
Bitva Truhlik (Trpaslíci) vs. Raia (Norsáci) 
2.9.2015 – kampaň, 4.kolo 

1. Armády: 
 Truhlík (2285 bodů)    Raia (2060 bodů) 
 7 Warriors     4 Bondsmen 
 3 Handgunners     8 Huscarls 
  2 Rangers      Banner of Shielding 
  3 Troll Slayers     3 Bersekers 
  2 Cannon     2 Cavalry 
  2 Flame Cannon    1 War Mammoth 
  2 Gyrocopter     1 Jarl 
 1 General      Orb of Majesty 
  2 Runesmith     1 Hero 
    1 Scroll of Dispelling    Sword of Fate 
       2 Shaman 
Truhlík: 100 bodů za první místo v kampani, 185 ze zlaťáků z dolů 
Raia: 60 bodů ze zlaťáků z dolů, Událost: +1 elitní jednotka (berserkři) 

2. Rozdělení armády: 
 Truhlík:  

 Pravé křídlo:  1. Brigáda: 1xRangers, 2x Warriors, 1x Troll Slayers 
 Střed:   2. Brigáda: 1x Handgunners, 1x Warriors, 1x Flame cannon, 1x Cannon 
   3. Brigáda: 1x Handgunners, 1x Warriors, 1x Flame cannon, 1x Cannon 
 Levé křídlo: 4. Brigáda: 1x Handgunners, 2x Warriors, 1x Troll Slayers 
 Záloha:  5. Brigáda: 1x Rangers, 1x Warriors, 1x Troll Salyers 
 
 Raia: 

 Pravé křídlo: 1. Brigáda: 2x Cavalry 
   2. Brigáda: 2x Huscarls 
 Střed:  3. Brigáda: 2x Huscarls, 2x Bondsmen 
   4. Brigáda: 3x Bersekers, 1x War Mammoth 
   5. Brigáda: 2x Huscarls, 2x Bondsmen 
 Levé křídlo: 6. Brigáda: 2x Huscarls (1x Banner of Shielding) 
 

3. Úvodní strategie: 
 Truhlík: 

 Dle dřívějších rad jsem předpokládal, že si Raia vezme maximální počet Bersekrů. Proto jsem 
do armády vložil maximální počet střeleckých jednotek, s jasným rozkazem "Bersekři nesmějí projít". 
Střed armády se měl postavit do klasické línie s tím, že bude držet střelbou Norsáky v uctivé 
vzdálenosti. Brigáda na pravém křídle měla před sebou vesnici a její úkol byl obejít tuto vesnici a 
zaútočit Riovi do boku. Na svém levém křídle jsem pociťoval slabinu (proti Norsácké jízdě stála 
jednotka bez Rangerů), ale předpokládal jsem, že si moje pěchota s takovouto nepříjemností poradí. 
Zálohy stály na střebu (to pro případ, že bych byl nucen je použít). 
 
 Raia: 



  Strategie byla minimalizovat dopad trpasličí střelby. Udeřit pouze na jednom křídle. Za pomocí dvou 
kouzelníků (počítal jsem s dispellem na straně trpošů) podpořit úder kouzlením terroru. Ve volných 
chvílích u kouzelníků zkoušet blesky a přehoz na D6. 

4. Zahájení bojů: 
 Raia dokončil jako první deploy, ale i s bonusem +1 na začátek se mu nepodařilo zahájit hru. 
Díky dobrému hodu na kostky tedy začínal Truhlík. 

1. Kolo hry: 

 

Truhlík Raia 

První pohyb trpaslíků úplně zaskočil nepřipravené 
Norsáky. Palba z děl navíc dokázala odsunout 
mamuta od Bersekrů a dvě jednotky Bersekrů 
ztratily po jednom podstavci. 

Opravdu jsem nečekal, že se Truhlíkovi 
podaří posunout celou linii dopředu, z toho 
celý střed s děly (dvě brigády) o tři rozkazy! 
Podle toho tedy nebyly rozvinuté ani 
jednotky, jak měly dle původního plánu být 
(bersekři kryjí v řadách první linie a 
mamuta). 



 

Norsáci se však dělostřelby nezalekli a vyrazili vpřed. Je sice pravda že dost zajímavým způsobem 

připomínajícím zákopové práce v 16 století, ale jejich taktika byla vcelku nečekaně účinná proti 

střelbě. Ovšem velení zde trochu uvízlo, oba kouzelníci se vrhli na dělostřelectvo a blesky jim lítaly z 

rukou, výsledkem bylo rozražení jedné z dělostřeleckých brigád trpaslíků. Bohu žel víc než to se 

kouzelníkům nepovedlo. 

2. Kolo hry: 

 
Pravé křídlo trpaslíků zůstalo stát. Asi byli překvapeni dýmem a hlukem, který se nesl nad středem 
jejich armády. Zato levé křídlo se vysunulo vpřed tak razantně, že vytvořilo mezeru, tu však uzavřela 
záloha. Truhlík: "V tuto chvíli jsem se rozhodl prolomit Raiův pravý bok. Bohužel, on měl úplně ten 
stejný nápad jako já." 
 



 
 

Truhlík Raia 

Norsáci obklopily trpasličí brigádu ze všech stran a s 
pomocí mamuta do ní bušily co se do ní vešlo.  

Cílem bylo rozdrtit trpasličí levé křídlo 
jedním vrzem. Abych svoji brigádu zbytečně 
nevystrčil vpřed a nečelil tak tvrdému 
protiútoku, vystavil jsem bondsmeny jako 
ochranu (modré a černé figurky z Člověče 
nezlob se u lesa) a tak zakryl svoje pravé 
křídlo proti střelbě.  

Zbytek armády se dál posunoval dle zákopnických 
pravidel stále vpřed.  

Berserkři byli rozstřílení vzadu, takže jsem se 
rozhodl obětovat bondsmany (červené a 
zelené ), nachystal si za nimi huscarly (bílí a 
modří). 

Norsácké pravé křídlo proniklo do vesnice.  Přál bych si je (černí a červení uvnitř 
vesnice) vysunout skrz vesnici a napadnout 
střelecké brigády ve středu zboku, ale to se 
mi nepodařilo (padl mi jen první rozkaz). 
 

 



 

Truhlík Raia 

Výsledek Boje na Trpasličím levém křídle by však 
nepředpovídal ani největší trpasličí optimista.  
Trpaslíci sice přišli o jednotku Troll Slayeru a 
Handgunneru, ale díky shluku nepřátel došlo k 
tomu, že se do dalších kol boje nedokázal zapojit 
mamut. Výsledkem tak byla dílčí remíza. Včetně 
zraněného mamuta. 

Průser. Netušil jsem, že trollslayeři mají 
bonus proti boji s monstry. 
A taky se zase ukázaly kostky. Nejdřív jízda 
byla silně načechrána střelbou při zteči, a 
pak samotný mamut dostal 5 zásahů (z 5ti 
útoků) a nesavnul ani jediný (= byl na 
polovině životů a tím i ztratil polovinu svých 
útoků). Navíc se díky pronásledování 
nedostal do dalších kol boje. Savy u 
huscarlů nepadaly, takže i když jsem rozbil 
jednotku trollslayerů, tak jsem přišel o dva 
standy. 
Tady jen poznamenám, že trollslayeři za 80 
bodů oproti mým berserkrům za 70 jsou 
mnohem silnější. 4 životy a bonus proti 
monstrům z nich dělá úderníky číslo jedna 
(nepočítám, že obě jednotky mají imunitu 
na teror).Navíc je možné vzít 2 jednotky 
trollslayerů na 1000 bodů, oproti 1 jednotce 
berserkrů �  
Jejich reálnou cenu odhaduji na 90-100 
bodů. 



 

3. Kolo hry: 

 

Truhlík Raia 

Trpaslíci na svém levém křídle vyrazili svižně vpřed s 
jasným rozkazem zničit vše, co stálo v cestě. 
Přisunuté pravé křídlo si mělo vzít na starost jednu z 
pěších jednotek (zelení) postavených tak blízko, aby 
trpasličí dělostřelectvo nemohlo vzít střelbou jinou 
jednotku. Truhlík: "Tady Raia asi udělal chybu, 
přitáhl s pěchotou, tak, že by v dalším kole mohl mé 
dělostřelectvo smést na iniciativu, problémem bylo 
to, že si nekryl boky díky čemu jsem mu bez větších 
problémů zničil útokem do boku nebo týlu prakticky 
4 pěší jednotky." 

Situace byla vážná, nicméně jednotky byly 
poskládané, myslím nejlíp, jak to šlo. 
Musím poznamenat, že mi primárně nešlo o 
to zničit protivníkovy střelecké brigády. 
Truhlík si totiž asi neuvědomuje, že 
soustředěný útok by byl buď v počátku 
rovnou odražen, nebo minimálně silně 
oslaben, střelbou proti zteči. Hold nemám 
jednotky se čtyřmi životy. 
Zelení tedy vylákali trollslayery (oslabili 
trpasličí pravé křídlo).  
Moje pravé křídlo se mělo udržet, než 
přijdou posily (v pozadí byly nachystané dvě 
neporušené jednotky huscarlů). 
 

 



 

Truhlík Raia 

Stav na levém trpasličím křídle byl v tento okamžik 
dost prořídlý. Za Ztrátu dvou podstavců Warriorů 
zmizely ze stolu 1 jednotka bondsmenů, 1x 
Cavalerie, 1x Huskarlové a zraněný válečný mamut. 
Naopak jeden podstavec Huskarlů odrazil celou 
jednotku Troll Slayerů. 

Zase kostky – mamut schytal tři zranění od 
gyrokoptér. Postupující warrioři jej pak 
dodělali. Prostě smůla, smůla, smůla. 
Huscarlové zde na druhou stranu ukázali 
svoji odolnost. Bohužel warriorům u lesa se 
podařilo rozdrtit obě jednotky bondsmanů 
� 
V tuto chvíli mi hra stála a padala podle 
toho, co se stane na levém křídle. 

 

 

Ve středu a na pravém křídle přišli norsáci v tomto kole o další bondsmeny. Výsledek tak byl 

alarmující v jednom kole přišli norsáci o 6 jednotek. Výsledek se tak rázem měnil na 7:2 zničených 

jednotek. V tuto chvíli zavelel Jarl Raia k všeobecnému útoku. 

Na pravém norsáckém křídle zaútočila poslední jízdní kavalerie přímo vpřed na rangery. Tato jízda 

byla, ale částečně střelbou rozrušena a následně během jednoho kola boje zcela zničeni. Hrdinný 

norsácký huskarlové s jedním podstavcem zaútočil na Troll slayery, ti nedokázali využít své převahy a 



stejně jako boj před tím dopadl remízou. Zbývající jednotka na tomto křídle napadla trpasličí warriory 

zezadu, k vyhodnocení boje, ale už nedošlo. 

 

Ve středu a na levém norsáckém křídle pak zaútočili dvě jednotky Huskarlů (včetně baneru) na pevně 

semknutou brigádu trpaslíků. Výsledkem byla remíza při niž sice rangeři přišli o dva podstavce, ale 

huskarlové na tom nebyli o nic lépe. V posledním útoku pak huskarlové naběhli do Troll slayerů které 

s notnými ztrátami rozválcovali a následně vběhli do boku dělostřelecké brigádě, kde hodně poničili 

handgunery (2 standy) než sami zemřeli.  

 

Tím však bitva skončila. 

Hodnocení: 
Celková doba trvání hry : 2 h 45 min, 3 kola. 
Ztráty bodově: Truhlík : Raia = 430 :  935 
Ztráty Výpis:  
 Truhlik: 2x Troll Slayeři, 1,5x Handguneři, 0,5 Rangerři, + 1 přeživší Troll slayeři 
 Raia: 2x Cavarly, 1x War Mammoth, 2x Bondsmeni, 4x Huscarls (3+0,5+0,5), 1,5 Bersekři 
 



Hodnocení hry: 

Truhlík Raia 

Předpokládal jsem, že se Raia bude chtít se svými 
bersekry rozvinout před celou armádu, proto jsme 
na ně mířil svou střelbu tak, abych se jich zbavil co 
nejdříve. Vzhledem k tomu, že zaměstnali mou 
střelbu na dvě kola ze tří, tak bych řekl, že se Raiovi 
vcelku vyplatili. Kdyby se mu je povedlo ještě 
rozložit, kdo ví.. Raiův útok na mé levé křídlo mě 
vcelku překvapil. Vzhledem k tomu, že jeho jednotky 
byly na dva až tři rozkazy tak sem nepředpokládal, 
že se mu povede vše přitáhnout. Vzhledem k jeho 
přespřílišné obavě z mé střelby však došlo k tomu, 
že skoro polovina nepřátelských jednotek byla velmi 
lehce napadnutelná z boku nebo týla. Také jeho 
volba dvou šamanů nebyla úplně nejšťastnější z 
celkového množství 6 pokusů se mu povedlo 
zakouzlit jedno jediné kouzlo. S kombinací mých 
lehce nadprůměrných hodů a Raových lehce 
podprůměrných hodů sem jej nakonec udolal.    

Taktika obětovat jednotky berserkrů a 
bondsmanů a tím vyrušit účinky hlavní 
střelby byla docela účinná. Škoda toho 
prvního kola, kdy mi truhlík poničil 
berserkry. Ponaučení pro příště. Hned na 
začátku se rozvinout do bojových pozic. 
Jízda se ukázala jako slabá – obzvláště 
pokud ji střelba proti zteči dokázala tak 
počechrat. Čtyř-životový protivník je prostě 
tuhý oříšek. Nedá se prorazit a pokud, tak 
jen za cenu ztrát. Oslabené oddíly jsou pak 
v následujícím protivníkově kole 
„dočištěny“.  
Šamani překvapili svým bleskem hned 
v úvodu. Pak však ale zklamali, když měli 
kouzlit Werekin (teror, který působí mé 
jednotky v boji) a to se nepodařilo ani 
jednou. 
No a nakonec – smůla s mamutem. Tahle 
příšerka, ač ji mám moc rád, se zatím nikdy 
řádně neukázala. A když se budeme bavit o 
cenně, tak v porovnání se slony z arábie, je 
dost nudná. Cenu bych tedy viděl o dost 
nižší, než 200 bodů. 

 


