráč počas prípravy hry umiestni na mapu značku vektora, alebo 

úspešne premiestni značku vektora počas Administratívnej fázy [9.2.4], 

jeho protivník môže hodiť kockou. Ak hodí 6, nastala chyba odhadu 

vektora; inak sa nič nedeje. Ak nastala chyba odhadu vektora, protivník 

môže premiestniť tento vektor až o dve políčka.  

13.2   PRÍDAVNÉ NÁDRŽE  

Scenáre môžu určiť, že niektoré perute nesú prídavné nádrže. Môžu tak 

učiniť len lietadlá so schopnosťou niesť prídavné nádrže [3.3]. Pri príprave 

hry označte tieto perute na Zápisníku krídla značkami prídavných nádrží 

[5.2]. Prídavné nádrže znižujú hodnoty rýchlosti a obratnosti perute o 1 

[3.3.2].  

Ak je v pohotovosti, môže peruť odhodiť prídavné nádrže počas pohybu 

(vrátane pohybu počas reakcie), alebo ich môže odhodiť po vyhodnotení 

vzdušného boja. V takom prípade odstráňte zo Zápisníku krídla jej značku 

prídavných nádrží.  

13.3   OBMEDZENÉ PALIVO  

Ak scenár určí, že stíhacie perute operujú na limite paliva, označte takéto 

perute na ich Zápisníku krídla značkami nízkeho stavu munície [10.7.2].  

13.4   ŠPECIÁLNA TAKTIKA  

Nasledovné pokročilé bojové možnosti môžete použiť v akomkoľvek 

scenári (scenár ich teda nemusí uvádzať v špeciálnych pravidlách).  

13.4.1   Prepadnutie  

Prepadnutie je prekvapujúci útok na jednu brániacu sa peruť. Ak je 

obrancov viac, nie je prepadnutie možné. Prepadnutie poskytuje k danému 

boju modifikátory a zabraňuje použitiu vyhýbacieho manévra [13.4.2].  

Útok je prepadnutím, ak platí hociktorá z nasledujúcich podmienok:  

(1) Obrancom je stíhacia alebo bombardovacia peruť a útočiaci hlavný 

bojovník vstúpil na políčko od Slnka [4.6.2].  

(2) Obrancom je stíhacia peruť, ktorá je buď v kľude, ALEBO má 

zameranú peruť mimo svojho aktuálneho políčka.  

Ak je obrancom stíhacia peruť, prepadnutie nenastane, ak:  

(a) má obranca tesne pred začiatkom boja zameranú ktorúkoľvek  

z útočiacich perutí.  

(b) je obranca v manévrovacom súboji [10.8.1].  

(c) je obranca v obrannom kruhu [13.4.3].  

13.4.2   Vyhýbací manéver  

Ak majú všetci obrancovia základnú rýchlosť [3.3.2] rovnú lebo väčšiu ako 

útočiaci hlavný bojovník, obranca môže vyhlásiť vyhýbací manéver, aj keď 

sa nachádza v pozičnom súboji. Ak obranca použije vyhýbací manéver, na 

útočníka aj obrancu je aplikovaný modifikátor bojového hodu. Obranca 

môže zahlásiť vyhýbací manéver, iba ak je to stíhačka v pohotovosti alebo 

bombardér, a zároveň nie je v obrannom kruhu [13.4.3], nie je prepadnutý 

nepriateľom [13.4.1] a neletí bombardovací profil [15.3]. Obrancovia 

používajúci vyhýbací manéver musia odmietnuť manévrovací súboj [10.8].  

13.4.3   Obranný kruh  

Bojaschopná peruť stíhačiek v pohotovosti môže vstúpiť do alebo opustiť 

obranný kruh, ak sa pohybuje za cenu 2 BP [8.3]. Peruť nastavte na 

horizontálny let a označte ju značkou obranného kruhu; po jeho opustení 

značku odstráňte. Počas toho, ako je peruť označená značkou obranného 

kruhu, na políčku krúži [8.3.1]. V obrannom kruhu nemá žiadnu prednú ani 

zadnú polohu [8.1.2].  

Predstavujeme pokročilé pravidlá. Keď máte za 

sebou prvé tri scenáre z knihy scenárov, skúste si 

ich zahrať so všetkými pokročilými pravidlami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prídavné nádrže. V tomto pravidle nie sú 

obsiahnuté žiadne výhody z nesenia prídavných 

nádrží. Dizajnéri scenára však môžu pre perute  

s prídavnými nádržami zvážiť zrušenie postihov  

za obmedzené palivo [13.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zmeny pravidiel obranného kruhu. Pravidlá 

pre obranné kruhy boli od poslednej verzie 

pravidiel trochu oslabené, pretože obranné kruhy 

boli príliš silné. Bojový modifikátor bol znížený  

a perute teraz musia obranný kruh opustiť,  

ak zaútočia, alebo vstúpia do manévrovacieho 

súboja. 

 

 

Výškové chyby  

Prvé radary mali najmä na začiatku vojny 

problém odhadnúť výšku cieľov. Výsledkom 

boli často nepresné informácie o letovej hladine 

nepriateľa, podávané operátormi PNS. 

Prepadnutie  

Prepadnutie je prekvapujúci útok, ktorý ťaží  

z nepozornosti nepriateľskej perute, alebo  

z upriamenia jej pozornosti na iného nepriateľa. 

Útočník môže tiež na prekvapenie nepriateľa 

využiť oslepenie Slnkom. 
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Peruť nemôže do obranného kruhu vstúpiť, ak sa na začiatku (alebo počas) 

pohybu nachádza na rovnakom políčku, ako nepriateľská peruť. Peruť tiež 

nemôže do obranného kruhu vstúpiť, ak sa vracia na základňu [9.2.6]. 

Sprievodná peruť, ktorá vstúpi do obranného kruhu, zmení svoju misiu na 

Pátranie [9.2.2] a počas obranného kruhu ju nemôže zmeniť späť na 

Sprievod.  

Peruť okamžite opúšťa obranný kruh za 0 BP, ak:  

(1) Je vo vzdušnom boji na strane útočníka. Opustite obranný kruh 

pred bojovými hodmi.  

(2) Je rozvrátená.  

(3) Vstúpi do manévrovacieho súboja.  

Ak je obranca v obrannom kruhu, nemôže byť prepadnutý [13.4.1] a 

vzťahuje sa na neho modifikátor hodu obranných kociek. Takisto musí 

odmietnuť manévrovací súboj [10.8].  

13.5   ŠPECIÁLNE ZBRANE  

Nasledujúce pravidlá pridávajú do vzdušného boja špeciálne zbrane a 

výbavu.  

13.5.1   Obmedzenia nákladu zbraní  

Rakety vzduch-vzduch [13.5.3], kanónové gondoly [13.5.6] a náklady 

bômb (vrátane všetkých nákladov zbraní [15.1]) sú medzi sebou 

nezlučiteľné. Peruť vybavená jednou z týchto zbraní nesmie niesť aj iný 

typ nákladu.  

13.5.2   Útoky na diaľku  

Perute so schopnosťou „ťažká výzbroj“ [3.3] môžu počas vzdušného boja 

zahlásiť útok na diaľku. Útoky raketami vzduch-vzduch sú vždy útokmi 

na diaľku [13.5.3].  

Útoky na diaľku môžu byť vedené len proti bombardérom. Ak boj zahŕňa 

akékoľvek iné stíhacie perute (spriatelené či nepriateľské), nemôžete 

útoky na diaľku ohlásiť.  

Útoky na diaľku pridávajú v boji modifikátor. Brániaca sa bombardovacia 

peruť však v boji nehádže, preto útočník neutrpí žiadne straty.  

Perute podnikajúce útoky na diaľku majú pre tento útok palebnú silu rovnú 

hodnote ťažkej výzbroje, alebo pri použití rakiet vzduch-vzduch palebnú 

silu rovnú 5. Po boji hádže normálne na súdržnosť tak bombardér, ako aj 

útočník.  

13.5.3   Rakety vzduch-vzduch  

Lietadlá so schopnosťou PLR [3.3] môžu niesť rakety vzduch-vzduch. Ak 

to výslovne neurčujú špeciálne pravidlá scenára, môže sa hráč pri príprave 

hry rozhodnúť, či takéto perute vybaví raketami.  

Perute vybavené raketami označte na Zápisníku krídla značkou rakiet, jej 

prednou stranou navrch. Kým je peruť označená značkou rakiet, sú jej 

hodnoty rýchlosti a obratnosti znížené [3.3.2]. (VÝNIMKA: stíhačky Me 

262 pri nesení rakiet všetky postihy rýchlosti a obratnosti ignorujú.)  

Rakety môžete použiť iba pri útokoch na bombardéry. Útoky raketami sú 

vždy vedené ako útoky na diaľku [13.5.2].  

Po útoku otočte značku rakiet vyčerpanou stranou navrch. Táto peruť už 

potom nemôže vykonať útok na diaľku na bombardéry, ale hodnoty jej 

rýchlosti a obratnosti sú stále značkou rakiet ovplyvnené.  

Pri útoku raketami neumiestňujte alebo neotáčajte značky munície 

[10.7.2].  

13.5.4   Gyroskopický zameriavač  

Lietadlo so schopnosťou Gyro [3.3] má gyroskopický zameriavač, ale len 

vtedy, ak to povoľujú špeciálne pravidlá scenára. Perute s 

gyroskopickým zameriavačom získavajú v boji priaznivý modifikátor A 

ZÁROVEŇ pridávajú +1 ku svojej palebnej sile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zmeny pravidiel pre špeciálne zbrane. Túto časť 

pravidiel sme trochu reorganizovali. Hlavné zmeny sú 

tie, že pravidlá pre 50mm palubný kanón sa zmenili na 

schopnosť „ťažká výzbroj“ a rakety sú odteraz útokom 

na diaľku. Pravidlo o skupinách ťažkých bombardérov 

amerického letectva boli trochu zjednodušené, aby 

hráči nemuseli toľko hádzať. 

 

Príklad obmedzenia nákladu. Peruť Bf 109G-6  

je vybavená raketami vzduch-vzduch. To jej zne-

možňuje niesť zároveň aj kanónové gondoly alebo 

bomby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obranné kruhy  

Obranné kruhy, pomenované v originále po 

francúzsko-americkom leteckom ese z 1. sv. vojny, 

Raoulovi Lufberym, boli spôsobom, akým mohli 

slabšie lietadlá odolávať silnejším protivníkom, 

ktorí mali rýchlostnú výhodu. Peruť vtedy lietala  

v kruhu, takže každé z jej lietadiel chránilo chvost 

lietadla pred sebou. Nepriateľ útočiaci na lietadlá  

v takomto kruhu sa zvyčajne ocitol v obkľúčení  

a následne v nebezpečenstve. 

Ťažké kanóny  

Jednou z odpovedí na ťažké americké 

bombardovanie bolo vybavenie ničiteľov bombar-

dérov Me 410 ťažkým 50mm tankovým kanónom. 

Toto riešenie bolo účinné voči bombardérom bez 

sprievodu a umožňovalo nemeckým stíhačkám 

útočiť zo vzdialenosti mimo dostrelu obranných 

kanónov bombardérov. Tento spôsob útoku 

ťažkými zbraňami na bombardéry využívali aj 

ďalšie stíhačky, ako napríklad Ki-45. 

Rakety vzduch-vzduch  

Hlavný model rakety, ktorý v týchto pravidlách 

využívame, je nemecká raketa WGr 21, odvodená 

od armádneho raketového mínometu. Stíhačky vy-

púšťali tieto rakety z veľkej rúry, pripevnenej ku 

krídlam, čo im spôsobovalo pri jej odpaľovaní 

výkonnostné problémy.  

Raketa R4M, určená pre stíhačky Me 262, bola 

menšou zbraňou a nemala na výkon raketového 

pohonu stíhačky taký vplyv. 

Gyroskopický zameriavač  

Gyroskopický zameriavač Ferranti Mk II D 

znamenal pre britských stíhačov zdvojnásobenie 

presnosti zamerania. Po svojom debute v britskej 

RAF ho prevzali do výzbroje svojej armády (ako 

K-14) a námorníctva (ako Mk23) aj Američania.  

Prvé produkčné modely boli osadené do britských 

Spitfirov od februára 1944 a vo veľkom sa začali v 

týchto stíhačkách používať v máji 1944. Americká 

armáda v Európe začala operačné testovanie tohto 

modelu v júli a v auguste 1944 a po jeho ukončení 

začala zameriavač takisto hojne používať. 

Americké námorníctvo odolávalo tejto technológii 

dlhšie a zameriavače začalo na svoje stíhačky 

osadzovať až v roku 1945. V námorníctve však až 

do konca vojny nebol tento zameriavač 

štandardizovaný. Nemecký zameriavač EZ42 

Eagle bol testovaný v roku 1945, ale nikdy nebol 

nasadený do výroby. 
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13.5.5   Ťažké bombardovacie skupiny amerického letectva  

Americké ťažké bombardovacie skupiny pozostávajú z 2 ťažkých 

bombardovacích perutí vo formácii na rovnakom políčku. Tieto perute sa 

navzájom podporujú; ak sú obe bojaschopné, ich modifikátor obrany je 

zvýšený o +1.  

Poskytnutie tejto podpory neznamená zahrnutie druhej perute do boja 

(inými slovami, nemení to útok nepriateľa na jednu bombardovaciu peruť 

na boj viacerých perutí). Bombardéry získavajú tento modifikátor aj v 

prípade, že sa podporná peruť v boji nebráni.  

13.5.6   Kanónové gondoly a protitankové gondoly  

Lietadlám so schopnosťou Kanónová gondola [3.3] môžete počas prípravy 

hry na ich Zápisník krídla umiestniť značku kanónovej gondoly. Peruť so 

značkou kanónovej gondoly má znížené hodnoty rýchlosti a obratnosti 

[3.3.2]. Značky kanónovej gondoly sa peruť nemôže zbaviť.  

Variantom kanónovej gondoly je protitanková gondola (skrátene PT 

gondola). Tá je v hre umiestnená na opačnej strane značky kanónovej 

gondoly.  

Peruť so značkou kanónovej gondoly zvyšuje svoju palebnú silu pre boj a 

ostreľovanie o +1. Peruť so značkou PT gondoly zvyšuje svoju palebnú silu 

pri vzdušnom boji o +1, ale pri pozemných ostreľovacích útokoch až o +2 

[15.3.7]; toto zvýšenie je ešte zdvojnásobené na +4, ak je cieľom 

ostreľovania tank, nákladné auto, vlak alebo loď.  

Ak lietadlo uvádza dve hodnoty palebnej sily, oddelené lomítkom, 

kanónové a PT gondoly modifikujú iba hodnotu pred lomítkom.  

13.6   FORMÁCIE SAMOSTATNÝCH LIETADIEL  

Ak scenár uvádza, že letka pozostáva len z jedného lietadla, má takáto letka 

limit strát 1, bez ohľadu na to, čo je uvedené pre ostatné perute. Naviac 

platí, že táto letka znižuje svoju bojovú hodnotu (rýchlosť alebo obratnosť) 

o 1. Toto pravidlo sa tiež vzťahuje na perute, ktoré utrpeli také straty, že od 

limitu strát ich už delí len jedna strata [5.1].  

Formácie samostatných lietadiel nemôžu používať obranné kruhy [13.4.3].  

13.7   VZLET  

Scenár môže špecifikovať, že peruť začína hru vzletom z letiska alebo 

pozemnej jednotky typu CV, CVL alebo CVE.  

Počas konkrétneho ťahu nemôže z danej pozemnej jednotky vzlietnuť viac 

ako jedna peruť alebo letka. Vzlety nie sú povolené, ak je pozemná jednotka 

ťažko alebo ešte horšie poškodená [14.1.1], a/alebo je bezvládne plávajúca 

[14.1.3].  

Počas Pohybovej fázy umiestnite peruť na mapu na políčko s predmetnou 

pozemnou jednotkou. Natočte peruť do horizontálneho letu, smerujúc 

vľavo alebo vpravo. Vo fáze, v ktorej do hry vstupuje, nespotrebováva 

peruť žiadne BP. Na peruť umiestnite značku "pomalá" [3.3.2].  

Na začiatku ďalšej Pohybovej fázy, po vstupe perute do hry, značku 

"pomalá" odstráňte. Peruť sa odteraz môže pohybovať normálne.  

13.7.1   Lietadlové lode  

Obranný modifikátor [14.0] pozemných jednotiek typu CV, CVL alebo 

CVE je v ťahu, v ktorom z nich vzlieta peruť, rovný 0.  

13.8   PRÚDOVÉ A RAKETOVÉ LIETADLÁ  

Tieto pravidlá upravujú správanie lietadiel, označených na svojich IKL ako 

prúdové alebo raketové. Prúdové perute používajú hodnoty pohybu pre 

prúdové lietadlá [8.2].  

13.8.1   Vysoké rýchlosti  

Prúdové a raketové lietadlá môžu lietať vysokými rýchlosťami. Pravidlá 

13.8.2 a 13.8.3 uvádzajú, kedy sú pravidlá pre vysokú rýchlosť v 

platnosti. Vysoká rýchlosť môže ovplyvniť vzdušný boj a hody kockami 

na reakciu [10.4, 10.5.1]. 

 

 

Príklad skupín ťažkých bombardérov. Na po-

líčku sú vo formácii dve bojaschopné perute bom-

bardérov B-17G. Jedna peruť je napadnutá. Jej 

obranný modifikátor je zvýšený z 1 na 2, aj keď sa 

druhá peruť nezúčastňuje obranného boja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samostatné lietadlo. Niekedy sa v hre môže ako 

jednotka vyskytnúť aj jedno samostatné lietadlo, 

napríklad ako prieskumník. Takéto jednotky bez 

podpory iných lietadiel sú veľmi zraniteľné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revízia pravidiel pre prúdové lietadlá. Pra-

vidlá pre prúdové a raketové lietadlá boli upra-

vené. Jedna z hlavných zmien sa týka zjed-

nodušenia pravidiel pre vysokú rýchlosť a bojové 

modifikátory. 

 

 

Lietadlové lode  

Obranný modifikátor lodí reprezentuje ich 

vyhýbacie manévre počas boja. Pri vypúšťaní 

lietadiel sa musí lietadlová loď po určitý čas 

pohybovať priamočiaro proti vetru a nemôže 

zatáčať. 

Kanónové gondoly  

Niektoré lietadlá mohli byť vybavené doda-

točnými kanónmi (zvyčajne kalibru 20mm ale-

bo 30mm), upevnenými pod krídlami, ktoré im 

mali pomôcť pri útokoch na bombardéry  

či tanky. Tieto ťažké zbrane ale so sebou niesli 

riziko zníženej výkonnosti stroja. 
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13.8.2   Me 163  

Raketové jednotky stíhačiek Me 163 operujú iba ako letky. Pohyb Me 163 

závisí na jeho spotrebe paliva. Každá letka začína s 10 bodmi paliva a 

palivo spotrebováva v každom ťahu, v ktorom používa polovičný alebo 

plný plyn. Avšak v ťahu, v ktorom vzlieta zo zeme, nespotrebováva Me 

163 žiadne palivo. Objem paliva si priebežne značte ceruzkou na kúsok 

papiera.  

Hodnoty rýchlosti a obratnosti Me 163 sú na IKL uvedené ako dve 

hodnoty, oddelené lomítkom. Použitá hodnota vždy závisí od nastavenia 

plynu.  

Letka Me 163 musí v každom ťahu nastaviť úroveň plynu. Možnosti (od 

najvyššej) sú:  

Plný plyn Spotrebováva 2 body paliva.  

Polovičný plyn. Spotrebováva 1 bod paliva.  

Žiadny plyn. Nespotrebováva žiadne palivo. Ak je v niektorom 

okamihu nastavený "žiadny plyn", letka už nemôže až do konca 

scenára nastaviť polovičný alebo plný plyn.  

Ak nemá letka dostatok paliva na zaplatenie ceny za konkrétne nastavenie 

plynu, musí nastaviť nižšiu úroveň.  

Pri plnom plyne sa letka pohybuje o 4 BP (plus bonus za prípadné 

klesanie). Použite jej plné hodnoty rýchlosti a obratnosti pred lomítkom. 

Platia efekty vysokej rýchlosti [13.8.1]. Značka "r" (ako "raketa") vedľa 

hodnoty stúpania značí, že ak letka stúpa na plný plyn, spotrebováva za 

každú vyššiu letovú hladinu len 1 BP (namiesto kombinácie 1 BP za prvú 

úroveň a 2 BP za ďalšie). Letky Me 163 môžu počas Pohybovej fázy 

vystúpiť o viac ako dve letové hladiny.  

Pri polovičnom plyne sa letka pohybuje o 3 BP (plus bonus za prípadné 

klesanie). Použite jej znížené hodnoty rýchlosti/obratnosti za lomítkom. 

Efekty vysokej rýchlosti neplatia. Letka stúpa normálnym spôsobom (1 

BP za prvú úroveň a 2 BP za každú ďalšiu).  

Pri nastavení "žiadny plyn" sa letka pohybuje o 2 BP (plus bonus za 

prípadné klesanie). Efekty vysokej rýchlosti neplatia. Letku označte 

značkou "pomalá" [3.3.2], ktorá ukazuje na zmenené hodnoty rýchlosti a 

obratnosti, rovné 0. Letka nemôže stúpať. Počas pohybu v ťahu musí vždy 

klesnúť aspoň o jednu legovú hladinu. Letka Me 163, ktorá klesne až na 

zem, je zničená a odstránená z hry; všetky jej lietadlá sa považujú za 

stratené.  

13.8.3   Me 262  

Efekty vysokej rýchlosti [13.8.1] aplikujte na peruť Me 262 vždy, okrem 

prípadov stúpania, alebo prípadov, keď je peruť označená značkou 

"stúpanie". 

14.0   POZEMNÉ JEDNOTKY  

Pozemné jednotky sú vojenské formácie a budovy na zemi, alebo lode na 

mori. Pozemné jednotky sa nepohybujú. Scenár vždy určí umiestnenie 

pozemných jednotiek na mape a ich príslušnosť k jednej zo strán.  

Žetóny pozemných jednotiek umiestňujte na mapu na letovú hladinu 0 

[4.1, 5.3]. Na jednom políčku na mape môže byť umiestnené akékoľvek 

množstvo pozemných jednotiek.  

Pozemné jednotky majú nasledujúce špecifiká:  

Typ. Určuje, čo pozemná jednotka vyjadruje.  

Jednotky označené DD, CL, CA, CV, CVL, CVE, BC, BB, Aux alebo 

PG sú lode. Lode s dodatočným číslom sú variantami daného typu 

lode.  

Modifikátor obrany (symbol zameriavača). Toto je modifikátor 

hodu kockou, aplikovaný na akýkoľvek útok na túto jednotku a 

vyjadrujúci náročnosť zásahu tejto jednotky [15.4]. Ak je hodnota 

podčiarknutá, znamená to, že sa jedná o opancierovanú loď. 

Hodnota poškodenia (symbol výbuchu) Toto číslo značí počet 

bombardovacích zásahov, potrebných pre ťažké poškodenie tejto 

 

FOTKA: Prúdové lietadlá boli mladou tech-

nológiou a samotná stíhačka Me 262 bola do výro-

by uvedená príliš rýchlo, čo sa odrazilo na jej ne-

spoľahlivosti a nízkej životnosti jej motora. Aj keď 

mali prúdové lietadlá potenciál, spojenci si nako-

niec našli spôsoby, ako udržať túto hrozbu na uzde. 

 

 

 

 

 

Raketové palivo. Palivo sa v ťahu, v ktorom letka 

štartuje, nepočíta, pretože je zahrnuté v limite 

paliva letky. Pravidlá scenára môžu určiť, že letka 

Me 163 začína s menej ako 10 jednotkami paliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúč pozemných jednotiek. Hodnoty pre jed-

notku bojových lodí. 

 

 

Lode. V hre je použitá nasledovná klasifikácia lodí:  

DD   Torpédoborec       BC   Bojový krížnik  

CL    Ľahký krížnik       BB    Bojová loď  

CA    Ťažký krížnik        Aux   Pomocná loď  

CV    Lietadlová loď       PG   Hliadkový čln  

CVL  Ľahká lietadlová loď  

CVE  Sprievodná lietadlová loď  

Hliadkové člny reprezentujú rozličné typy malých 

sprievodných lodí. 

 

Me 262 a Me 163  

Efekty vysokej rýchlosti, aplikované na lietadlá 

Me 262 a Me 163, nie sú ani tak vyjadrením 

samotnej rýchlosti, ako skôr neschopnosti 

týchto prvých prúdových lietadiel úplne ovládať 

úroveň svojich škrtiacich klapiek. To v reálnych 

situáciách často spôsobovalo neovládateľnú -

rýchlosť priblíženia sa k nepriateľovi, čo je 

vyjadrené aj bojovými modifikátormi. 

Spojenecké a povojnové prúdové lietadlá týmito 

problémami netrpeli. 
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jednotky [14.1.1]. Trojuholník vedľa hodnoty poškodenia značí,  

že jednotka je odolným cieľom a niektoré útoky na ňu sú menej efektívne 

[15.3.6, 15.5.2].  

Protilietadlové delostrelectvo. Ak má jednotka schopnosť protilietadlovej 

streľby, je uvedený jej typ, sila a palebné kanály [14.2].  

VB. VB udelené za ťažké poškodenie tejto jednotky [12.1, 14.1.1].  

14.1   POZEMNÉ JEDNOTKY V BOJI  

Pozemné jednotky sa boja zúčastňujú buď ako ciele bombardovania [15.0], 

alebo ako prostriedok protilietadlovej streľby na perute [14.2].  

14.1.1   Poškodenie pozemných jednotiek  

Bombardovacie útoky [15.0] môžu pozemným jednotkám spôsobiť 

poškodenie.  

To závisí od počtu bombardovacích zásahov, uštedrených danej jednotke 

prostredníctvom bombardovacích útokov [15.4]. Zásahy sú kumulatívne, 

takže spočítajte aj zásahy z predchádzajúcich útokov. Pre sledovanie 

kumulatívneho počtu zásahov konkrétnych pozemných jednotiek použite 

pero a papier.  

Porovnajte nazbierané bombardovacie zásahy s hodnotou poškodenia cieľa 

a získate tak úroveň poškodenia, výšku odmeny vo VB [12.1] a zistíte,  

či to má na pozemnú jednotku nejaký vplyv [14.1.2, 14.1.3].  

Aplikujte najvyššiu dosiahnutú úroveň poškodenia. Pozemnú jednotku  

z mapy neodstraňujte, aj keby bolo poškodenie katastrofické. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.2   Ochromenie PL streľby  

Ak celkové bombardovacie zásahy voči jednotke dosiahnu alebo presiahnu 

jej hodnotu poškodenia, cieľová jednotka je ochromená. Ochromené ciele 

nemôžu až do konca hry podnikať PL streľbu [14.2.1].  

14.1.3   Obrana lodí  

Ak peruť vykoná na loď strmhlavé bombardovanie [15.3.2] alebo 

bombardovanie v strmom uhle [15.3.3] od Slnka, znížte modifikátor obrany 

lode o 1 (smerom k 0). Útok je vykonaný od Slnka, ak je peruť v momente 

odhodenia bômb v slnečnom oblúku, alebo je útok vykonaný na políčku cieľa 

a spĺňa podmienky uvedené v pravidle 4.6.2.  

Ak bolo lodi udelené ochromujúce alebo katastrofálne poškodenie, je 

považovaná za bezvládne plávajúcu. Bezvládne plávajúca loď má namiesto 

vlastnej zobrazenej hodnoty obranný modifikátor +0. Špeciálne pravidlá 

scenára môžu uviesť, že konkrétna loď hru už ako bezvládne plávajúca 

začína, aj keď jej ešte nebolo udelené žiadne poškodenie. V takom prípade 

neplatia pravidlá o ochromení PL streľby až do okamihu, kedy bolo lodi 

udelené ťažké alebo horšie poškodenie. 

 Zmeny pre pozemné jednotky. Do pravidiel 

pribudli pojmy "obrnené lode" a "odolné ciele", na 

odlíšenie niektorých typov nepoddajných cieľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad obrany lode. DD (Torpédoborec) s modi-

fikátorom obrany -2 je napadnutý strmhlavým 

bombardérom od Slnka. Modifikátor obrany je teda 

znížený na -1. 

 

Počet bombardovacích zásahov  Úroveď poškodenia  Efekty  Získané VB  

Zásahy rovnajúce sa alebo 

presahujúce trojnásobok hodnoty 

poškodenia  

Katastrofické poškodenie  PL streľba potlačená 

Žiadne vzlety  

Bezvládne plávajúca loď  

Strojnásobte VB jednotky  

Zásahy rovnajúce sa alebo 

presahujúce dvojnásobok hodnoty 

poškodenia  

Ochromujúce poškodenie  PL streľba potlačená  

Žiadne vzlety  

Bezvládne plávajúca loď  

Zdvojnásobte VB jednotky  

Zásahy rovnajúce sa alebo 

presahujúce hodnotu poškode-nia  

Ťažké poškodenie  PL streľba potlačená  

Žiadne vzlety  

Vyobrazené VB jednotky  

Zásahy menšie ako hodnota 

poškodenia, ale väčšie ako jej 

polovica  

Malé poškodenie  Žiadne  Polovica vyobrazených 

VB jednotky (viď 1.2)  

Zásahy vyššie ako nula, ale nižšie 

ako polovica hodnoty poškodenia  

Nepatrné zásahy  Žiadne  1 VB  

Dokončí prieskumnú misiu 

[15.2.1.2] 

Žiadne Žiadne Vyobrazené VB jednotky  

 

Výsledky bombardovania  

Keďže bombardovací systém pokrýva veľa rozličných 
typov cieľov, hráči si musia výsledky bombardovania 

vedieť interpretovať a vytvoriť si z nich vlastný 

príbeh.  

Predpokladáme, že akýkoľvek cieľ s katas-trofickým 

poškodením je úplne zničený, alebo klesá ku dnu. 
Podobne platí, že zmrzačený cieľ už viac nefunguje  

a pravdepodobne sa ho nepodarí zachrániť.  

Ale čo ťažké poškodenie? Ťažko poškodená loď môže 

prežiť, alebo byť naopak zničená, to všetko  

v závislosti od svojich opravárenských čiat. Ťažko 
poškodená tanková jednotka mohla stratiť niekoľko 

strojov a je dočasne vyradená z boja, pretože jej 
posádky opustili svoje vozidlá. Ťažko poškodené 

letisko potrebuje pred prijatím ďalších lietadiel nutné 

opravy.  

Malé poškodenie znamená, že cieľu boli ušted-rené 

zásahy, ale stále funguje. Tanková jednotka stále 
bojuje. Most má stále aspoň jeden jazdný pruh 

otvorený. Na letisku nájdete niekoľko horiacich 

lietadiel, ale samotné letisko je stále funkčné.  

Počas hry si samozrejme môžete vytvárať vlastný 

príbeh. 

Obrana lodí.  

Modifikátory obrany lodí predpokladajú, že sa 

lode nachádzajú na otvorenom mori a môžu ako 

odpoveď na bombardovanie voľne manévrovať. 

Prekvapivé útoky od Slnka lodiam tieto 

vyhýbacie manévre sťažujú. 
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14.2   PROTILIETADLOVÉ (PL) JEDNOTKY  

Niektoré pozemné jednotky môžu na nepriateľské perute použiť 

protilietadlovú streľbu. Tie označujeme ako protilietadlové (PL) jednotky.  

Takéto jednotky sú označené tromi písmenami, ako napríklad H1
2

, ktoré 

označujú typ PL streľby, jej silu a počet palebných kanálov.  

Prvé písmeno označuje typ PL streľby jednotky:  

S = ručné zbrane          (iba palebná priehrada)  

L = ľahká PL streľba     (palebná priehrada alebo priama streľba)  

H = ťažká PL streľba     (palebná priehrada alebo priama streľba)  

Druhé písmeno označuje silu PL streľby jednotky v rozmedzí 0 až 2.  

Tretie písmeno - index - označuje počet palebných "kanálov". To je počet 

cieľov, na ktoré môže uvedená jednotka počas ťahu strieľať priamou PL 

streľbou. Ručné zbrane počet palebných kanálov neuvádzajú, keďže 

nemôžu použiť priamu PL streľbu. Počet palebných kanálov nemá žiadny 

vplyv na palebné priehrady.  

Lode môžu byť označené dvomi typmi PL streľby. Takéto jednotky 

považujte na účely PL streľby za dve oddelené PL jednotky.  

Upútané balóny môžu tiež vykonávať PL streľbu [14.3].  

14.2.1   Režimy protilietadlovej streľby  

PL streľba využíva dva režimy: priamu streľbu a palebnú priehradu.  

Priama streľba. Ťažké a ľahké PL jednotky môžu použiť priamu 

streľbu. Počas Bojovej fázy môže takáto jednotka zaútočiť na počet 

cieľových perutí až do hodnoty počtu jej palebných kanálov.  

Palebná priehrada. Palebnú priehradu môže použiť akákoľvek PL 

jednotka. PL jednotky, používajúce palebnú priehradu, nemôžu v tom 

istom ťahu použiť aj priamu streľbu.  

Lode s dvomi samostatnými typmi PL streľby (napríklad ľahkou a ťažkou) 

môžu pre každú z nich použiť odlišný režim.  

14.2.2   Zóny protilietadlovej streľby  

Zóny PL streľby sú vytvárané pomocou palebných priehrad.  

Ručné zbrane. Jednotky s ručnými zbraňami automaticky vytvárajú 

zónu PL streľby na políčku, na ktorom sa samy nachádzajú.  

Upútané balóny. Balóny vytvárajú zónu PL streľby na políčku 

balóna a všetkých políčkach priamo pod balónom, až po zem [14.3].  

V akejkoľvek Administratívnej fáze môžu ťažké a ľahké PL jednotky na 

mapu umiestniť, alebo z nej odstrániť, značku palebnej priehrady. Túto 

značku vždy umiestnite na spoločný roh štyroch políčok mapy (viď príklad 

v bočnom stĺpci).  

Ťažké protilietadlové jednotky. Ťažká PL jednotka môže umiestniť 

značky palebnej priehrady na spoločný roh políčok v stĺpci rovnakom 

alebo priľahlom ku stĺpcu tejto PL jednotky.  

Ľahké protilietadlové jednotky. Ľahká PL jednotka môže umiestniť 

značky palebnej priehrady len na dva spoločné rohy svojho vlastného 

políčka.  

Palebná priehrada môže byť umiestnená aj v prípade, že PL jednotka nemá 

dohľad na žiadne zo štyroch políčok, priľahlých ku zvolenému 

spoločnému rohu. Zóna PL streľby pozostáva zo všetkých štyroch políčok 

priľahlých ku zvolenému spoločnému rohu. Neumiestňujte značky 

palebnej priehrady tak, aby sa vytvorená zóna PL streľby prekrývala so 

zónou PL streľby upútaných balónov [14.3].  

PL jednotka, ktorá umiestnila na mapu značku palebnej priehrady, nesmie 

v tom istom ťahu použiť aj priamu streľbu.  

14.2.3   Útoky palebnou priehradou 

Ihneď po ukončení pohybu každej perute sa presvedčte, či daná peruť 

vletela do, spotrebovala BP alebo krúžila v jednom alebo viacerých 

políčkach zóny PL streľby (opustenie zóny PL streľby nespúšťa PL útok). 

Ak tak urobila, neaktívny hráč hodí na útok palebnou priehradou  

 Zmeny pravidiel protilietadlovej streľby. 

Pravidlá protilietadlovej streľby boli upravené tak, 

aby mohla palebnú priehradu vytvoriť aj ľahká PL 

jednotka. Výsledky protilietadlovej streľby boli 

upravené tak, že testy na súdržnosť vyžadujú zásah 

lietadla, a že je možné pri najvyšších výsledkoch 

hodu vytvoriť veľký počet zásahov.  

Málo používané pravidlá, ako napríklad prekvapivý 

PL útok a maskované PL jednotky, boli odstránené, 

aj keď sa môžu samostatne vyskytnúť v špeciálnych 

pravidlách niektorého scenára. 

 

 

 

 

 

Palebné kanály priamej streľby. Jednotka 

protilietadlovej obrany s označením H02 má dva 

palebné kanály, takže v Bojovej fáze môže vykonať 

priame strelecké útoky až na dve jednotky. 

 

 

 

Príklad palebnej priehrady. Prerušovaná čiara 

označuje zónu protilietadlovej streľby, 

rozprestierajúcej sa okolo značky palebnej prie-

hrady. 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie protilietadlovej palebnej priehrady 

Hviezdičky a krúžky označujú povolené 

umiestnenie značiek protilietadlovej palebnej 

priehrady. (Hviezdičky pokračujú až po letovú 

hladinu 19.) Krúžky označujú povolené umiest-

nenie ľahkej protilietadlovej palebnej priehrady. 
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voči pohybujúcej sa peruti. Ak sa do zóny PL streľby presunie manévrovací 

súboj, alebo v nej ostane, hádžte na útoky zvlášť pre každú peruť v danom 

manévrovacom súboji.  

Útok palebnou priehradou vykoná neaktívny hráč tak, že si zvolí jednu z 

PL jednotiek, cez zóny ktorých daná peruť prelietava, a hodí na útok 

[14.2.5]; ak daná peruť prelietava zónami PL streľby viacerých PL 

jednotiek naraz, neaktívny hráč vykonáva len jeden útok zvolenou PL 

jednotkou. Každá ďalšia takáto PL jednotka však prispieva k tomuto útoku 

podpornou streľbou, ktorá pridáva k hodu kockou bonus +1.  

Útok palebnou priehradou pôsobí na všetky spriatelené aj nepriateľské 

perute, ktoré cez zónu palebnej priehrady prelietavajú. Počet perutí 

ovplyvnených útokom palebnej priehrady nie je obmedzený.  

14.2.4   Priama protilietadlová streľba  

Priama streľba sa vyhodnocuje v Bojovej fáze pred bombardovaním alebo 

vzdušnými bojmi. PL jednotky, ktoré umiestnili značku palebnej priehrady, 

nemôžu v danom ťahu vykonať priamu streľbu [14.2.1]. Každá priama streľba 

znamená útok na konkrétnu peruť na mape.  

Ťažké PL jednotky môžu strieľať na akúkoľvek peruť vo svojom stĺpci a až do 

2 ďalších stĺpcov na každú stranu, bez ohľadu na letovú hladinu. Ľahké PL 

jednotky môžu strieľať na perute vo svojom stĺpci alebo oboch susediacich 

stĺpcoch, na letovej hladine 0 až 4.  

PL jednotky nemôžu použiť priamu streľbu na perute, ku ktoré nemajú na 

dohľad [4.6].  

PL jednotka strieľajúca priamo streľbou môže zaútočiť na počet perutí až do 

výšky hodnoty jej palebných kanálov. Na jednu peruť nemôže daná PL jednotka 

počas jedného ťahu zaútočiť viacnásobne.  

Jedna peruť môže byť priamou streľbou napadnutá len raz za Bojovú fázu, zato 

ale aj viacerými PL jednotkami naraz.  

Priamu streľbu vykoná majiteľ PL jednotiek tak, že si zvolí jednu útočiacu PL 

jednotku. Na jednu peruť môžu priamou streľbou súčasne zaútočiť aj viaceré 

PL jednotky, ale na útok hádže iba zvolená PL jednotka. Každá ďalšia PL 

jednotka strieľajúca na rovnakú peruť prispieva podpornou streľbou, ktorá 

pridáva k hodu bonus +1. Poskytnutie podpornej streľby k hodu sa pre 

podpornú jednotku počíta do spotrebovaných palebných kanálov na ťah.  

Hoďte na útok voči nepriateľskej peruti [14.2.5]. Ak sa na políčku cieľovej 

perute nachádzajú aj iné perute, ktoré sú s cieľovou peruťou spojené zameraním 

alebo reťazovým zameraním, hoďte samostatne aj voči týmto ďalším perutiam. 

Tieto dodatočné útoky sa však NEZAPOČÍTAVAJÚ do spotrebovaných 

palebných kanálov. Môže sa stať, že pre odlišné perute budú aplikované odlišné 

modifikátory (viď tabuľku Útok protilietadlovou streľbou).  

14.2.5   Vyhodnotenie protilietadlových útokov  

Pre vyhodnotenie protilietadlovej streľby hodí protivník dvomi kockami, 

upraví hod príslušnými modifikátormi a porovná výsledok v tabuľke PL 

útoku so stĺpcom PL (Flak).  

Vedľa tabuľky sú uvedené modifikátory pre priamu streľbu a palebnú 

priehradu. Modifikátory priamej streľby pre letovú hladinu sú závislé od 

letovej hladiny cieľovej perute.  

Možné výsledky:  

    "-"  Neboli dosiahnuté žiadne zásahy a peruť nepodstupuje test 

súdržnosti.  

     # Uvedená hodnota je počtom dosiahnutých zásahov. Po 

vyhodnotení zásahov vykonajte test súdržnosti [10.7]  

 kocka Hoďte jednou kockou. Výsledok je počtom dosiahnutých zása-

hov. Po vyhodnotení zásahov vykonajte test súdržnosti [10.7]  

Hoďte na potvrdenie akýchkoľvek zásahov s palebnou silou 0, ak sa jedná o 

palebnú priehradu, alebo palebnou silou 1, ak sa jedná o priamu streľbu 

[10.6]. Po vyhodnotení zásahov hádže peruť na test súdržnosti [10.7] 

Navyše, ak cieľová peruť počas pohybu zhadzovala bomby na cieľ, aplikujte aj 

výsledok zo stĺpca "Bomby". Tento stĺpec udáva modifikátor, ktorý v tomto 

ťahu aplikujete na Bombardovaciu tabuľku pre cieľovú peruť. Ku značke 

nákladu bômb pridajte ako pripomienku značku bombardovacieho modifiká- 

Kto hádže? Útoky palebnou priehradou zasahujú 

rovnako priateľov aj nepriateľov. Aj keď palebná 

priehrada patrí len jednej zo strán, útočný hod vždy 

vykonáva nepohybujúci sa hráč. 

 

 

Príklad viacnásobných zón protilietadlovej 

streľby. Peruť letí cez dve zóny protilietadlovej 

streľby - jednu vytvorilo ťažké protilietadlové 

delostrelectvo, druhú ručné zbrane. Nezáleží  

na počte BP, ktoré jednotka v každej zóne 

spotrebovala, protivník si môže zvoliť, ktorú 

protilietadlovú jednotku na útok použije. 

Predpokladá, že ťažké delostrelectvo bude mať 

väčšiu šancu spôsobiť straty, takže zvolí túto 

jednotku, ale za podpornú streľbu ručných zbraní 

pridá k hodu modifikátor +1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporná streľba. Keďže na peruť je možné 

zaútočiť protilietadlovou streľbou len jedenkrát za 

Bojovú fázu, ak chcete proti nej použiť viac 

protilietadlových jednotiek naraz, musíte použiť 

podpornú streľbu. 

 

Príklad podpornej streľby. Na peruť útočia dve 

protilietadlové jednotky H12. Jedna z nich hodí  

na útok a druhá prispeje svojim modifikátorom +1 

za podpornú streľbu. Na tento útok každá  

z jednotiek využila jeden zo svojich dvoch 

palebných kanálov. 

 

Príklad streľby do vlastných radov. Jednotka 

protilietadlového delostrelectva H12 útočí na ne-

priateľskú bombardovaciu peruť, ktorá je zároveň 

na svojom vlastnom políčku napádaná spriatelenou 

stíhacou jednotkou. Útoky PL streľby sú vyhod-

notené voči bombardéru a taktiež voči stíhačke, 

ktorá ho zamerala. Oba tieto útoky sa ale počítajú 

iba ako jeden využitý palebný kanál. 
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tora -1 alebo -2. Ak pridávate jednu značku bombardovacieho modifikátora 

počas pohybu za palebnú priehradu a ďalšiu značku bombardovacieho 

modifikátora počas Bojovej fázy za priamu PL streľbu, tieto značky NIE SÚ 

kumulatívne; platí len vyšší postih. 

14.2.6   PL streľba a vzdušný boj  

Keďže PL útoky vyhodnocujete pred vzdušným bojom, platí, že ak je 

niektorá peruť vďaka streľbe PL delostrelectva rozvrátená, nemôže už v 

Bojovej fáze ďalej útočiť (aj keď stále sa môže vzdušného boja zúčastniť 

ako obranca).  

14.2.7   Pokročilá PL streľba  

Špeciálne pravidlá scenára môžu určiť, že ťažká PL streľba využíva 

niektorú/é z pokročilých schopností PL delostrelectva. Ak je schopnosť 

uvedená v špeciálnych pravidlách, aplikujte ju na všetky ťažké PL 

jednotky v scenári.  

Pokročilé schopnosti PL jednotiek sú:  

Vylepšené riadenie streľby. Ťažké PL útoky aplikujú modifikátor 

vylepšeného riadenia streľby na všetky svoje priame strelecké útoky.  

Dištančná rozbuška. Ťažké PL útoky aplikujú modifikátor 

dištančnej rozbušky na všetky svoje priame strelecké útoky.  

Dvojitá rozbuška. Pri hodoch na potvrdenie strát [10.6] zvýšte 

palebnú silu ťažkých PL útokov (palebnou priehradou alebo priamou 

streľbou) o 1.  

14.2.8   Námorné delá s nízkym námerom  

Ak sú ťažké PL kanóny na lodi podčiarknuté, sú to delá s nízkym 

námerom.  

Delá s nízkym námerom môžu používať priamu streľbu iba voči cieľom 

na letovej hladine 0 a 1, KTORÉ ZÁROVEŇ nie sú označené značkami 

klesania. Značky palebnej priehrady môžu umiestňovať iba na rohy 

políčok na letovej hladine 0.  

14.3   UPÚTANÉ BALÓNY  

Scenár pre upútané balóny vždy špecifikuje ich umiestnenie. Žetóny 

upútaných balónov sú umiestnené na mapu počas prípravy hry na 

akúkoľvek letovú hladinu od 0 do 2. Po počiatočnom umiestnení sa už 

nepohybujú.  

Upútané balóny vytvárajú na svojom políčku a na všetkých nižších 

políčkach v danom stĺpci mapy zónu PL streľby [14.2.2] so silou 0. 

Fungujú rovnako ako zóna palebnej priehrady, ovplyvňujú všetky perute, 

ktoré do tejto zóny vstúpia, a poskytujú podpornú streľbu útokom 

palebnou priehradou iných PL jednotiek [14.2.3].  

Na balóny môže nepriateľ zaútočiť vo vzdušnom boji peruťami s pátracou 

misiou. Na zameranie balónov nemusia perute hádzať. Namiesto toho 

platí, že ak je peruť vo vzdialenosti do 3 políčok od balóna a chce ho 

zamerať, spraví to automaticky. Peruť môže na balón v Bojovej fáze 

zaútočiť, ak ho zamerala, je na rovnakom políčku a nie je vo vzdušnom 

boji s inou peruťou.  

Balóny majú hodnoty rýchlosti a obratnosti 0 a ochranu 0 (čo znamená, že 

akýkoľvek zásah balónu automaticky spôsobí stratu). Vo vzdušnom boji s 

balónmi hádže iba útočník. Hod obrancu nevykonajte. Útočník však musí 

následne hádzať na súdržnosť a tiež, ako zvyčajne, spotrebováva muníciu.  

Straty balónov si zaznačte na papier, podobne ako straty pozemných 

jednotiek [14.1.1]. Limit strát pre jednotky balónov je 3. Ak jednotka 

balónov utrpí tento počet strát, zničte ju a odstráňte jej žetón z hry. Jej 

zóna PL streľby zanikne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námorné delá s nízkym námerom Hviezdičky 

označujú povolené umiestnenie značiek palebnej 

priehrady z takýchto diel. 

 

 

 

 

 

 

Upútané balóny. Prerušovaná čiara označuje zónu 

protilietadlovej streľby každého balóna. Poznámka: 

peruť letiaca cez obe zóny PL streľby týchto 

balónov bude ovplyvnená modifikátorom pod-

pornej streľby z jednej zo zón. 

 

 

 

Pokročilé protilietadlové delostrelectvo  

Ako vojna postupovala, zlepšovala sa postupne aj 

efektivita protilietadlovej streľby, najmä vďaka 

pokročilým technológiám.  

Jedným z vylepšení bolo riadenie streľby - optické 

aj radarové, čím sa zlepšilo predpovedanie pohybu 

sledovaných cieľov.  

Na strane spojencov vznikli ako odnož radarovej 

technológie pre ťažké protilietadlové 

delostrelectvo dištančné rozbušky, ktoré pomohli 

znížiť počet výstrelov, potrebných na poškodenie 

alebo zničenie nepriateľských lietadiel.  

Na strane Nemcov sa ku koncu vojny výborne 

osvedčili dvojité rozbušky, ktoré protilietadlové 

granáty odpaľovali buď po uplynutí časovača, 

alebo pri kontakte, a tak niekoľkonásobne zvýšili 

ich účinnosť. 

 



 

40 

 

15.0   BOMBARDOVANIE  

Ak scenár uvádza použitie bombardovacích pravidiel, perute s 

bombardovacími misiami sa pokúsia útočiť na cieľové pozemné jednotky 

na zemi alebo na mori. Odmenou za úspešné zásahy sú im VB [14.1.1] 

Bombardovacie perute v týchto scenároch už nezískajú VB za opustenie 

mapy s nákladom bômb [12.1]  

Bombardovací útok pozostáva z troch krokov.  

(1) Bombardéry letia k cieľu [15.2.1].  

(2) Pri priblížení k cieľu letí peruť bombardovací profil [15.3].  

(3) Po ukončení profilu vyhodnoťte útok [15.4].  

15.1   NÁKLAD ZBRANÍ  

Bombardovacie útoky vyžadujú správny náklad zbraní. Pre väčšinu typov 

útokov sú to bomby, ale niektoré misie vyžadujú špeciálny náklad.  

Torpédové útoky vyžadujú náklady torpéd. Perute nesúce náklad torpéd 

môžu vykonať iba útok torpédom [15.3.5]. Na označenie nákladu 

zameňte značku nákladu bômb za značku nákladu torpéd.  

Raketové útoky vyžadujú náklad rakiet zem-vzduch (PTR). Perute 

nesúce PTR môžu vykonávať iba útoky raketami [15.3.6]. Na označenie 

nákladu zameňte značku nákladu bômb za značku nákladu PTR.  

Útoky padákovými bombami vyžadujú náklad padákových bômb. 

Perute nesúce náklad padákových bômb môžu vykonať iba útok 

padákovými bombami [15.5.2]. Na označenie nákladu zameňte značku 

nákladu bômb za značku nákladu padákových bômb.  

Útoky ostreľovaním nevyžadujú náklad zbraní, peruť však nemôže mať 

vyčerpanú muníciu [15.3.7].  

Všetky pravidlá vzťahujúce sa na náklady bômb takisto platia na náklady 

torpéd, PTR a padákových bômb. Značky nákladu torpéd, PTR a 

padákových bômb použite namiesto značiek nákladu bômb ako 

pripomienku toho, aký náklad peruť nesie.  

Špeciálne pravidlá scenára môžu uvádzať, či niektorá peruť nesie špeciálny 

náklad. Ak nie je konkrétny náklad uvedený, hráč sa môže sám rozhodnúť, 

ktorý náklad použije.  

15.2   BOMBARDOVACIE MISIE  

Pri použití bombardovacích pravidiel upravte bombardovacie, sprievodné 

a pátracie misie nasledovne.  

15.2.1   Bombardovacie misie  

Ak špeciálne pravidlá scenára nehovoria nič konkrétne, môžu bombardéry 

útočiť na akékoľvek pozemné ciele. Počas ťahu môžu zaútočiť len na jeden cieľ. 

Namiesto letu k náprotivnej strane mapy letia bombardéry k stĺpcu mapy, 

v ktorom sa nachádza ich cieľ, potom letia bombardovací profil [15.3] a 

vykonajú bombardovací útok [15.4]. Po útoku sa bombardéry vracajú na 

základňu a môžu opustiť mapu na ktoromkoľvek okraji [9.2.6].  

Na ceste k cieľu spotrebovávajú bombardéry v každom ťahu 2 BP 

presunom o 2 políčka (aj keď stúpanie môže počet prejdených políčok 

znížiť). Prúdové bombardéry spotrebovávajú 3 BP a presúvajú sa o 3 

políčka. Ak neletia bombardovací profil [15.3], podliehajú bombardéry 

týmto pravidlám:  

(a) Môžu stúpať a klesať maximálne o 1 letovú hladinu za ťah. 

(VÝNIMKA: Ak ostreľujú cieľ, alebo sú naložené PTR, môžu 

bombardovacie perute vo vzdialenosti do dvoch stĺpcov od cieľa 

klesnúť o akýkoľvek počet letových hladín.)  

(b) Bombardéry vo formácii musia v rovnakej fáze meniť letovú hladinu 

všetky spoločne.  

(c) Bombardéry nemôžu využiť bonus +1 BP pri klesaní [8.2].  

Jedenkrát za scenár, v akejkoľvek Pohybovej fáze pred letom v 

bombardovacom profile, môže bombardovacia peruť začať krúženie 

[8.3.1]. Krúženie je úplne dobrovoľné. Srievodné perute bombardérov 

môžu začať krúžiť spolu s bombardérmi. Vo formácii môžu začať krúžiť 

 

 

Bombardovacie pravidlá Pridanie týchto bom-

bardovacích pravidiel mení spôsob správania sa 

bombardérov, sprievodných a pátracích perutí. 

Preto si zmeny pozorne prečítajte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady zbraní. Zapamätajte si, že pravidlo 13.5.1 

hovorí o tom, že peruť môže niesť len jeden náklad 

zbraní. Pre bombardéry to bude náklad bômb 

[9.2.1] alebo niektorá zo špeciálnych zbraní, 

uvedená vpravo. Niektoré scenáre môžu 

bombardérom s ostreľovacími misiami [15.2.1.1] 

priradiť protitankové gondoly [13.5.6]. Toto je je-

den z prípadov, kedy môže byť kanónová gondola 

nesená namiesto nákladu bômb. 

 

 

 

Značky nákladu zbraní. Značky torpéd, PTR  

a padákových bômb sú variantom značiek nákladu 

bômb. Ak pravidlá hovoria o značkách nákladu 

bômb, môžete podľa potreby nahradiť tento výraz 

značkou torpéd, PTR alebo padákových bômb.  

Ak nemáte dostatok značiek konkrétneho typu, 

použite ako náhradu značky iného typu. Napríklad 

môžete namiesto minutých značiek padákových 

bômb použiť značky prídavných nádrží. 

 

 

Súhrn misií. Tieto pravidlá menia podstatu 

niektorých misií. Tak, ako pri pôvodných 

pravidlách misií, odporúčame hráčom riadiť sa 

podstatou pravidiel, ktorú nájdu v súhrne. 

 

 

Súhrn bombardovacej misie. Bombardovacie 

perute letia priamo k cieľu, s nutnou zmenou letovej 

hladiny kvôli príprave útoku. Následne zbom-

bardujú svoje ciele a vrátia sa späť domov. 
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len niektoré perute bombardérov a sprievodu, zatiaľ čo iné bombardéry a 

sprievodné perute pokračujú v pohybe, čím sa môže formácia rozdeliť. 

Bombardéry a ich sprievodné perute môžu krúženie ukončiť v 

ktorejkoľvek nasledujúcej Pohybovej fáze. Akonáhle peruť opustí 

krúženie, nemôže už v danej hre viac krúžiť.  

15.2.1.1   Ostreľovanie  

Ostreľovacia misia je variantom bombardovacej misie. Ostreľovacie 

perute nesú náklad bômb, ako zvyčajne. Po odhodení bômb na cieľ sa však 

peruť nemusí vracať na základňu. Môže pokračovať v ostreľovacích 

útokoch [15.3.7], až kým nevyčerpá muníciu, načo sa už vracať na 

základňu začne. Od momentu zhodenia bômb až po začiatok návratu na 

základňu sa peruť pohybuje voľne a môže využívať bonus +1 za klesanie 

za podmienky, že zostane vo vzdialenosti do 3 políčok od ktorejkoľvek 

nepriateľskej pozemnej jednotky. Perute na pátracej misii môžu tiež 

ostreľovať nepriateľa [15.2.3].  

15.2.1.2   Prieskum  

Prieskumná misia je variantom bombardovacej misie. Peruť na 

prieksumnej misii nenesie a nezhadzuje náklad bômb; namiesto toho letí 

na cieľ horizontálny bombardovací profil [15.3.1]. Ignorujte požiadavku 

mierenia zameriavačom a namiesto toho mierte počas 4 políčok s tým, že 

posledné políčko sa nachádza v stĺpci nepriateľa. Peruť musí mať počas 

mierenia cieľ na dohľad. Prieskum dokončí, ak splní požiadavky mierenia 

A ZÁROVEŇ je po vyhodnotení PL streľby v Bojovej fáze bojaschopná.  

Po úspešnom ukončení prieskumnej misie sa peruť musí vrátiť na 

základňu [9.2.6]. Ak úspešne opustí mapu alebo unikne, aj keď by bola 

rozvrátená, získa prieskumná peruť VB v hodnote uvedenej na žetóne 

svojho misijného cieľa.  

15.2.2   Sprievodné misie  

Sú v platnosti všetky normálne pravidlá sprievodných perutí [9.2.2]. Ak 

ale doprevádzané bombardéry zmenia letovú hladinu [15.2.1], alebo letia 

svoj bombardovací profil [15.3], sprievodné perute sa musia prispôsobiť a 

klesnúť/vystúpiť na vhodnú letovú hladinu.  

Jedenkrát za scenár, počas Administratívnej fázy, môžu všetky sprievodné 

perute v danej bombardovacej formácii zmeniť svoju misiu na Pátranie. 

Túto zmenu vykonajú všetky naraz a naspäť do sprievodu bombardérov sa 

môžu sformovať v niektorom neskoršom hernom ťahu (viď 9.2.2). 

Sprievodné perute, ktoré zmenili svoju misiu na Pátranie, môžu krúžiť 

(viď 15.2.3).  

15.2.3 Pátracie misie  

Sú v platnosti všetky normálne pravidlá pre Pátranie [9.2.3]. Namiesto letu k 

protiľahlému okraju mapy sa však pátracie perute pohybujú až do momentu, 

kedy sa ich vlastník rozhodne, že začnú krúžiť [8.3.1]. Krúžiaca peruť 

pokračuje v krúžení, až kým:  

(a) nezameria nepriateľa.  

(b) neohlási na začiatku pohybu návrat na základňu.  

(c) bombardéry, ktorým predtým robila sprievod [15.2.2], neukončia svoj 

útok. Táto bývalá sprievodná peruť sa vydá najkratšou trasou za 

bombardérmi, aby sa sformovala na novej sprievodnej pozícii [9.2.2].  

Ak je sprievodná peruť časťou formácie, všetky perute vo formácii krúžia 

spoločne. Ak sa niektorá peruť vo formácii musí vrátiť na základňu, musia tak 

urobiť všetky.  

Namiesto krúženia majú pátracie perute za účelom ostreľovania pozemných 

jednotiek [15.3.7] povolené klesnúť na letovú hladinu 0. Zostup začnite v 

rámci max. 2 stĺpcov od cieľa. Počas ostreľovania sa perute môžu pohybovať 

voľne, pokiaľ zostanú vo vzdialenosti max. 3 políčka od ktorejkoľvek 

nepriateľskej pozemnej jednotky, viď 15.2.1.1. Ak peruť vyčerpá svoju 

muníciu, musí sa vrátiť na základňu.  

15.2.4   Stíhacie bombardéry  

Lietadlá triedy stíhačiek, nesúce náklad bômb, sú až do momentu zhodenia 

alebo zbavenia sa bômb bombardérmi; potom sa stávajú stíhačkami [3.2.1]. 

Krúženie. Krúženie môže byť veľmi užitočný 

nástroj. Umožňuje niektorým bombardérom 

oddialiť svoj útok a skoordinovať tak spoločné 

napadnutie cieľa s ďalšími peruťami. To umožňuje 

bombardérom roztrieštiť útok obranného proti-

lietadlového delostrelectva medzi väčší počet 

cieľov. 

 

 

 

FOTKA: Ozbrojený strmhlavý bombardér SBD sa v roku 

1943 pripravuje na útok na ostrov Wake. Na začiatku 
vojny umožňovali strmhlavé bombardéry veliteľom presný 

zásah nepriateľských cieľov a zároveň obmedzenie 

vystavenia svojich lietadiel nízkej protilietadlovej streľbe. 
Neskôr túto úlohu prebrali výkonnejšie stíhacie 

bombardéry, ktoré sa naviac vedeli sami o seba lepšie 

postarať. 

 

 

 
Súhrn sprievodnej misie. Sprievodné perute letia 

blízko bombardérov a pohybujú sa rovnakou rých-

losťou. Neďaleko cieľa budú sprievodné perute krúžiť, 

zatiaľ čo bombardéry vykonajú svoj bombardovací 

útok. Po útoku sa sprievodné perute znovu sformujú 

okolo bombardérov. 

 

Predpovedanie pohybu bombardérov. Sprievodné 

perute letia pred bombardérmi, preto by mali stúpať 

alebo klesať v očakávaní zmien letovej hladiny 

bombardérov. 

 

Zmena sprievodných perutí na pátracie perute. 

Použite túto možnosť, aby mohli sprievodné perute 

krúžiť mimo dostrel PL delostrelectva, zatiaľ čo bom-

bardéry budú letieť napred a bombardovať. 

 

 

 

Súhrn pátracej misie. Pátracie perute zväčša letia 

nad alebo pred hlavným telesom bombardovacej 

formácie. Ich úlohou je vyčistiť bombardérom 

cestu k cieľu, alebo ich chrániť voči narušiteľom  

z väčšej výšky. Blízko cieľa bombardérov budú 

pátracie perute chvíľu krúžiť a následne sa otočia 

späť a začnú sa vracať na základňu. Pátracie perute, 

ktoré sú v pohotovosti a vedia o nepriateľovi, môžu 

pokračovať vo svojej pátracej misii, zaútočiť  

na nepriateľa, ktorého zamerali, alebo sa vrátiť  

na základňu. 
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Na rozdiel od bombardérov je stíhacím bombardérom povolené hádzať na 

zameranie [7.2], ale až do momentu zmeny na stíhačky nepoznajú stav 

pohotovosti [7.1]. Keď sa stanú stíhačkami, sú uvedené do pohotovosti.  

Stíhacie bombardéry sa musia zbaviť svojich bômb okamžite potom, ako 

zamerajú nepriateľskú peruť, či už vo Fáze zamerania, alebo po vzdušnom 

boji [9.2.1.1]. Stíhací bombardér, ktorý už nemá náklad bômb, sa stáva 

stíhačkou, zmení svoju misiu na Pátranie a môže tiež ostreľovať nepriateľa 

[15.2.3].  

Perute stíhacích bombardérov s taktickou flexibilitou [9.3.2] sa môžu po 

zameraní nepriateľskej perute rozdeliť, pričom jedna letka sa zbaví bômb a 

stáva sa stíhacou, zatiaľ čo druhá letka pokračuje v misii ako bombardér.  

Na konci vzdušného boja môžu brániace sa stíhacie bombardéry odmietnuť 

zamerať nepriateľa podľa 7.2.2, aby mohli pokračovať s nákladom bômb 

vo svojej bombardovacej misii. Len stíhacie bombardéry môžu odmietnuť 

zamerať nepriateľa.  

Ak stíhacie bombardéry začínajú pohyb v dosahu 3 políčok od nepriateľskej 

pozemnej jednotky, môžu sa namiesto normálnych 2 BP pre bombardéry 

pohybovať o 3 BP (a pri klesaní v rámci bombardovacieho profilu môžu 

využiť bonus +1 BP).  

Stíhačky s prieskumnou misiou [15.2.1.2] nenesú žiadny náklad bômb. V 

scenári ich považujte za bombardéry. Podobne ako bombardéry ani ony 

nemôžu zamerať nepriateľa.  

15.2.5   Nastavenie sa na útok  

Všetko správanie v predchádzajúcich sekciách predpokladá, že 

bombardovacie perute letia priamo k cieľovému stĺpcu na mape a začínajú 

svoj útok, keď sa k cieľu priblížia. Alternatívne môžu bombardovacie 

perute (a ich sprievod) preletieť ponad a za cieľový stĺpec, potom sa otočiť 

a letieť späť a vykonať bombardovanie.  

Bombardéry nemusia všetky útočiť na cieľ z rovnakého smeru. Niektoré 

bombardéry môžu v tom istom scenári útočiť zľava a iné sprava.  

15.3   BOMBARDOVACIE PROFILY  

Bombardovací profil opisuje spôsob, akým musí bombardovacia peruť 

letieť predtým, než zhodí na cieľ svoje bomby. Daný profil a požiadavky 

mierenia preň musí bombardovacia peruť niekedy letieť počas dvoch alebo 

viacerých ťahov za sebou. Pre odlišné typy útokov a zbraní existujú viaceré 

typy bombardovacích profilov.  

Požiadavky opisujú, za akých podmienok môže byť bombardovací profil 

použitý. Ak peruť tieto požiadavky nesplní, nemôže tento bombardovací 

profil letieť. Požiadavky môžu umožniť použitie profilu iba niektorým 

triedám lietadiel, lietadlám so špecifickými schopnosťami alebo iba za 

určitých podmienok. Hráč si pre danú peruť môže zvoliť jeden z 

dostupných profilov za podmienky, že sú splnené jeho požiadavky.  

Pokyny pre mierenie uvádzajú, čo musí peruť pri lete v danom profile 

vykonať, aby bolo mierenie úspešné. Ak pokyny mierenia uvádzajú, že 

bombardér musí "udržiavať kurz", musí peruť pre úspešné mierenie letieť 

týmto spôsobom až do momentu odhodenia bômb na cieľ. Neúspech pri 

mierení znamená, že útok prebehne s postihom "naslepo".  

Ak je to možné, bombardéry sa pri lete v bombardovacom profile presúvajú 

o celý limit bodov pohybu (krúženie NIE JE povolené). Ak môžu meniť 

letovú hladinu, môžu využiť aj bonus +1 BP za klesanie [8.2]. V ťahoch, v 

ktorých letia bombardovací profil, nemôžu bombardéry používať 

vyhýbacie manévre [13.4.2].  

Ak bombardovací profil vyžaduje "byť nad cieľom", musí sa bombardér 

nachádzať v rovnakom stĺpci ako cieľ.  

Po ukončení profilu peruť zhodí svoje bomby. Značku nákladu bômb 

presuňte zo Zápisníku krídla perute na cieľ. Ak peruť zhodila bomby 

uprostred pohybu, dokončite jej pohyb. Bombardovací útok vyhodnoťte v 

Bojovej fáze po útokoch PL streľbou, ale pred akýmkoľvek vzdušným 

bojom. Peruť, ktorá začne letieť profil, ho nemusí dokončiť. Bomby ale 

môže zhodiť až po jeho úspešnom ukončení. 

Stíhacie bombardéry ako bombardéry. Až na pár 

výnimiek, akými sú možnosť zamerania nepriateľa 

a nutnosť umiestňovať značky munície počas 

vzdušného boja [10.7.2], sú stíhacie bombardéry 

počas nesenia bômb v každom smere považované 

za bombardéry, vrátanie toho, ktorý stĺpec tabuľky 

používajú pri testovaní súdržnosti [10.7]. 

 

Pohyb stíhacích bombardérov. Stíhacie 

bombardéry môžu blízko svojho cieľa zvýšiť svoj 

pohyb. Zapamätajte si, že sprievodné perute to po-

volené nemajú. Odporúčame hráčom, aby 

sprievodné perute krúžili blízko cieľa [15.2.2], 

zatiaľ čo stíhacie bombardéry zrýchlia. 

 

 Zmeny pravidiel stíhacích bombardérov. 

Pravidlá pre stíhacie bombardéry prešli pre toto 

vydanie podstatnými zmenami, hlavne za účelom 

objasnenia toho, čo môžu a čo nemôžu vo svojich 

úlohách stíhačky a bombardéra robiť. Podľa 

nových pravidiel sa musia stíhacie bombardéry pri 

zameraní nepriateľa zbaviť bômb a v blízkosti 

svojich bombardovacích cieľov majú dodatočné 

BP. 

 

 

FOTKA: Stíhací bombardér Typhoon, naložený 

bombami, útočí na lode. Na rozdiel od strmhlavých 

bombardérov, ktoré bombardovali pri strmom 

klesaní a následne sa vydali späť na základňu, sa 

mohli stíhacie bombardéry preháňať nízko nad 

bojiskom a striedať bombardovanie s ostreľovaním 

kanónmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad postihu za bombardovanie naslepo. 

Peruť letí profil strmhlavého bombardovania. 

Začína na letovej hladine 2 a klesne na hladinu 0. 

Tým nesplní minimálne požiadavky mierenia, ktoré 

hovoria o minimálne 4 letových hladinách klesania, 

takže strmhlavé bombardovanie síce vykoná  

(s modifikátorom +3), ale zároveň obdrží postih  

za bombardovanie naslepo -2. 

 

 
 

Odvrátenie bombardérov. Keďže bombardo-

vanie prebieha v danom ťahu pred vzdušnými 

bojmi, musia sa obranné perute s bombardérmi 

vysporiadať v niektorom z ťahov predchádzajúcim 

ťahu bombardovania. 
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15.3.1   Horizontálne bombardovanie  

Požiadavky. Horizontálne bombardovanie môžu vykonávať všetky 

lietadlá.  

Mierenie. Pre mierenie musí bombardér dodržiavať kurz po určitý počet 

políčok bez zmeny letovej hladiny alebo smerovania. Počet políčok závisí 

od typu bombardovacieho zameriavača:  

T     1 políčko  

V    2 políčka  

G    4 políčka  

Profil. Pre horizontálne bombardovanie prelietava bombardér nad cieľom 

v akejkoľvek výške, bez zmeny letovej hladiny alebo smerovania.  

Keď je nad cieľom, zhodí peruť svoje bomby.  

15.3.2   Strmhlavé bombardovanie  

Požiadavky. Strmhlavé bombardovanie môžu vykonávať len lietadlá so 

schopnosťou Vzdušné brzdy [3.3]. Peruť musí mať cieľ na dohľad [4.6] 

pred začiatkom klesania, inak nemôže útok vykonať.  

Mierenie. Kvôli miereniu musí bombardér klesnúť aspoň o štyri políčka.  

Profil. Strmhlavé bombardovanie začína buď nad cieľom, alebo v 

priľahlom stĺpci k cieľovému stĺpcu, na letovej hladine 2 až 10. Zmeňte 

smerovanie tak, aby umožňovalo klesnutie, a potom klesnite na letovú 

hladinu 1 alebo 0. Ak peruť začína v stĺpci priľahlom k stĺpcu cieľa, musí 

v niektorom okamihu počas pohybu vstúpiť do stĺpca cieľa.  

Pri dosiahnutí požadovanej letovej hladiny nad cieľom peruť odhodí svoje 

bomby.  

V ťahoch, v ktorých peruť počas profilu strmhlavého bombardovania klesá 

o 2 alebo viac letových hladín, nemôže byť napadnutá vo vzdušnom boji 

a ani sa nemôže vzdušného boja nijako zúčastniť.  

15.3.3   Bombardovanie v strmom uhle  

Požiadavky. Bombardovanie v strmom uhle môžu vykonávať stíhacie 

bombardéry a strmhlavé bombardéry. Iné triedy lietadiel môžu 

bombardovanie v strmom uhle vykonávať iba v prípade, že majú 

schopnosť Aerodynamické brzdy [3.3]. Peruť musí mať cieľ na dohľad 

[4.6] pred začiatkom klesania, inak nemôže útok vykonať.  

Mierenie. Kvôli miereniu musí bombardér klesnúť aspoň o tri políčka.  

Profil. Bombardovanie v strmom uhle začína buď nad cieľom, alebo v 

priľahlom stĺpci k cieľovému stĺpcu, na letovej hladine od 2 do 10. Zmeňte 

smerovanie tak, aby umožňovalo klesnutie, a potom klesnite na letovú 

hladinu 1 alebo vyššie. Ak peruť začína v stĺpci priľahlom k stĺpcu cieľa, 

musí v niektorom okamihu počas pohybu vstúpiť do stĺpca cieľa.  

Pri dosiahnutí požadovanej letovej hladiny nad cieľom (1 alebo viac) 

odhodí peruť svoje bomby.  

15.3.4   Kĺzavé bombardovanie  

Požiadavky. Kĺzavé bombardovanie môžu vykonávať všetky typy 

lietadiel okrem ťažkých bombardérov [3.2]. Peruť musí mať cieľ na 

dohľad [4.6] pred začiatkom klesania, inak nemôže útok vykonať.  

Mierenie. Kvôli miereniu musí bombardér klesnúť presne o dve políčka.  

Profil. Kĺzavé bombardovanie začína dva stĺpce od stĺpca, v ktorom sa 

nachádza cieľ. Peruť letí šikmým zostupom k cieľu a klesá o 1 letovú 

hladinu za každý prejdený stĺpec bližšie k cieľu. To znamená, že ak by 

peruť začala zostup na letovej hladine 3, do cieľového stĺpca by vstúpila 

na letovú hladinu 1.  

Keď je nad cieľom, zhodí peruť svoje bomby. 

 

 

 

 

 

 

Príklad strmhlavého bombardovania. Peruť 

bombardérov SB2C Helldiver letí profil strm-

hlavého bombardovania. Začína na letovej hladine 

4 a, využijúc bonus 1 BP za klesanie, klesne na le-

tovú hladinu 0. Počas zvislého klesania v stĺpci 

cieľa má peruť výhodu spotrebovania iba 0.5 BP  

za každé prejdené políčko. Nemôže spotrebovať 

posledného pol bodu, ale to je v poriadku, pretože 
aj tak nie je možné spotrebovať celý limit BP.  

Pretože peruť Helldiverov letela profil strmhlavého 

bombardovania a klesla o 4 letové hladiny, nemôže 

byť napadnutá vo vzdušnom boji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strmhlavé bombardovanie a boj  

Keď sa strmhlavé bombardéry začali spúšťať  

k cieľom, nemohli na ne stíhačky bez vzdušných 

bŕzd útočiť bez toho, aby ich nepreleteli. V hre 

tento fakt znázorňujeme tým, že vzdušný boj  

v tomto prípade nie je povolený. 
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15.3.5   Torpédový útok  

Požiadavky. Torpédové útoky môžu vykonávať iba perute so schopnosťou 

Torpédo [3.3]. Peruť musí niesť náklad torpéd [15.1]. Torpédové útoky 

môžu perute vykonávať iba nad morom a cieľom musí byť loď [4.1, 14.0].  

Mierenie. Pre mierenie musí bombardér bez zmeny smerovania udržiavať 

kurz aspoň 2 políčka nad morom, v letovej hladine 0.  

Profil. Pre vykonanie torpédového útoku letí bombardér k cieľu na letovej 

hladine 0 bez zmeny smerovania. Perute sa počas torpédového útoku nesmú 

rozdeliť [9.3].  

Pri dosiahnutí stĺpca nad cieľom (alebo stĺpca priľahlého k stĺpcu cieľa, 

podľa výberu hráča) odhodí peruť svoje torpéda. Značku torpéd považujte 

za značku nákladu bômb a umiestnite ju po odhodení na cieľ. Pri 

torpédovom útoku z priľahlého stĺpca aplikujte na útočný bombardovací 

hod postih za veľkú vzdialenosť.  

Bombardovacia hodnota pri torpédových útokoch je vždy 20 (ignorujte 

bombardovaciu hodnotu uvedenú na IKL). Na útok torpédami musí byť 

vždy aplikovaný aj modifikátor útoku torpédami, taktiež uvedený na IKL 

[3.3].  

15.3.5.1   Pomalý torpédový útok  

Ak je na IKL uvedená schopnosť "Torpédo (pomalé)", označte peruť počas 

mierenia značkou "pomalý" [3.3.2]. Peruť sa počas mierenia pohybuje iba 

o 1 BP za ťah. Na začiatku Pohybovej fázy v ťahu nasledujúcom po útoku 

značku "pomalý" odstráňte.  

15.3.6   Raketový útok  

Požiadavky. Raketové útoky môžu vykonávať len lietadlá so schopnosťou 

PTR [3.3]. Peruť musí niesť náklad PTR [15.1].  

Mierenie. Pre mierenie musí bombardér letieť na letovej hladine 0 na 

políčko cieľa, alebo políčko k nemu priľahlé.  

Profil. Pre vykonanie raketového útoku letí bombardér na letovej hladine 0 

na políčko cieľa, alebo políčko k nemu priľahlé. Vo vzdialenosti do 2 

stĺpcov od cieľa môže peruť klesnúť o akýkoľvek počet letových hladín 

[15.2.1], ale v ťahu, v ktorom útočí, už nemôže klesnúť o viac ako 1 letovú 

hladinu.  

Keď sa peruť nachádza na letovej hladine 0 na políčku cieľa, alebo políčku 

k nemu priľahlom, útočí. Značku PTR považujte za značku nákladu bômb 

a umiestnite ju po odhodení na cieľ. Pri útoku PTR z priľahlého stĺpca 

aplikujte na útočný bombardovací hod postih za veľkú vzdialenosť.  

Namiesto bombardovacej hodnoty lietadla použite hodnotu raketového 

útoku, uvedenú vedľa schopnosti PTR (voči odolným cieľom bude hodnota 

polovičná) [14.0].  

15.3.7   Ostreľovanie  

Požiadavky. Pre ostreľovanie musia perute letieť ostreľovaciu alebo 

pátraciu misiu. Ostreľovať môžu všetky lietadlá, ktoré majú palebnú silu. 

Na ostreľovanie nepotrebuje peruť náklad bômb. Ak je munícia letky 

vyčerpaná, letka ostreľovať nemôže.  

Mierenie. Za účelom mierenia musí letka vletieť na políčko cieľa.  

Profil. Na vykonanie ostreľovacieho útoku vletí peruť na políčko cieľa. Vo 

vzdialenosti do 2 stĺpcov od cieľa môže peruť klesnúť o akýkoľvek počet 

letových hladín [15.2.1], ale v ťahu, v ktorom útočí, už nemôže klesnúť o 

viac ako 1 letovú hladinu.  

Na cieľovom políčku prebehne ostreľovanie. Na rozdiel od normálnych 

bombardovacích útokov nespotrebováva peruť značku nákladu bômb. 

Bombardovacia hodnota použitá pri útoku je 1 plus palebná sila perute. (Pre 

vplyv kanónových gondol na palebnú silu viď 13.5.6.)  

Po ostreľovacom útoku označte peruť značkou nízkeho stavu munície 

(označte tak aj bombardovacie perute, ktoré si normálne muníciu neznačia 

[10.7.2]). Ak je munícia už pred útokom nízka, tento útok ju vyčerpá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad palebnej sily pri ostreľovaní. Ak je pa-

lebná sila perute 0, je bombardovacia hodnota pri 

ostreľovaní 1. Ak je palebná sila 2, je bombar-

dovacia hodnota pri ostreľovaní 3 atď. 

 

 

 

 

Rakety  

Rakety boli veľmi presné zbrane, ale ich vý-

bušná nálož bola v porovnaní s bombami 

omnoho menšia, takže boli voči dobre chrá-

neným cieľom a infraštruktúre málo účinné. 

Modifikátor útoku torpédami  

Modifikátor útoku torpédami vyjadruje spoľah-

livosť a efektivitu torpéd. Americké torpéda boli 

na začiatku vojny notoricky nespoľahlivé. 

Pomalé torpéda  

Pomalé torpéda nemali "chvostové krídelká", 

ktoré by umožňovali odhodenie aj vo veľkej 

rýchlosti, preto museli bombardéry letieť 

výrazne pomalšie. 
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15.4   VYHODNOTENIE BOMBARDOVACÍCH 

ÚTOKOV  

Pri vyhodnotení bombardovacích útokov musí hráč:  

(1) hodiť na Bombardovaciu tabuľku, aby zistil, aké percento bômb 

zasiahne cieľ.  

(2) zistiť, koľko bombardovacích zásahov podľa percenta zasiahnutých 

bômb získal.  

Hoďte dvomi kockami a upravte hod podľa Bombardovacej tabuľky. 

Modifikátory bombardovacieho zameriavača za letovú hladinu, z ktorej 

bombardovací útok vykonávate, nájdete v Tabuľke modifikátorov letovej 

hladiny. Výsledný upravený hod porovnajte s Bombardovacou tabuľkou, čím 

získate percento zásahov.  

Vynásobte bombardovaciu hodnotu perute percentami zásahov a zaokrúhlite 

na najbližšie celé číslo [1.2]. (Môže sa stať, že po zaokrúhlení dostanete 0.) 

Tým získate spôsobené bombardovacie zásahy. [14.1.1].  

Letky a narušené perute používajú pred násobením percentami iba polovičnú 

bombardovaciu hodnotu. Rozvrátené perute používajú pred násobením 

percentami iba 1/4 svojej vytlačenej bombardovacej hodnoty (25%). 

(Rozvrátené letky, ako je uvedené vyššie, ju najprv rozdelia na polovicu, a 

potom na ďalšiu štvrtinu.)  

15.5   ŠPECIÁLNE BOMBARDOVACIE ÚTOKY  

15.5.1   Kovadlinový útok  

Kovadlinový útok je torpédový útok [15.3.5] vykonaný dvomi alebo 

viacerými peruťami v rovnakom ťahu na rovnakú loď. Na všetky útoky na túto 

loď v danom ťahu je aplikovaný modifikátor kovadlinového útoku.  

15.5.2   Útoky padákovými bombami  

Ak to pravidlá scenára umožňujú, môžu perute niesť náklad padákových bômb 

[15.1]. Útoky padákovými bombami sú vyhodnotené ako horizontálne 

bombardovacie útoky na letovej hladine 0 alebo 1. Padákové bomby 

ovplyvňujú hod kockami na Bombardovaciu tabuľku. Ak používate padákové 

bomby voči odolným cieľom alebo lodiam [14.0], znížte ich bombardovaciu 

hodnotu na polovicu.  

15.5.3   Útoky Kamikadze  

Japonské perute, označené pravidlami scenára ako Kamikadze jednotky, 

vykonávajú samovražedné útoky. Na vykonanie útoku Kamikadze oznámte 

pozemný cieľ v dosahu 7 políčok. Peruť potom letí najkratšou trasou [9.2.5] 

na toto cieľové políčko, ukončí na ňom pohyb a pri vstupe na políčko odhodí 

bomby. Posledné BP pohybu sa považuje za mierenie.  

Pri vyhodnotení bombardovania aplikujte na útok modifikátor Kamikadze. Za 

každé zostávajúce lietadlo v peruti v okamihu útoku zvýšte bombardovaciu 

hodnotu o 3 (tento bonus pridajte až po prípadnom rozdelení bombardovacej 

hodnoty na polovicu za letky, ale pred akoukoľvek úpravou za narušenie alebo 

rozvrátenie a pred samotným násobením). Počet zostávajúcich lietadiel je 

rovný limitu strát perute mínus počet strát na jej Zápisníku krídla (oneskorenci 

sa do strát NEZAPOČÍTAVAJÚ). Po vyhodnotení bombardovania sa 

Kamikadze peruť zrúti na cieľ a je odstránená z hry.  

15.5.4   Skákajúce bomby  

Ak špeciálne pravidlá scenára uvádzajú, že perute majú vhodný výcvik, môžu 

využiť skákajúce bomby. Útočiť skákajúcimi bombami je možné len na lode, 

používa sa pri nich normálny náklad bômb a tieto útoky sú vyhodnotené ako 

horizontálne bombardovanie na letovej hladine 0. Skákajúce bomby 

ovplyvňujú hod kockami na Bombardovaciu tabuľku.  

15.5.5   Kombinovanie ostreľovania s inými útokmi  

Ak peruť spĺňa požiadavky na oba typy útoku, je možné pri jednom útoku 

kombinovať ostreľovanie [15.3.7] s raketami [15.3.6], skákajúcimi bombami 

[15.5.4] alebo padákovými bombami [15.5.2]. Vykonajte útok na políčku 

cieľa. Použite zodpovedajúci modifikátor za skákajúce bomby, padákové 

bomby alebo rakety, NIE modifikátor za ostreľovanie. K bombardovacej 

hodnote rakiet alebo bômb pridajte aj bombardovaciu hodnotu za 

ostreľovanie. Peruť následne označte značkou nízkeho stavu munície 

[10.7.2], ako pri normálnych ostreľovacích útokoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombardovacie útoky. Celkové modifikátory kociek 

nemôžu presiahnuť +6 alebo -6, čo znamená, že útok 

má vždy šancu dosiahnuť aspoň 10% úspešnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad útoku Kamikadze. Letka stíhačiek A6M5 

Zero vykonáva Kamikadze útok na americkú CV 

(lietadlovú loď). Bombardovacia hodnota letky je 5.  

V momente útoku je limit strát letky 3 a letka  

už utrpela 1 stratu od stíhačiek a PL streľby, ale ešte 

nie je narušená. Pri hode na Bombardovaciu tabuľku 

dosiahne letka z útoku 25% zásah.  

Bombardovacia hodnota je znížená na polovicu  

(a zaokrúhlená) na 3, keďže sa jedná o letku; potom  

je podľa aktuálneho počtu 2 lietadiel v letke zvýšená  

o 6 (3 za každé lietadlo) na 9. Vynásobením 6 x 25% 

(a zaokrúhlením) dosiahneme 2 bombardovacie zása-

hy jednotky CV.  

Po vyhodnotení bombardovacieho útoku je letka stí-

hačiek Zero zničená a odstránená z hry. 

 

 Zmeny špeciálnych bombardovacích pravidiel. 

Navyše k premenovaniu a revízii pravidiel pre útoky 

Kamikadze (aby sa dali ľahšie používať) sme do 

pravidiel pridali útoky padákovými bombami  

a skákajúcimi bombami, ktoré môžu byť kombinované 

s ostreľovaním. Predchádzajúce pravidlá o samovra-

žedných útokoch boli odstránené, aj keď sa môžu  

v niektorom zo scenárov objaviť ako špeciálne 

pravidlo scenára. 

 

Interpretácia bombardovania  

Bombardovací systém pokrýva toľko možných 

situácií a výsledkov, že hráči musia sami 

interpretovať výsledok svojej snahy. Pri útoku 

nemusia cieľ zasiahnuť všetky bomby perute. A 

tie, ktoré zasiahnu, nemusia všetky nájsť poža-

dované kritické miesto.  

Môžete predpokladať, že 100% výsledok značí 

zasiahnutie kritického miesta cieľa: zásobníka 

zbraní alebo hangáru na lodi, operačnej miestnosti 

letiska alebo veliteľskej skupiny armádnej jed-

notky.  

50% výsledok vyjadruje slušný zásah alebo dobrú 

koncentráciu bômb. Možno boli zasiahnutie nie-

ktoré dôležité body, ale nie s katastrofickými 

následkami.  

Nižšie výsledky vyjadrujú ľahké zásahy, zásahy  

do najhrubšieho panciera alebo do menej dôle-

žitých systémov. 

 

Padákové bomby  

Padákové bomby, raná verzia trieštivých bômb, boli 

fragmentačné bomby s pripevneným padákom, 
používané americkým letectvom v juhozápadnom 

Pacifiku najmä voči letiskám. 

Kovadlinové útoky  

Kovadlinové útoky vyžadovali od jednej skupiny 

torpédových bombardérov zaútočiť na cieľ v pravom 
uhle od inej skupiny bombardérov, takže bez ohľadu 

na to, ktorým smerom sa cieľová loď pokúsila 

torpédam uniknúť, väčšinou tak či tak dostala bočný 

zásah od niektorej z bombardovacích skupín. 

Kamikadze  

Jednotky Tokko, alebo "špeciálne útočné jednotky", 

sa pre Američanov stali známymi ako Kamikadze, 

najmä pre svoje samovražedné útoky na lode. 
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16.0   REGISTER  

Odkazy na hlavné pravidlá pre konkrétny výraz sú uvedené tučným písmom.  

 

Aerodynamické brzdy - 3.3, 15.3.3  

Balbo (formácia) - 9.5.6  

Blízky sprievod - 5.3, 9.2.2.1  

Body pohybu (BP) - 3.3, 4.6.2, 7.2.3, 8.1.1, 8.2-8.5.1, 9.2.1-

9.2.3, 9.2.5-9.2.6, 9.5.6, 10.4.2, 10.8.2, 13.4.3, 13.7, 

13.8.2, 14.2.3, 15.2.1, 15.2.1.1, 15.2.4, 15.3, 15.3.5.1, 

15.5.3  

Bojaschopná - viď Rozvrátená  

Bojová letecká hliadka - 9.2.4.1  

Bojová obratnosť (hodnota) - 1.1, 3.3.2, 5.1, 10.5  

Bojová rýchlosť (hodnota) - 1.1, 3.3.2, 5.1, 10.5  

Bojový displej - 2.1, 10.0.1  

Bombardér - 1.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 5.2-5.3, 6.0-6.1.4, 7.1, 7.2, 

8.2, 9.2-9.2.3, 9.2.6, 9.3, 9.4.1, 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 

10.2, 10.4-10.4.4, 10.7-10.7.2, 10.8, 12.1, 13.4.1, 13.4.2, 

13.5.2, 13.5.3, 13.5.5, 15.0, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.4, 15.2.5, 

15.3-15.3.7  

Bombardovací útok - 5.1, 6.0, 9.2.6, 10.6, 12.1, 13.4.2, 

14.1.1, 14.2.5, 15.0-15.2.1, 15.3.2-15.3.7, 15.4-15.5.4  

Bombardovací zameriavač - 3.3, 15.2.1.2, 15.3.1, 15.4  

Bombardovanie (misia) - 2.1, 3.2.1, 3.3, 9.2-9.2.1.2, 15.0, 

15.2-15.2.1.2, 15.2.4  

Bombardovanie v strmom uhle - 14.1.3, 15.3.3  

Čelný boj - 3.3, 7.2.3, 10.2.1, 10.3, 10.4, 10.4.4, 10.5, 10.6, 

10.8.1  

Dážď - 4.5.1, 4.7, 5.1  

Dohľad - 1.1, 4.3, 4.6-4.6.2, 4.7, 7.2, 7.2.2, 9.5.4, 10.4, 11.0, 

14.2.2, 14.2.4, 15.2.1.2, 15.3.2-15.3.4  

Doktrína - 3.3.2, 5.1  

Dostupná (peruť) - 1.1, 9.2.2, 9.5.2, 9.5.4, 9.5.4.1, 10.4, 

11.0  

Eso - 2.1, 5.1, 5.2.1, 9.3.1, 9.5.1, 10.6, 10.7.3  

Formácia - 1.1, 5.3, 9.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.5-9.5.6, 13.5.5, 13.6, 

15.2.1-15.2.3  

Gyroskopický zameriavač - 3.3, 10.6, 13.5.4  

Hlavný bojovník - 7.2.2, 10.1.3, 10.2, 10.2.1, 10.5-10.5.3, 

10.6, 10.8.1, 13.4.1-13.4.3  

Hmla - 2.1, 4.3, 4.7, 5.1, 5.3  

Hodnota obrany (lietadla) - 3.3, 10.2, 10.5.1, 10.5.2, 13.5.5  

Hodnota/úroveň poškodenia - 14.0-14.1.3  

Horizontálne bombardovanie - 15.2.1.2, 15.3.1, 15.5.2, 

15.5.4  

Horizontálny let - 1.1, 5.3, 8.5.1, 10.8.1, 13.4.3, 13.7  

IP značka - 2.1, 5.2, 7.1, 7.2.1  

Kamikadze - 15.5.3  

Kanónová gondola - 2.1, 3.3, 3.3.2, 5.2, 9.3.1, 13.5.1, 

13.5.6, 15.3.7  

Klesať/klesanie (pohyb) - 1.1, 2.1, 3.3.2, 4.1, 8.2, 8.3, 8.5, 

9.2.1-9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.5.6, 10.4.2, 10.8.2, 13.8.2, 

14.2.8, 15.2.1-15.2.3, 15.3, 15.3.2-15.3.4, 15.3.6-15.3.7, 

15.5.3  

Kĺzavé bombardovanie - 15.3.4  

Kondenzačné stopy - 2.1, 4.4, 5.1, 5.3  

Kovadlinový útok - 15.5.1  

Krídlo - viď Veliteľ krídla  

Kruh/Krúženie (pohyb) - 6.0, 8.3.1, 8.5, 9.2, 9.2.4.1, 14.2.3, 

15.2.1-15.2.3, 15.3  

Letky - 1.1, 2.1, 3.1, 3.3, 3.3.2, 5.1, 9.3-9.3.1, 9.5.4, 9.5.6, 

10.2, 10.4.2, 10.5, 10.7, 12.1, 13.6, 13.7, 13.8.2, 15.4, 

15.5.3  

Letová hladina - 1.1, 2.1, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 

5.3-5.3.1, 6.0, 6.1.1, 8.2-8.5.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.5.6, 

10.4, 10.4.2, 10.8.2, 13.8.2, 14.0, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.8, 

14.3, 15.2.1-15.2.3, 15.3.1-15.3.7, 15.4, 15.5.2-15.5.4  

Loď - 4.1, 4.6.2, 13.5.6, 14.0-14.1.3, 14.2, 14.2.8, 15.3.5, 

15.5.1, 15.5.2, 15.5.4  

Manévrovací súboj - 2.1, 3.3.2, 6.1.3, 7.2, 7.2.2, 7.2.4, 

9.4.2, 10.1.2-10.1.3, 10.5, 10.7.1, 10.8-10.8.2, 13.4.1-

13.4.3, 14.2.3  

Modifikátor obrany (pozemné jednotky) - 13.7.1, 14.0, 

14.1.3  

More - viď Zemský povrch  

Munícia - 2.1, 9.3.1, 10.2, 10.7.2, 13.3, 13.5.3, 14.2.7, 14.3, 

15.1, 15.2.1.1, 15.2.3, 15.3.7, 15.5.5  

Najkratšia trasa - 7.2.1, 9.2.2-9.2.4, 9.2.5, 15.2.2, 15.5.3  

Náklad bômb - 2,1, 3.2.1, 3.3, 3.3.2, 5.2, 6.0, 9.2.1-9.2.1.1, 

10.2, 10.6, 10.7.1, 12.1, 13.5.1, 14.2.5, 15.0-15.1, 

15.2.1.1, 15.2.4, 15.3, 15.3.5-15.3.7, 15.4, 15.5.4  

Narušená/narušenie - 1.1, 2.1, 9.3, 10.7, 12.1, 15.4, 15.5.3  

Návrat na základňu - 9.2.1.1, 9.2.2-9.2.4, 9.2.6, 10.7.1, 

15.2.1-15.2.3  

Nedostupná - viď Dostupná  

Neozbrojená peruť - 3.3, 10.2, 10.5.3, 10.7.2  

Nepriateľ - 1.1, 7.2  

Nízky odpor - 3.3, 3.3.2  

Oblaky - 2.1, 4.5-4.5.1, 4.6.1-4.6.2, 4.7, 5.1, 5.3  

Obranný kruh - 2.1, 7.1, 8.1.2, 8.3, 9.2.2, 9.2.6, 10.7.1, 10.8, 

13.4.1-13.4.2, 13.4.3, 13.6  

Obratnosť (parameter) - viď Základná obratnosť  

Ochrana - 3.3, 10.6-10.6.1, 14.3  

Od Slnka - 4.6.2, 13.4.1, 14.1.3  

Odolný cieľ - 14.0, 15.3.6, 15.5.2  

Oneskorenec - 1.1, 2.1, 9.3.1, 10.6-10.6.1, 15.5.3  

Opancierovaná loď - 14.0  

Ostreľovanie (misia) - 15.2.1.1  

Otáčanie sa (pohyb) - 8.1.1  

Padákové bomby - 2.1, 3.3.2, 5.2, 15.1, 15.5.2, 15.5.5  

Palebná priehrada (flak) - 2.1, 6.0, 14.2-14.2.3, 14.2.4-

14.2.5, 14.2.7- 14.2.8  

Palebná sila - 3.3, 10.3, 10.5.3, 10.6, 13.5.2, 13.5.4, 13.5.6, 

14.2.5, 14.2.7, 15.3.7  

Pátranie (misia) - 2.1, 3.2.1, 7.1, 9.2, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 

9.5.5, 13.4.3, 14.3, 15.2.1.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4, 15.3.7  

Peruť - 1.1, 2.1, 3.0-3.1, 3.2, 3.3, 5.1-5.3.1, 8.1, 8.1.2, 9.3- 

9.3.2, 9.5.4, 9.5.6, 10.2, 10.7, 12.1, 13.6  

PLR - viď Rakety (zbraň)  

PNS - 5.1, 6.0, 9.2.4-9.2.4.1, 9.4, 9.4.2  

Poloha (pred/za) - 8.1.2, 13.4.3  

Pomalá - 2.1, 3.3, 3.3.2, 13.7, 13.8.2, 15.3.5.1  

Pomalé stúpanie - 2.1, 3.3, 3.3.2, 8.5, 8.5.1, 9.2.5  

Poradie iniciatívy - 1.1, 3.3.2, 5.3.1, 6.1, 6.1.1-6.1.2  

Pozemná jednotka - 2.1, 4.1, 5.1, 5.3, 12.1, 13.7, 13.7.1, 

14.0-14.3, 15.0, 15.2.1, 15.2.1.1, 15.2.3, 15.2.4, 15.5.3  

Pozičný súboj - 10.5, 10.5.2, 13.4.2  

Preťažená sieť - 9.4.2, 9.5.4.1  
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Priama protilietadlová streľba - 4.7, 6.0, 14.2-14.2.2, 

14.2.4-14.2.5, 14.2.7- 14.2.8  

Prídavná nádrž - 2.1, 3.3, 3.3.2, 5.2, 6.0, 7.1, 9.3.1, 13.2  

Prieskum (misia) - 3.2.1, 14.1.1, 15.2.1.2, 15.2.4  

Priľahlý - 1.1, 4.2, 8.1, 8.3, 9.1, 9.5.2, 10.4, 10.8.2, 14.2.2, 

14.2.4, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.5, 15.3.6  

Prísna doktrína - viď Doktrína  

Proti Slnku - 1.1, 4.2, 4.6.2, 14.1.3 

Protilietadlová (PL) streľba - 4.7, 6.0, 10.7, 10.7.2, 11.0, 

14.0, 14.1.1-14.1.3, 14.2-14.2.8  

Protitanková gondola - viď Kanónová gondola  

Prúdový motor - 3.3, 8.2, 9.2.1, 9.2.2, 13.8-13.8.3, 15.2.1  

PTR - 2.1, 3.3, 3.3.2, 5.2, 9.3.1, 15.1, 15.2.1, 15.3.6  

Rádio - 5.1, 6.0, 7.1, 9.2.3-9.2.4, 9.3.1, 9.4-9.4.2, 9.5, 9.5.2, 

9.5.4-9.5.4.1  

Rádiová sieť - viď Rádio  

Raketový motor - viď Prúdový motor  

Raketový útok - 13.5.2-13.5.3, 15.1, 15.3.6, 15.5.5  

Rakety (zbraň) - 2.1, 3.3, 3.3.2, 5.2, 9.3.1, 10.7.2, 13.5.1-

13.5.3, 15.1, 15.3.6, 15.5.5  

Reakcia - viď Sprievod  

Reťazové zameranie - 6.1.2, 10.1.3, 10.2, 10.4.3  

Rozdelenie perute - 3.1, 7.2.1, 9.3-9.3.2, 9.5.4, 10.4.2-

10.4.3, 15.3.5 

Rozkazy - 6.0, 7.2.2, 7.2.4, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.2, 9.5.3, 

9.5.4- 9.5.4.1, 9.5.5  

Roztrhané (oblaky) - 2.1, 4.5, 4.5.1, 4.6.1, 4.7  

Rozvrátená/bojaschopná (peruť) - 1.1, 2.1, 7.2, 7.2.2, 9.2.6, 

9.3, 10.6, 10.7, 10.7.1, 10.8, 10.8.1, 11.0, 12.1, 13.4.3, 

13.5.5, 14.2.6, 15.2.1.2, 15.4, 15.5.3  

Rýchlosť (parameter) - viď Základná rýchlosť  

Skákajúce bomby - 15.5.4, 15.5.5  

Slnko - 1.1, 2.1, 4.2, 4.6.2, 5.1, 5.3, 13.4.1, 14.1.3  

Smerovanie - 4.6.2, 5.1, 5.3, 8.1-8.1.1, 8.3-8.3.1, 8.4, 9.1, 

9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.5.6, 10.8.1-10.8.2, 13.7, 15.3.1-

15.3.3, 15.3.5  

Spriatelená - viď Nepriateľ  

Sprievod (misia) - 2.1, 3.2.1, 5.3, 6.0, 6.1, 6.1.4, 7.1, 8.2, 

9.2, 9.2.2, 9.2.6, 9.3.1, 10.2, 10.3, 10.4-10.4.5, 15.2.1, 

15.2.2, 15.2.3, 15.2.5  

Stíhací bombardér - 1.1, 3.2.1, 7.1, 7.2, 9.2, 9.2.1.1, 10.2, 

10.7-10.7.2, 15.2.4, 15.3.3  

Stíhačka - 1.1, 3.2, 3.2.1, 5.1, 5.2-5.2.1, 6.1-6.1.2, 7.0-7.2, 

8.2, 9.2, 9.2.2-9.2.4, 9.2.6-9.2.7, 9.3, 9.3.2, 9.4.1, 10.0, 

10.1.3, 10.2, 10.4, 10.7-10.7.2, 10.8-10.8.2, 11.0, 13.3, 

13.4.2-13.4.3, 13.5.2-13.5.3, 14.2.6, 15.2.4  

Strata/Straty - 1.1, 2.1, 5.1, 9.3.1, 10.2.2, 10.5.1, 10.6-

10.6.1, 10.7, 10.7.3, 12.1, 13.5.2, 13.6, 14.3, 15.5.3  

Strmhlavé bombardovanie - 14.1.3, 15.3.2  

Stúpať/Stúpanie (pohyb) - 1.1, 2.1, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 8.3, 

8.5, 8.5.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5, 9.5.6, 10.4.2, 13.8.1, 13.8.2, 

15.2.1, 15.2.2  

Taktická flexibilita - 7.2.1, 9.3, 9.3.2, 9.5.4, 10.4.2  

Ťažká výzbroj - 3.3, 13.5.2  

Torpédo - 2.1, 3.3, 3.3.2, 4.1, 5.2, 9.3-9.3.1, 13.5.1, 15.1, 

15.3.5-15.3.5.1, 15.5.1  

Upútané balóny - 12.1, 14.2, 14.2.2, 14.3  

Útok ostreľovaním - 13.5.6, 15.1, 15.2.1, 15.2.1.1, 15.2.3, 

15.3.7, 15.5.5  

V kľude - viď V pohotovosti  

V pohotovosti - 1.1, 2.1, 5.1, 6.0-6.1, 7.0-7.1, 7.2.1, 8.2, 

9.2.2-9.2.4, 9.2.7, 9.4-9.4.1, 9.5.4, 13.2, 13.4.1-13.4.3, 

15.2.4  

Veliteľ krídla - 2.1, 5.1, 5.2.1, 5.3, 6.0, 7.2.4, 9.2.4, 9.3-

9.3.1, 9.4, 9.4.2, 9.5.1-9.5.5, 10.7.3 

Veterán (peruť) - viď Zelenáč (peruť)  

Víťazstvo - 10.6, 11.0, 12.0-12.1 

Voľná doktrína - viď Doktrína  

Voľný pohyb - 7.2.3, 9.2.4, 9.2.6, 9.2.7, 15.2.1.1, 15.2.3  

Výhľad dozadu - 3.3  

Vzájomný útok - 3.3.2, 10.1.2, 10.1.3  

Vzdialenosť - 1.1, 7.2.1, 7.2.2, 9.2.5, 11.0  

Vzdušné brzdy - 3.3, 15.3.2  

Vzdušný boj (vyhodnotenie) - 10.5 

Zachytenie (misia) - 2.1, 3.2.1, 5.3-5.3.1, 8.2, 9.2, 9.2.4-

9.2.4.1, 9.3, 9.5.3  

Základná obratnosť - 1.1, 3.3.2, 10.1.2, 10.1.3, 10.8.1  

Základná rýchlosť - 1.1, 3.3.2, 6.1.1, 10.8, 13.4.2  

Zameraná/zameranie - 1.1, 2.1, 3.3, 4.6.2, 4.7, 5.2, 6.0, 

6.1.2, 7.0-7.2.4, 9.2.1.1, 9.2.2-9.2.4.1, 9.2.6-9.2.7, 9.3-

9.3.2, 9.4, 9.4.2, 9.5.3-9.5.5, 10.0-10.1, 10.1.2-10.1.3, 

10.2-10.2.1, 10.4, 10.4.2-10.4.4, 10.7.1, 10.8.1, 13.4.1, 

14.2.4, 14.3, 15.2.2-15.2.4  

Zásahy - viď Straty  

Zasiahni a uteč (útok) - 10.3, 10.5  

Zbaviť sa (nákladu) - 3.2.1, 6.0, 7.1, 9.2.1.1-9.2.1.2, 10.7.1, 

13.2, 13.5.6, 15.2.4  

Zelenáč (peruť) - 2.1, 5.1, 5.2.1, 10.8  

Zemský povrch/zem - 1.1, 2.1, 4.1, 4.5.1, 5.3, 13.7, 14.2.2, 

14.3, 15.0  

Značka ťahu - 5.3, 6.0  
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POZÍCIA SLNKA – SLNEČNÝ OBLÚK 
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