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PŘÍPRAVA
Vyberte volnou plochu na hraní:(stůl, koberec, nebo podlahu), která však 
bude mít přesně definovaný hrací prostor. Každý hráč si vybere model 
letadla a položí ho před sebe tak, aby mířil na soupeře. Letadlo musí být 
položeno na stojánku a zabezpečeno na středu základny, aby  
v průběhu bojů nespadlo. Každý model má svojí specifickou základnu.

(viz Herní materiály).

Můžete si zvolit modely i rozměry herní plochy sami, nebo použijte 
jeden ze Základních Scénářů.

Každý hráč obdrží Hrací Desku pro svoje letadlo a také vhodné Manévrovací 
Kartičky, které se určí podle modrého písmena na podstavci daného letadla.
Umístěte Manévrovací Kartičky na místo pro ně určené do prostoru Hrací 
Desky. Pokud nechcete používat nezávazná pravidla pro výšku, odstraňte 
poslední dvě karty z balíčku (ty s nejvyšším počtem a symboly         a        ).  

Do pravého horního rohu Hrací Desky, umístěte kartičku patřičného letounu, 
která odpovídá právě používanému modelu.  

Jako další krok promíchejte  "A" karty poškození. Pokud ve hře používáte 
letadla s červenými písmeny "B", promíchejte i tyto karty poškození.   
Karty typu "A"jsou zahrnuty ve „Famous Aces“, "B" karty jsou obsaženy ve 
„Watch Your Back!“. Všechna letadla z první série Wings of War Miniatures 
používají "A" karty poškození.   

 Tuto hru lze hrát s více než jedním letadlem na hráče (každý hráč může 
ovládat dvě a více letadel): plánování manévrů, střílení a počítání zásahů, 
jsou počítány pro každé letadlo zvlášť.   Můžete také hrát s více než dvěma 
hráči, rozděleni do týmů. Se 4 letadly je hra zábavnější než se 2. A pokud 
si koupíte další rozšíření, může hrát i mnohem větší bitvy. 

SYMBOLY - POČÍTADLA  
POSLEDNÍ MANÉVR SPECIÁLNÍ DRUHY POŠKOZENÍ VÝŠKA 

STRAIGHT 
  MANÉVR

IMMELMANNUV  
 VÝKRUT / SPLIT-S 

   STEEP
MANÉVR  

ZASEKNUTÁ
      ZBRAŇ 

KOUŘ OHEŇ         POČÍTADLO VÝŠKY /
                               STOUPÁNÍ  

DOSAŽITELNÉ CÍLE 

        ÚSPĚŠNÁ 
BOMBARDOVACÍ 
           MISE 

    USPĚŠNÁ
PRŮZKUMNÁ 
       MISE  

 ÚSPĚŠNÝ 
                NÁLET NA  
          POZEMNÍ CÍLE

ÚSPĚŠNÁ ZÁCHRANA 
    PILOTA/ŠPIONA

  USPĚŠNÁ
POZOROVACÍ /

                                        NAVÁDĚNÍ ARTILERIE
                                                         MISE 

ÚSPĚŠNÁ MISE
(RŮZNORODÁ) 

AMERICKÉ
   LETADLO
 SESTŘELENO

    BRITSKÉ
   LETADLO
SESTŘELENO

  BELGICKÉ
  LETADLO
SESTŘELENO 

FRANCOUZSKÉ
LETADLO

   SESTŘELENO 

     ITALSKÉ
    LETADLO
 SESTŘELENO 

       RUSKÉ 
    LETADLO
SESTŘELENO  

         LETADLO
CENTRÁLNÍ MOCNOSTI* 
      SESTŘELENO 

* CENTRÁLNÍ MOCNOST zahrnovala tyto země: Německé císařství, Rakousko-Uhersko, Turecko (které se přidalo v roce 1914) a Bulharsko (1915).  
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JEDNO KOLO
Každé kolo je rozděleno:Fáze plánování a 3x fáze pohybu & fáze střelby.

PLÁNOVÁNÍ 
Na začátku Kola si hráči vyberou tři karty z balíčku Manévrovacích 
Karet jejich letadla. Tyto karty představují tři manévry,které bude letadlo 
provádět  během tohoto kola. Položte tyhle tři karty lícem dolu doprostřed 
své Hrací Desky na vymezená místa. Karta na 1. místě na Hrací Desce bude 
provedena a vyhodnocena jako akce první, karta na 2. místě bude 
vyhodnocena jako akce druhá a karta na 3. místě bude vyhodnocena
jako akce třetí.  

 Karty se symbolem     jsou „Steep“ manévry: Předtím než bude „Steep“ 
manévr použit, musí být použita alespoň jedna odlišná (ne-Steep) 
manévrovací karta. Hráč také nemůže naplnánovat dva Steep manévry v jedné 
hře. Pokud je jako poslední karta minulého kola položen Steep manévr, hráč 
nemůže použít Steep Manévr jako první kartu nového kola. 

Steep manévr s krátkou šipkou se jmenuje "Stall"

   Karta se symbolem      je Immelmannův výkrut. Chcete-li udělat 
Immelmannův výkrut, musíte těsně před položením karty s Immelmannovým 
výkrutem hrát straight manévr (karta se symbolem     ). Hned po položení 
karty s Immelmannovým výkrutem musí následovat druhá Straight manévr karta.
Pokud poslední karta z předchozího kola byla Straight, můžete použít   
Immelmannuv výkrut jako první kartu nového kola. Pokud hráč naplánoval 

neplatný tah, po zjištění je tento manévr nahrazen Straight manévrem

POHYB 
Jestliže mají všichni hráči naplánované své manévry, můžou přejít k odkrývání 
svých Manévrovacích Karet. Každý hráč položí svůj manévr (Manévrovací Kartu) 
před základnu svého letadla tak, že začátek šipky odpovídá malé černé lince 
 v přední hraně základny letadla. Pak si vezme základnu s letadlem a položí ji 
před manévrovací kartu tak, že černá šipka na zadní části základny odpovídá 
šipce z manévrovací karty.   

                                 PŘÍKLAD   
 Ve fázi pohybu, SPAD se obrací na levo, zatímco   
 Fokker realizuje sideslip na pravo (steep manévr).   
 Po uskutečnění pohybu se dostal Fokker do palebného   
pole SPADu. Hráč ovládající Fokker si musí vzít dvě karty   
 poškození. Fokker nemůže střílet, dokud nebude SPAD   
v jeho palebném poli.  
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PŘEKRÝVANÍ BĚHEM PŘESUNU
Je možné, že na konci některého z manévrů skončí dvě letadla na stejném 
místě. Částečné překrytí podstavců je přijatelné, ale je možné, že problémy 
s rovnováhou zapříčiní, že s letadlem nebude moci vykonat manévr přesně 
podle plánu. Pokud tahle situace nastane, vraťte modely do výchozích pozic. 
Každý z překrývajících hráčů si vezme B Kartu Poškození pro každé z 
překrývajících se letadel a vyhodnotí situaci následovně: Hráč s kartou s 
nejmenším číslem v pravém dolním rohu se pohybuje první, a vykoná 
manévr přesně jak bylo naplánováno. Potom vykonají svůj tah i ostatní 
hráči. Každý hráč pohne svým letadlem co nejblíže k plánovanému místu 
určení, ale musí zachovávat stejnou orientaci letadla, která byla původně 
plánovaná tak, aby byl odklon od plánovaného konečného místa minimální.

Základny letadel se mohou překrývat pokud jsou stabilní, a pokud 
nenastane problém s padáním letadla. Použité karty poškození 
musí být vyřazeny: Škoda uvedená na těchto kartách není brána v úvahu
 

PŘEKRÝVÁNÍ
Letadla (dvě i více),jejichž základny se překrývají, nemůžou útočit na sebe 
navzájem, ale můžou utočit na ostatní  letadla. Ostatní letadla můžou 
střílet pomocí běžných pravidel na překrývající se letadla jako by se  
nepřekrývala. Překrývající se letadla se ve střelbě navzájem neblokují.
 

OPUŠTĚNÍ HERNÍ PLOCHY
Jestli že je na konci manévru, střed základny jakéhokoliv letadla,mimo 
vyhrazený herní prostor, toto letadlo je okamžitě odstraněno ze hry.

STŘELBA
Poté co všichni hráči použili svoje Manévrovací Karty (viz výše), je třeba 
zkontrolovat, zda někdo může střílet na protivníka, to  zjistíte takto:
Vezměte pravítko a položte ho koncem na střed základny vašeho letadla, 
druhým koncem směřujícím na protivníka. Jestliže pravítko zůstalo v 
rozsahu palebného pole vašeho letadla a dosáhne na kterékoliv místo 
podstavce zacíleného letadla, letadlo může začít palbu na soupeře. Může se 
stát, že letadla  budou střílet na sebe navzájem. Střelba není povinná, hráč 
se může rozhodnout na protivníka nestřílet,, pokud chce.  
 
Pokud je základna cílového letadla v první půlce pravítka, hráč který vlastní  
zacílené letadlo si vezme dvě Karty Poškození, které náleží danému typu 
protivníkova letadla (to které střílí).  Pokud je základna cílového letadla v 
druhé půlce pravítka, poškozený si vezme pouze jednu kartu poškození 
z balíčku, které náleží střílejícímu letadlu.

Bojující letoun může střílet pouze na jediný cíl  během jedné fáze kola,  
 pokud může střílet na více cílů, vždy si vybere pouze jeden.
 Letadla nemohou střílet přes jiné letouny (přes jiné podstavce letounů) 
ač už znepřátelených nebo spřátelených. Pokud není možné dosáhnout 
jakékoliv části zacíleného letadla z vymezeného palebného pole střílejícího 
letadla, bez toho aby se mířilo přes podstavec jakéhokoliv jiného letadla, 
pak je míření blokováno a daný hráč nemůže na protivníka střílet.

POŠKOZENÍ
V případě, že hráč na někoho vystřelil, majitel zasaženého letadla si vezme Kartu 
Poškození(nebo dvě viz nahoře) a tajně se na ni podívá. Přičte si poškození k 
celkové míře poškození svého letadla a zaznamená si speciální poškození, pokud 
nějaké vzniklo. (V případě základních pravidel hry si spočítá pouze: Poškození, 
Výbuch a Zaseknuté kulomety. Speciální poškození je popsáno v Rozšiřujících  
Pravidlech.) Hráč si ukládá  všechny přidělené karty poškození lícem dolů 
(číslicemi dolů) do oblasti Poškození Letadla na Hrací Desce svého zasaženého 
letadla. Pokud celkové poškození dosáhne nebo překročí zelené číslice na palubní 
desce svého letadla, je daný letoun sestřelen a odstraněn z hrací plochy.

Všechna poškození jsou řešena současně poté, co všechna letadla, která chtěla střílet 
už střelbu ukončila. Může se stát, že letadlo, které je sestřeleno,  v dané fázi 
na protivníka ještě vystřelí.

ZASEKNUTÉ KULOMETY A EXPLOZE
Jestliže hráč zasaženého letadla vezme kartu se symbolem       (zaseknutý kulomet),
letoun, který po zasaženém střílel, má zaseknutou zbraň. Jeho kulomety nemohou 
střílet po dobu následujících 3 manévrů. Pro zapamatování si vezměte tři  počítadla 
„Zaseknutý kulomet“ a položte je do prostoru, kam se pokládají Manévrovací 
Karty pro dané postižené letadlo.  Takto postižené letadlo nemůže střílet po celou 
dobu co má zaseknuté kulomety.  

Jestliže jsou vytaženy ve stejný okamžik dvě karty (zaseknutý kulomet), trvají 
pořád jen tři manévry (jako by byla karta jen jedna).

Je-li vytažena karta      (Exploze) znamená to, že letadlo "Exploduje" 
a je okamžitě zničeno.

ZBYTEK KOLA
Každé kolo se skládá ze tří fází.Jestliže všechna letadla vyřešila jak budou střílet 
a vyhodnotila poškození, je první fáze kola ukončena. Každý hráč odhaluje druhou 
Manévrovací Kartu pro tohle kolo. Proveďte manévr (pohněte s letadlem) a 
vyhodnoťte střelbu. Poté následuje třetí karta pohybu a třetí vyhodnocování střelby, 
která završuje herní kolo. Pak může začít plánování nového kola. Než si vezmete 
Manévrovací Karty pro následující kolo, a pokud poslední použitá Manévrovací 
Karta byla „Steep“      , hráč položí patřičné počítadlo na svojí Hrací Plochu,aby 
nezapomněl, že na začátku příštího tahu nemůže použít kartu „Steep“. Je-li poslední 
manévr Immelmannův výkrut      , hráč si vezme jedno odpovídající počítadlo, aby 
nezapomněl, že v příštím tahu musí začít s "Straight" manévrem. Jestli-že byl 
posledním provedeným manévrem „Straight"(    ), hráč si vezme jedno odpovídající 
počítadlo, aby věděl, že v příštím tahu může začít s Immelmannovým výkrutem.

VÍTĚZSTVÍ
Poslední hráč, který má jednoho nebo více letadel na Hrací ploše poté, co jsou 
všechny nepřátelské letouny eliminovány nebo odstoupily, vyhrává hru. 

V případě že hrajete několik her, můžete počítat skóre a to:1 bod za každé letadlo, 
které opustilo hrací prostor, 2 body za každé sestřelené letadlo a -1 bod za každé 
vlastní sestřelené letadlo. Výsledný součet je celkové skóre hráče nebo týmu a 
může být použito pro srovnání různých zápasů. 
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PRVNÍ
MANÉVROVACÍ
KARTA  

DRUHÁ
MANÉVROVACÍ
KARTA   

TŘETÍ
MANÉVROVACÍ
KARTA  

NEPOUŽITÉ
MANÉVROVACÍ 
KARTY 

POSLEDNÍ
VYKONANÝ
MANEVR  

KARTY ZÍSKANÉHO  
POŠKOZENÍ

KARTY ZÍSKANÉHO 
POŠKOZENÍ +1 

(ROZŠIŘUJÍCÍ PRAVIDLA)

SPECIÁLNÍ
POŠKOZENÍ  

(ROZŠIŘUJÍCÍ PRAVIDLA)(ROZŠIŘUJÍCÍ PRAVIDLA)

A
KARTA LETADLAPOČÍTADLO

STOUPÁNÍ  
ZASEKNUTÁ ZBRAŇ 

HRACÍ DESKA 
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Jelikož jste se již seznámili se základními pravidly, jistě budete chtít poznat 
následující Rozšiřující Pravidla pro větší zábavu a autentičnost. Můžete 
se rozhodnout pro používání pouze některých zde vyjmenovaných pravidel,
 ale všichni hráči před započetím hry s tím musí souhlasit.

SPECIÁLNÍ DRUHY POŠKOZENÍ 
Některé Karty Poškození mají specifické symboly. Jsou to speciální druhy 
poškození, které vzniknou na zasaženém letadle (vyjímka: Zaseknutá zbraň se 
projevuje na Střílejícím letounu, viz kapitola Poškození strana 4). Některé z těchto 
poškození musíte soupeři odhalit, zatímco jiné si můžete udržet v tajnosti. 
Když některý z hráčů obdrží kartu se speciálním poškozením, přidá si korektní   
počítadlo na svou Hrací Desku (na místo pro něj určené): Hráč neukazuje 
ostatním hráčům,jak velké poškození obdržel.

—      Symbol znamená, že směrovka vašeho letadla  je zaseknutá. Tohle 
speciální poškození se drží v tajnosti před ostatními hráči. Poškozené letadlo 
nemůže vybrat manévr do leva (karta s malou šipkou mířící vlevo v levém 
dolním rohu karty) v příštím kole. Jakékoliv  zbylé Manévry které ještě nebyly 
provedeny v tomto kole se provedou přesně, jak bylo naplánováno.

      —      Symbol  znamená, že směrovka zasaženého letadla je zaseknutá. Tohle         
poškození se drží v tajnosti před ostatními hráči. Poškozené letadlo si nemůže 
vybrat manévr doprava (s malou šipkou mířící vpravo na kartě) v příštím kole. 

      —            Symbol znamená, že pilot byl zraněn. Tohle speciální poškození je drženo 
v tajnosti před ostatními hráči. Prakticky se to řeší tak,že letadlo nemůže střílet ze 
svých kulometů po vykonání Steep manévru, Immelmanova výkrutu, Split-S, nebo 
po Stoupání (viz Výšková pravidla, strana 9-10). Odblokování zaseknuté zbraně trvá 
déle: Hráč nemůže střílet po následující čtyři manévry (místo obvyklých tří).Poškození 
se drží v tajnosti,proto položte tři počítadla: „zaseknutá zbraň“ na hrací Desku jako 
obvykle (aby ostatní hráči nevěděli že jste zraněn), ale nestřílejte ještě jednu fázi  po 
provedení posledního manévru. Jestliže je pilot daného letadla zraněn podruhé, je 
mrtev a vyřazen z boje.
 

       —       Symbol znamená, že byl poškozen motor letadla. Tohle speciální poškození je 
drženo v tajnosti před ostatními hráči. Letadlo musí provést alespoň jeden Stall manévr 
(manévr s malou šipkou a symbolem     )každé kolo až do konce hry. Pokud je letadlo
znovu zasaženo do motoru, exploduje a je vyřazeno ze hry
 —

  

                Symbol znamená, že letadlo za sebou zanechává kouř. Hráč musí odhalit svoje 
poškození ostatním hráčům a dát si tři „kouře“ do vyhrazeného prostoru pro Speciální 
Poškození na své Hrací Desce.  Po každém provedeném tahu si hráč oddělá jeden 
„kouř“ ze své Hrací Desky. Takhle postižené letadlo nemůže stíhat protivníka (viz níže), 
 po dobu tohoto tahu a v průběhu následujících dvou tahů, dokud „kouř“ úplně nezmizí.
  Kouřící letadlo může být stíháno normálně.

         —

  

      Symbol znamená, že letadlo začalo hořet. Hráč musí poškození odhalit svým 
spoluhráčům. Postižený hráč  položí tři „ohně“ do vyhrazeného prostoru pro poškození 
na své Hrací Desce.

ROZŠIŘUJÍCÍ 
PRAVIDLA
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Na začátku každého kola, než hráč odhalí svůj první manévr,odebere si
 jeden „oheň“ a vezme si jednu Kartu Poškození z balíčku A. Pouze 
poškození a Exploze jsou započítávány do celkového poškození letadla, 
všechny ostatní speciální poškození jsou ignorovány. Hořící letadlo 
nemůže Stíhat nepřítele (viz níže) po zbytek kola a po následující dvě 
kola dokud „Oheň“ úplně nezmizne.

Pokud letadlo dostane více, než jedno speciální poškození odlišného druhu, 
všechna jsou tím uvedena v platnost. Jestliže letadlo získá více než jedno 
speciální poškození jednoho druhu, jsou od té chvíle ignorována starší 
poškození a započítává se pouze nově získané poškození (pokud jsou získána 
ve stejný čas, je počítáno pouze s posledním vytáhnutým).
 
MÍŘENÍ 
Když letadlo střílí na stejného nepřítele po více fází kola za sebou, může střílet 
s větší přesností. Od druhého fáze kola pokračující střelby (dokonce z jednoho 
kola do dalšího kola) všechna poškození způsobují o jednu větší škodu než 
normální poškození. Nulové poškození stále zůstává nulovým poškozením.
 
 Pro zapamatování které karty způsobující extra poškození, položte +1 Kartu 
Poškození na patřičném místě na vaší Herní Desku.

NEPOVOLENÉ TAHY 
Jestli-že někdo z hráčů naplánuje nepovolený pohyb (například: provede dva
Steep manévry v jednom kole), v momentě provedení manévru, jeho letadlo 
ztrácí kontrolu nad řízením a je zničeno. Takto ztracené letadlo se 
počítá jako zestřelené letadlo za body, které se stanovily na začátku hry.

STÍHÁNÍ 
Někdy je pilot ve zvýhodněné pozici, ve které může předpovídat jakou akci 
jeho protivník provede. Toto se nazývá Stíhání. Zkontrolujte, jestli 
nestíháte protivníka před každou naplánovanou fází.

Pro zjištění, zda můžete stíhat protivníka, použijte soubojové pravítko 
pro porovnání stojánku vašeho letadla se stojánkem jakéhokoliv letadla 
nacházejícího se v rovině před vámi.Jestli je soubojové pravítko na přední 
hraně vašeho letadla, zároveň přes zadní hranu podstavce druhého letadla 
a přitom nekříží přes jakoukoliv hranu jinačího podstavce letadla, v tom 
případě první letadlo (to vaše) stíhá druhé letadlo před sebou (soupeř).

Oba hráči si naplánují svoje manévry jako obvykle. Před odhalením 
prvního manévru, hráč který je stíhán musí ukázat svojí první manévrovací 
kartu hráči , který ho stíhá: Hráč, který stíhá, si může přeorganizovat pořadí 
svých tří manévrovacích karet. Potom se provede první manévrovací fáze 
(ukážou se manévrovací karty a pohne se s letadly ). Po vyhodnocení střelby 
a před vyhodnocením druhého manévru si znovu zkontrolujte pozice těchto 
dvou letadel. Jestliže se dá pokračovat ve stíhání druhého letadla, ukáže 
stíhaný hráč svojí druhou manévrovací kartu hráči, který ho stíhá – ten si
znovu vybírá ze svých dvou zbývajících manévrovacích karet

Stíhání je pouze možné mezi dvěma letadly, které se pronásledují od začátku

kola. Jestliže může jedno letadlo pronásledovat vícero protivníků musí si pro 
pronásledování v následujícím kole vybrat jen jedno. 
 
 Letadlo, které stíhá, si musí položit tři manévrovací karty lícem dolů. 
Když z jakéhokoliv důvodu nebude moci pokračovat ve stíhání protivníka, 
musí v dalších manévrech postupovat podle  svého původního naplánování. 
Jelikož lze zahájit stíhání pouze na začátku  kola, není možné začít stíhat v 
průběhu pokládání tří manévrů, ale je možné, během těchto tří manévrů ztratit 
kontakt se stíhaným letadlem a tudíž přerušit stíhání.
 

Letadla, která se překrývají, se nemůžou navzájem stíhat

PRAVIDLA PRO TURNAJ
—

 
Jestli-že chcete zmenšit náhodu ve hře, odeberte všechny karty „Exploze“     
jak z balíčku A tak i z balíčku B.

—
 

Jestliže budete chtít dosáhnout větší přesnosti v situaci kdy se základny letadel 
překrývají,  nahraďte  podstavec s letadlem za odpovídající Kartu Letadla  

 
PŘERUŠENÍ
Jestliže je stíhající letadlo zasaženo alespoň za jeden bod poškození, ztrácí 
výhodu míření a stíhání do další fáze kola(používají-li se Rozšiřující Pravidla)

DOJDOU-LI KARTY POŠKOZENÍ
Ve Wings of War, jsou letadla s dvojitým kulometem označována písmenem A, 
letadla s jedním kulometem jsou označována písmenem B. Zasažený cíl si bere 
buď Karty Poškození typu A nebo Karty Poškození typu B, podle letadla 
které jej zasáhlo 

V balení je dostatek Karet Poškození pro hraní s letadly v základním balení,
ale může se stát, že vám Karty dojdou v případě, že použijete přídavná letadla
z dalších balení. Pokud opravdu dojdou, použijte karty ze zestřelených letadel.

Jestli to nepomůže, vemte místo A. Karet, B. Karty Poškození a naopak, 
podle pokynů níže.
 
Pokud dojdou A Karty Poškození, a pokud je cíl zasažen letadlem s dvojitým 
kulometem (A), vemte dvě B Karty, ale ignorujte Speciální Poškození 
kromě Exploze na druhé kartě.

Pokud se vyčerpají B Karty Poškození, a cíl zasažen letadlem s jedním 
kulometem (B), použijte A kartu poškození, ale body poškození snižte o  
polovinu (zaokrouhleno nahoru). Pro přehlednost  umístěte tyhle „poloviční“ 
A. Karty Poškození bokem od Hrací Desky. Speciální Poškození se počítá stejně

Případně si může každý hráč napsat celkové body poškození  a Speciální 
Poškození letadla, které doteď dostal a vrátit všechny Karty Poškození
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DVOJ-MÍSTNÁ LETADLA
Dvoj-místná letadla nejsou součástí základní sady, ale jsou prodávána jako 
rozšíření. Tyto letadla mohou být přidána jako zpestření pro průzkumné 
či bombardovací mise.

PALEBNÝ ROZSAH ZADNÍHO STŘELCE
Většina dvoj-místných letounů má dvě odlišná červená 
písmena na svojí základně. První písmeno je přední 
kulomet, a druhé písmeno je zadní střelec letounu. 
Některé letouny mají pouze jedno písmeno pro zadního 
střelce a nemají přední kulomet.

Pro střelbu ze zadního střeleckého prostoru se používají 
stejná pravidla jako pro normální kulomet, ale s využitím 
zadního palebního rozsahu. Dvoj-místná letadla s dvěma 
palebnými rozsahy (vepředu a vzadu) mohou střílet po 
dvou rozdílných cílech každou fázi. První cíl musí být v 
rozsahu předního kulometu (stejně jako u jednomístných 
letounů) a druhý palebný cíl musí být v rozsahu zadního.

V případě že má dvou-místný letoun zaseknutou zbraň, 
je zaseknutá pouze ta, kterou se střílelo na zasažené letadlo.

ZRANĚNÝ POZOROVATEL (STŘELEC)
(SPECIÁLNÍ POŠKOZENÍ)
Jsou-li používána pravidla „Speciální poškození“, může se stát, že pilot nebo 
pozorovatel může být zraněn       (u dvoj-místného letadla). V případě, že 
Karta Poškození způsobila 3 body poškození, je zraněn pilot (v takovém 
případě použijte normální pravidla pro zranění pilota). Při jiné hodnotě 
poškození je zraněn pozorovatel dvoj-místného letadla. Letadlo nemůže 
střílet ze zadní zbraně. V případě že hrajete misi kde je dvoj-místný letoun 
klíčový, musíte se rozhodnout, zda-li je letoun se zraněným pozorovatelem 
schopen dokončit misi (např: některé fotoaparáty mohly být
 používány i pilotem). 

V případě že je stejný pozorovatel zraněn podruhé, nic se nestane.

Tohle speciální poškození je drženo v tajnosti před ostatními hráči. 

MÍŘENÍ
Jestliže používáte rozšiřující pravidla míření (strana 7), bonus je připočítáván 
u dvoj-místného letounu pouze v případě, že střílíte na stejného nepřítele ze 
stejného palebného rozsahu (buď předními kulomety, nebo zadním střelcem) 
po více fází kola za sebou. Ocitne-li se zacílené letadlo v jinačím rozsahu 
střelby, v míření není možné pokračovat.

PŘÍKLAD
DH.4 střílí na Fokker Dr. I zadním kulometem na konci jednoho kola. Na 
začátku druhého kola po něm střílí na krátkou vzdálenost (znovu zadním 
kulometem). Fokker Dr. I si vezme dvě karty poškození. Jestliže první má 
hodnotu 0 a druhá 3, celkové poškození je tedy 4 (0 a 3+1), protože je 

použit bonus míření. Jestliže po další provedeném manévru Fokker Dr I přeletí do 
palebného rozsahu předního kulometu DH.4, střelba může pokračovat, ale bonus za 
míření nebude započítán.

SLEPÁ MÍSTA V PALEBNÉM ROZSAHU 
POZOROVATELE
(ROZŠIŘUJÍCÍ PRAVIDLO)
Jestli-že chcete hrát s větší autentičností a udělat 
dvoj-místné letadlo míň nebezpečné, použijte 
tohle pravidlo. Je použitelné pouze pro zadního 
střelce, bez ohledu zda má letadlo i přední 
 kulomet.
 Zadní střelec má ve svém palebném poli
 slepé místo uprostřed vzadu - způso-
bené ocasním kormidlem. Použijte 
Pravítko k propojení středu základ-
ny dvoj-místného letounu se 
středem zacíleného letounu, 
které se nachází v palebném 
rozsahu zadního střelce. Střelba 
není možná, protne-li plochá strana 
pravítka ve své první polovině, zadní 
stranu podstavce střílejícího letadla s 
jakýkoliv bodem podstavce zacíleného letadla.

Pokud používáte výšková Rozšiřující 
Pravidla, je slepé místo bráno v úvahu 
pouze tehdy, jestliže letadlo střílí na cíl, 
který se nachází ve stejné nebo nižší 
letové výšce, než se nachází střílející 
dvoj-místné letadlo.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLO 

    PRO ROLAND C.II
Německý Roland C.II má vyvýšený 
zadní kulomet který může být otočen 
o 360°. Použijte pravidlo slepého místa 
pouze pro letadla ve stejné nebo nižší 
výšce, ale ignorujte obě pravidla (rozsah 
střelby a slepé místo), jestliže se nepřítel
nachází víš, než je poloha Rolanda C.II.

Přední palebný  
      rozsah 

Zadní palebný 
     rozsah 

Není přední kulomet 

Zadní kulomet 
(B střelba)

Přední kulomet 
(B střelba)

Zadní kulomet 
(B střelba)

        Oblast slepého 
      místa v palebném  

 rozsahu pozorovatele.  
Střelba není možná! 
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VÝŠKA
Pokud chcete používat Výšková Pravidla, zahrňte do hry pravidla zde sepsaná.
 

Pokud použijete pravidla pro výšku v téhle 
kapitole, budete potřebovat čtyři kolíky 
obsažené u každého letadla. Vkládání 
a oddělávání kolíků simuluje, v jaké 
letové výšce se letadlo nachází.

Budete taky potřebovat poslední dvě 
manévrovací karty „Stoupání“ (    ) a 
„Klesání“  (    ) pro každé letadlo ve hře.
Tyhle karty jsou plánovány stejně jako 
ostatní manévry, ale mají 
speciální význam.

Každé letadlo začíná hru v určité Letové 
výšce,která je odsouhlasena všemi hráči.
Tahle letová výška musí být alespoň 1, 
ale nejvýše však 3. Použijte tolik kolíku 
mezi model letadla a podstavec, kolik je 
odsouhlasená letová výška pro letadla, 
plus jeden navíc (tak že letová výška 2 
bude zahrnovat 3 kolíky). 

Žádné z letadel nemůže být víš než 
letová výška 3. (4 kolíky) Jestliže se
po výškovém manévru  letadlo ocitne
v letové výšce 4, je to považováno za 
nepovolený tah. Minimální výška pro letadlo
je 0 (1 kolík), v případě, že letadlo vlastní 
alespoň jedno počítadlo Stoupání. Při 0. výšce bez počítadla
Stoupaní je letadlo považováno za přistálé. V takovém případě 
jen položte letadlo na stojánek (bez žádného kolíku).

KLESÁNÍ
V momentě, kdy letadlo provede klesání (     ), ztratí letovou výšku. Odeberte 
proto jeden kolík pod letadlem a zbavte se všech počítadel Stoupání,
 které máte pro dané letadlo na Hrací desce.

Jestli-že letadlo klesne na 0. výšku, odeberte jeden kolík a zbavte se všech 
počítadel Stoupání kromě jediného. Jestliže žádné nemáte, jedno si přidejte.

Karta Klesání se jeví jako Straight, ale liší se jinačími pravidly.

PŘÍKLAD
Letadlo nemůže plánovat Klesání, Immelmannův výkrut a Straight, protože 
musí naplánovat Straight manévr před Immelmannovým výkrutem.

STOUPÁNÍ
V momentě, kdy provedete Manévr Stoupání (     ), přidejte si na Hrací Desku 
počítadlo Stoupání.  Když počet počítadel Stoupání dosáhne počtu v tabulce 
dole, vaše letadlo dosáhlo vyšší letové výšky (Odstraňte všechny počítadla Stoupání 
z Hrací Desky a přidejte jeden kolík na základnu pod vaše letadlo).  

PŘÍKLAD
Albatros D.Va (stoupavost 3) je na letové výšce 2. Z minulých manévrů má již 
dvě počítadla Stoupání. Když letadlo provede další manévr Stoupání, dostane třetí 
počítadlo Stoupání. Letadlo se okamžitě dostane do výšky 3 (přidá si jeden kolík) a 
odstraní všechny  počítadla Stoupání z Hrací Desky.

Karta Stoupání se jeví jako Stall, ale liší se jinačími pravidly.

PŘÍKLAD
Letadlo s poškozeným motorem (jestliže jsou používána rozšiřující pravidla) 
nemůže naplánovat Straight, Stoupání, a sideslip do leva, protože musí 
provádět každé kolo Stall manévr.

Max. výška              Stoupavost

Halberstadt D.III 10 5
L.F.G. Roland C.II 10 5
Nieuport 11 10 5
RAF R.E. 8 10 5
Pfalz D.III 11 5
Pomilio PC 11 5
Albatros D.III 11 4
De Havilland/AIRCO D.H. 4 11 4
Pfalz D.IIIa 11 4
Ufag C.I 11 4
Breguet BR.14 A2/B2 12 4
Nieuport 17/21/23 12 3
Siemens-Schuckert D.I 12 3
Albatros D.Va 13 3
Sopwith Triplane 13 3
Fokker Dr. I 13 2
Sopwith Camel 13 2
Hanriot HD1 14 3
SPAD XIII 14 3
Fokker D.VII 14 2
Sopwith Snipe 14 2

PŘÍKLAD
SPAD letí ve výšce 2, 
takže 3 kolíky jsou pod letadlem.

PŘÍKLAD
Fokker letí ve výšce 0,
takže pouze jeden kolík je použit

.

Stoupání nemůže provádět letadlo, které by se po provedení manévru 
 dostalo do 4. letové výšky. (mimo vymezenou maximální výšku)
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IMMELMANŮV VÝKRUT
Immelmannův výkrut se provádí jak je popsáno v základních pravidlech, 
ale letadlo dostane hned po provedení navíc počítadlo Stoupání.

Immelmannův výkrut nemůže být proveden ve stejném kole jako Stoupání.

SPLIT-S
Split-S je Immelman obráceně -> použíjte kartu pro Immelmannův výkrut. 
Jestliže chcete naplánovat manévr, musíte provést Stall před samotným 
manévrem a Straight hned po vykonání manévru. (Rozdíl mezi SPLIT-S a
Immelmannem je, že hráč jako první kartu použije Stall místo Straight). 
Po vykonání manévru, letadlo ztrácí jedeno počítadlo Stoupání. Jestli že hráč 
nemá žádné počítadlo Stoupání na své Hrací Desce, ztrácí jednu leteckou 
výšku (jeden kolík) a vezme si tolik počítadel Stoupání kolik je stoupavost 
daného letadla mínus jedna.

PŘÍKLAD
Albatros D.Va (stoupavost 3) je v letové výšce 3 a nemá žádné počítadlo 
Stoupání. Letadlo má naplánovaný Sideslip, Stall a SPLIT-S. Když ve třetí
 fázi kola provede SPLIT-S, letadlo se ocitne ve 2 letové výšce a vezme si 
2 (3-1)počítadla Stoupání. Spowitch Camel ve stejné situaci si vezme 
pouze jediné počítadlo Stoupání (2-1).

Jestliže se letadlo po provedení manévru SPLIT-S ocitne v 0. letové výšce 
a nemá u sebe žádné počítadlo Stoupání, zřítí se na zem a je zničeno.

Split-S nemůže být proveden ve stejném kole jako je Klesání.

NEMOŽNOST MÍŘENÍ
Pokud letadlo střílí na cíl ve stejné letové výšce, je míření tohoto letadla 
blokováno pouze letadlem, které je ve stejné výšce. Rozhoduje pouze letová 
výška letadla, nezáleží na tom kolik má hráč počítadel stoupání.

STŘÍLENÍ
Když střelíte po letadle které se nachází v letové výšce o 1 vyšší/nižší než je 
vaše a zároveň je letadlo v krátkém dostřelu (první půlka pravítka), výsledné 
poškození je poloviční (pouze jedna Karta Poškození). Jestliže se letadlo 
nachází na vzdálenější pulce pravítka, nebo se nachází v odlehlejší letové 
výšce, střelba není možná.

STÍHÁNÍ
Stíhání je možné pouze pokud se letadlo, které stíhá, nachází v +1 letové 
výšce. Stíhání nelze provádět, pokud letadlo stíhá nepřítele v letové výšce +2 
(a větší) a pokud se nachází pod vaší současnou letovou výškou.

PŘISTÁVÁNÍ, START A HAVÁRKA
Pokud chcete mít na své hrací ploše přistávací dráhu, na začátku hry si jí 
vytvořte (min. rozměry 9 x 27 cm). Nakreslete nebo položte na hrací 
plochu list papíru, který bude představovat přistávací plochu/letiště, nebo 
prostě jen vhodné místo, kde někdo čeká na záchranu...

Přistávání: Letadlo se musí nacházet na 0. letové výšce s jedním nebo více počítadly 
Stoupání. Posloupnost karet musí být následující: Jako první manévr zvolte 
Klesání k odstranění všech počítadel Stoupání, potom Straight a Stall nakonec. 
(odstraňte jediný kolík pod vaším letadlem). Tím pohyb pro tohle kolo končí,
 i v případě že před vámi ještě nějaká fáze zbyla. Jakýkoliv manévr plánovaný 
po Stall slouží pouze k blafování před spoluhráči.

Start: Letadlo musí startovat se středem základny umístěným na přistávací ploše. 
Pro vzlétnutí letadla je potřeba manévr Stall, potom Straight (letadlo je stále na 
zemi), a potom provést manévr Stoupání (letadlo už letí – položte kolík pod vaše 
letadlo). V případě že chce hráč startovat v druhé nebo třetí fázi kola, pouze 
použijte jeden čí dva manévry jiné než Stall (ne-Stall), před Stall manévrem.
(tyhle ne-Stall manévry ignorujte až na ně příjde řada). V případě že se základna 
letadla nachází na letišti, a hráč pouze chce předstírat že vzlétá (letadlo má
zapnutý motor ale zůstává na místě), pouze naplánujte tři manévry jiné než Stall.
 Letadlo se nemůže pohnout ani obrátit v tomto kole.

Havárka: Pokud se letadlo ocitne Středem základny mimo přistávací plochu, 
ať už při vzletu (po použití manévru Stall nebo Straight), nebo po přistání (po 
použití Klesání,Straight nebo Stall), pak havarovalo. Vezměte 2 A Karty Poškození 
pokud jste se tak ocitli po Stall, a 3 A Karty Poškození po Straight. Započítejte vždy 
jen Body Poškození letadla, Explozi a Oheň, ale ignorujte všechny ostatní 
speciální poškození. Poté co se letadlo ocitne na zemi, odeberte kolík pod letadlem 
a po zbytek tahu už nic nedělejte.Pokud není letadlo zničeno, může v následujícím 
kole vzlétnout,přesunout se či obrátit se na přistávací ploše.

Jestliže letadlo ztratilo poslední počítadlo Stoupání, nachází se na nulové letové 
výšce a zároveň je střed základny letadla mimo přistávací plochu (z důvodů 
špatného naplánování), letadlo se zřítí a hráč si vezme 4 A Karty Poškození. 
Pokud není letadlo zničeno, započítejte pouze body poškození, Explozi, Oheň, 
ale ostatní speciální poškození ignorujte.

Letadlo na zemi: Když se letadlo ocitne na zemi, nemůže střílet, ale může být 
zasaženo. V průběhu druhé fáze, předtím než jsou zveřejněny manévrovací karty, 
může hráč se základnou letadla pohybovat a otáčet dle libosti. K otočení, položte 
prst na základnu letadla a otáčejte základnou letadla k položenému prstu.

Hořící letadlo na zemi: Hořící letadlo nemůže vzlétnout. Před zahájením každého 
kola, předtím než si započítáte poškození způsobené ohněm, si hráč vezme jednu 
A Kartu Poškození která rozhodne jestli se pilotovi nebo pozemnímu personálu 
podařilo část hořícího letounu uhasit. Z těchto karet si nezapočítávejte poškození. 
Jestli hráč vytáhnete Kartu Poškození 0, odebere si z Hrací Desky jedno z počítadel 
Ohně, aniž by si za něj počítal jakékoliv poškození. Jestli-že stále zbývá jedno nebo 
více počítadel Ohně na Hrací Desce, hráč se řídí pravidly pro Oheň uvedenými
v kapitole Speciální Poškození (strana 6-7).

Pokud hořící letadlo překrývá jedno nebo více letadel které ještě nejsou v plamenech 
(letadla musí být také na zemi), v příštím kole jsou i tahle letadla zasažena požárem 
a vezmou si 2 počítadla Ohně.
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ROZŠÍŘENÁ PRAVIDLA PRO VÝŠKU
Jestliže používáte pravidla pro výšku, můžete je obohatit některým, nebo 
všemi pravidly z téhle kapitoly.

OVERDIVE
Po provedení manévru Stall si hráč může zvolit, manévr Klesání (Steep 
manévr), následovaný Straight manévrem ( Stall-Klesání-Straight ). Tahle 
Sekvence manévrů se nazývá "Overdive".

V momentu kdy hráč provede Klesání, letadlo ztratí letovou výšku a odstraní 
si všechna počítadla stoupání, které se nachází na Hrací Desce pro dané 
letadlo. Na konci následujícího manévru Straight, ztrácí další letovou výšku.

Overdive může být použit k propadnutí z výšky 2 na letovou výšku 0. V tom 
případě si letadlo ponechá jedeno počítadlo výšky. Letadlo na letové výšce 1 
nebo 0 nemůže provádět Overdive protože je moc nízko. Jestliže někdo 
naplánuje Overdive na letové výšce 1 nebo 0, jeho letadlo narazí do země 
a je zničeno.

Letadla, které nemohou provádět Immelmannův výkrut (nemají patřičnou 
manévrovací kartu), nemohou provádět ani Overdive (letadlo nemá 
dostatečnou manévrovatelnost).

LETÁNÍ VÝŠE 
Pokud využíváme základní pravidla pro výšku, každá hra začíná se 
stanovenou minimální letovou výškou.(minimální výška ve které můžou 
letadla létat). Pokud není stanovená, počítá se 0. minimální letová výškou. 
Maximální letová výška je vždy o 3 výšky výše. (tzn: při minimální výšce 0 
je maximální letová výška 3, kdyby byla minimální výška stanovena na 1
tak maximální výška je 4). 

Každé letadlo začíná hru v předem dohodnuté letové výšce, která je schválená 
všemi hráči. Tahle výška musí být alespoň 1 a zároveň se musí nacházet mezi 
maximální a minimální letovou výškou pro daný scénář. Přidejte si mezi model 
letadla a základnu letadla počet kolíků +1 za každou letovou výšku.

Každý model má také svojí maximální letovou výšku, které je schopen 
dosáhnout. (viz tabulka strana 9). Žádný letoun nemůže stoupat výše, než je 
stanovená maximální výška pro daný scénář (limit v základních pravidlech je 
4. letová výška, ta může být nahrazena vámi stanovenou maximální výškou).  
Letoun nemůže klesnout níže, než je stanovená minimální výška pro daný  
scénář. Porušení těchto pravidel vede k vyřazení letadla, jako je tomu při  
opuštění Hrací Plochy.

Před plánováním manévrů může některý z hráčů navrhnout změnu maximální 
a minimální letové výšky pro daný scénář. Jakákoliv letová výška může být 
vybrána, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění hráči. Pokud jeden nebo více 
hráčů nesouhlasí, změna výšky není možná. Volba nových výšek musí být zvolena 
tak, že všechna letadla ve svých současných letových výškách se nacházejí v 
rozmezí nově zvolených minimálních a maximálních letových výškách.

PŘÍKLAD
Sopwitch Camel  se nachází v 5. výšce a Fokker Dr.I se nachází v 6. letové výšce.  
4 letové výšky je stanovené minimum pro tenhle scénář. Jestliže oba hráči budou 
souhlasit před plánováním dalšího kola, minimální letová výška bude změněna ze 
3 na 5. Nesmí být přitom níže než 3 (Fokker by překročil maximální povolenou výšku), 
a nesmí být výše než 5 (Camel by byl níž než je nejnižší povolená výška). 

  

OBLAČNOST
Je povoleno stoupat o jednu letovou výšku více, než je povolené maximum, k 
dosažení oblačnosti.Hráči se mohou dohodnout, že nad maximální letovou výškou 
se nachází oblačnost. Například je-li stanovena maximální letová výška 3, je 
povoleno stoupat do výšky 4.

Když letadlo dosáhne výšky, kde se vyskytuje oblačnost, hráč přestane pohybovat s 
letadlem na hrací ploše. Hráč si volí své manévrovací karty jako obvykle, ale 
od doby, kdy letadlo vstoupilo do mraků, zůstává základna letadla bez pohybu
na hrací desce. Pro upřesnění: Letadlo letící v oblacích nemůže střílet, nemůže být 
zasaženo a nemůže se srazit s jinačím letounem. Dále letadlo nemůže stoupat výše s 
použitím karty Stoupání, nebo Immelmanovým výkrutem. Všechny provedené 
manévry jsou v tajnosti drženy po hromadě v pořadí v jakém po sobě následovaly, 
dokud Klesání nebo SPLIT-S není vykonán. Když se tak stane, hráč vezme všechny 
Manévrovací Karty, které použil když letěl schovaný v oblacích a okamžitě provede 
naplánované manévry (ve stejném pořadí ve kterém použil manévry). Pokud letadlo 
po použití kterékoliv z těchto manévrovacích karet opustí Hrací plochu, je okamžitě 
mimo hru. Po slítnutí z mraků (provedení Klesání nebo SPLIT-S), je letadlo zpátky 
pod oblačností a může znovu  střílet, být zasaženo, srazit se s jiným
 letounem a stoupat.

Pokud je změněna maximální letová výška, mraky zůstávají ve stejné stanovené výšce.
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