ÚVOD

V pozdním støedovìku vzkvétal v Evropì obchod. Obchodní spolky – jako hanza, rodina Welserù nebo severoitalští kupci – zakládaly obchodní kanceláøe a skladištì ve velkých mìstech Evropy a zásobovaly obyvatelstvo zbožím všeho druhu, jako napøíklad
kožešinami ze severu, látkami z Flander, vínem z jihu èi koøením z Indie. Ale nejdùležitìjším zbožím byla sùl, která byla ve
støedovìku žádaná k uchovávání potravin.
Vžijte se do role mocného obchodního magnáta! Zaèínáte s obchodními kanceláøemi ve tøech mìstech. Odtud mùžete najímat
nové obchodníky a vysílat je do vzdálených mìst, aby zde zøídili další obchodní kanceláøe. Èím více obchodních kanceláøí máte,
tím více je vaše zboží dostupné a o to vìtší zisk vykážete pøi prodeji v cizích mìstech. Abyste bezpeènì dostali zboží do cíle, budete
stavìt obchodní cesty na souši, plavit se po moøi a vybavovat své obchodníky karavanami. Kdo jako první dokáže zásobit cizí mìsta
vším zbožím, zvítìzí!

HERNÍ MATERIÁL
1 oboustranný herní plán:
hlavní herní plán je celá Evropa (s obrázkem plachetnice)

120 karet:
19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje

2 kartonové desky s tìmito komponenty:
40 kartièek zboží
herní plán pro krátkou hru je bez západní Evropy (s obrázkem velryby)

68 mincí (52x 1 zlato, 16x 3 zlata)
15 èíselných žetonù

185 døevìných figurek:
120 obchodních cest (po 30 ve 4 barvách)
48 obchodních kanceláøí (po 12 ve 4 barvách)
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4 pøehledy stavebních nákladù
3

3

8 karavan (po 2 ve 4 barvách)
8 obchodníkù (po 2 ve 4 barvách)

1 figurka
zlodìje

2 poøadaèe na karty
2 kostky

HERNÍ PLÁN
Herní plán zobrazuje Evropu, složenou z pìti rùzných typù
krajin. Každá krajina dodává jednu urèitou surovinu.
• Les i horský les produkují døevo.
• Pastvina i horská pastvina produkují vlnu.
• Pole produkuje obilí.
• Hory produkují rudu.
• Soliska produkují sùl
(jak z moøe, tak i z hor).

Hrany, kde sousedí 2 krajiny, se nazývají „neobsazený úsek
cesty“.
Bod, kde se setkávají 3 krajiny, se nazývá „køižovatka“.
Køižovatka s hnìdým nebo fialovým šestiúhelníkem pøedstavuje
mìstské políèko, pøièemž fialová mìstská políèka budou
zastavìna již bìhem poèáteèního rozmístìní. Mìstské políèko
sousedí se všemi tøemi pøíslušnými krajinami.

neobsazený úsek cesty s obousmìrnou
šipkou

kruhové políèko s èíslem

sklad

køižovatka

pole

pøíjem zlata
(v pobøežním
mìstì)

kruhové políèko
s kružnicí pro žetony
s èísly
mìstské políèko (pobøeží)

les

hory
mìstské políèko

neobsazený úsek cesty (na
moøi)

pastvina
prázdné
políèko skladu
políèko skladu
s kartièkou zboží

políèko skladu
s kartièkou zboží
a obchodní kanceláøí

soliska
neobsazený úsek cesty (na
souši)
kruhové políèko bez èísla

Výøez mapy

2

mìstské políèko ( pro
startovní obchodní
kanceláø)

PŘÍPRAVA HRY
• Pøed první hrou opatrnì vyjmìte všechny vyseknuté dílky
ze dvou kartonových desek a tyto dílky položte vedle
herního plánu.
• Herní plán položte doprostøed stolu. Je-li to vaše první hra,
položte jej nahoru stranou pro krátkou hru (s velrybou
v moøi nalevo, bez západní Evropy). Pokud jste již krátkou
hru hráli, mùžete si zvolit buï znovu krátkou hru, nebo
déletrvající hlavní hru na druhé stranì herního plánu,
oznaèenou plachetnicí.

Příprava krátké hry

Když hrajete poprvé, nebo nemáte dostatek èasu,
hrajte se stranou herního plánu, kde je vynechána èást západní Evropy.
Pøíprava skladu v krátké høe:
Hra se 3 hráèi

Hra se 4 hráèi

• Nìkteré krajiny na herním plánu mají uprostøed zobrazeno
kruhové políèko bez èísla. Pìt tìchto kruhových políèek je
oznaèeno teèkovanou kružnicí. Na tato kruhová políèka
rozdìlte pìt stejnì oznaèených èíselných kruhových žetonù.
Dávejte pozor na shodu barvy žetonu a barvy kruhového
políèka.
• Zbývajících deset žetonù s èíslem položte lícem dolù na
moøskou hladinu.
• Zamíchejte karty rozvoje a tento balíèek položte lícem dolù
do jedné z pøihrádek poøadaèe.
• Roztøiïte karty surovin na pìt druhù a takto utvoøené
balíèky položte lícem nahoru do zbývajících volných
pøihrádek poøadaèe. Tyto balíèky bìhem hry slouží jako
spoleèná zásoba surovin.
• Poøadaèe položte vedle herního plánu.
• Figurku zlodìje umístìte na libovolnou krajinu bez èísla,
pøípadnì bez žetonu s èíslem.
• Každý hráè dostane 3 zlata (3 mince hodnoty 1). Zbývající
mince pøipravte vedle herního plánu.
• Kartièky zboží položte vedle herního plánu.
• Každý hráè ještì dostane pøehled stavebních nákladù
a vezme si následující figurky ve své barvì:
- 30 obchodních cest
- 2 karavany
- 2 obchodníky
- Obchodní kanceláøe, jejichž poèet závisí na poètu
hráèù a zvolené stranì herního plánu (viz pøíprava
krátké hry).

• Ve høe se tøemi hráèi dostane každý hráè 8 obchodních
kanceláøí a 6 kartièek zboží. 6 kartièek zboží umístí každý
hráè na políèka ve svém skladu – po jedné kartièce na každé
políèko, poèínaje dolním. Na 5 nejspodnìjších kartièek si
hráè položí ještì po 1 obchodní kanceláøi, nejvrchnìjší
kartièka zùstává bez obchodní kanceláøe. Zbývající 3 obchodní kanceláøe nasadíte bìhem poèáteèního rozestavìní.
• Ve høe se ètyømi hráèi dostane každý hráè 7 obchodních
kanceláøí a 5 kartièek zboží. 5 kartièek zboží umístí každý
hráè na políèka ve svém skladu, poslední kartièku na políèko
zcela nahoøe. Na tyto kartièky každý ještì položí po 1 obchodní kanceláøi, avšak nejhoøejší kartièka musí zùstat bez
obchodní kanceláøe. Zbývající 3 obchodní kanceláøe nasadíte
bìhem poèáteèního rozestavìní.
• Nepoužité kartièky zboží a obchodní kanceláøe odložte zpìt
do krabice.
• Pøípravu hlavní hry najdete v dodatku na stranì 10.

Počáteční rozestavění krátké hry

Když hrajete krátkou hru poprvé, hrajte s doporuèeným
rozestavìním. Hráè s èervenými figurkami je zaèínající hráè. Od
druhé hry již hrajte s variabilním rozestavìním. Její
pravidla naleznete v dodatku na stranì 10.
• Každý hráè nasadí své 3 obchodní kanceláøe, 1 obchodní
cestu a 1 karavanu podle obrázku na následující stranì.
• Hráèi obdrží následující poèáteèní suroviny (podle typu
krajiny, na kterou umístili svou poslední obchodní
kanceláø):
Èervený hráè: 1 døevo, 1 obilí, 1 sùl
Modrý hráè: 1 sùl, 1 vlnu, 1 rudu
Bílý hráè: 1 døevo, 1 obilí, 1 vlnu
Oranžový hráè: 1 rudu, 1 sùl, 1 obilí
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• Také ve høe se tøemi hráèi umístìte na herní plán
obchodní kanceláøe nepoužité ètvrté barvy, jak je zobrazeno
níže – avšak bez obchodní cesty a karavany. Obchodní

PRŮBĚH HRY VE ZKRATCE
Hru zaèíná svým prvním tahem zaèínající hráè. Poté je na øadì
vždy další hráè ve smìru hodinových ruèièek. Jeden herní tah
se skládá z produkèní fáze a akèní fáze.
Produkèní fáze – výnos surovin (detailnìji viz strana 5)
Hoïte kostkami! Hodíte-li souèet „7“, aktivujte a pøemístìte
zlodìje. Každý jiný souèet kostek znamená zisk surovin a
rozdìlení karet surovin hráèùm. Poté zaèíná akèní fáze.
Akèní fáze (detailnìji viz strana 6)
Pokud hráè mùže odevzdat potøebné suroviny, smí libovolnìkrát
a v libovolném poøadí provádìt následující akce. Smí tedy
napøíklad nejprve obchodovat, poté stavìt, opìt obchodovat
a posunout svou karavanu nebo svého obchodníka.
• Obchod: Mùžete vymìòovat suroviny se svými protihráèi
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kanceláøe nezvolené barvy jsou neutrální. Bìhem hry
nepøináší žádné výnosy, lze do nich však dodávat zboží.

a/nebo se spoleènou zásobou.
• Výstavba a nákup karet rozvoje: Mùžete použít své
suroviny k tomu, abyste si najali svého obchodníka,
postavili karavanu nebo obchodní cestu. Mùžete také
kupovat karty rozvoje.
• Pohyb obchodníka a založení obchodní kanceláøe:
Odevzdejte 1 kartu obilí, abyste mohli posunout svého
obchodníka až o 3 køižovatky dále. Dokonèí-li váš obchodník svùj pohyb na volném mìstském políèku, musíte
tohoto obchodníka vymìnit za jednu z vašich obchodních
kanceláøí (tzn., obchodník zde zakládá vaši poboèku).
• Pohyb karavany a dodání zboží
Odevzdejte 1 kartu soli, abyste mohli posunout svou
karavanu až o 3 obchodní cesty dále. Dojede-li vaše
karavana bìhem svého pohybu na obchodní cestu sousedící s obchodní kanceláøí protihráèe nebo s neutrální
obchodní kanceláøí (ve høe se tøemi hráèi), která je ještì
bez kartièky zboží, tak sem mùžete zboží dodat (položit
pod obchodní kanceláø).

• Zahrání jedné karty rozvoje: V každém svém tahu
mùžete vyložit 1 kartu rozvoje; avšak nesmíte vyložit kartu
rozvoje, kterou jste si koupili v aktuálním tahu.
les produkuje
døevo

horský les produkuje
døevo

pastvina produkuje
vlnu

horská pastvina produkuje vlnu

pole produkuje
obilí

hory produkují
rudu

PODROBNÁ PRAVIDLA HRY
PRODUKČNÍ FÁZE – VÝNOS SUROVIN
Zaènìte svùj tah tím, že hodíte obìma kostkami. (Poznámka:
Pøed svým hodem máte možnost vyložit kartu rozvoje
„Rytíø“.) V závislosti na souètu obou hozených èísel nastane
jedna ze dvou situací:

Souèet „7“ a pøemístìní zlodìje

Padne-li na kostkách souèet „7“, nedostává žádný hráè suroviny
a nenastane také žádná kompenzace zlatem (viz pravý sloupec).
Místo toho je aktivován zlodìj:
• Ztráta surovin: Každý hráè, který má více než 7 karet
surovin, musí polovinu z nich odložit zpìt do spoleèné
zásoby podle svého výbìru. Zaokrouhluje se dolù (pokud
má hráè napøíklad 9 karet, tak musí odložit 4 z nich).
• Pøemístìní zlodìje: Hráè, který hodil „7“, musí zlodìje
pøemístit na jinou libovolnou a oèíslovanou krajinu.
• Ukradení suroviny: Hráè, který zlodìje pøemístil, si smí
vzít 1 kartu suroviny od jednoho protihráèe, jehož obchodní
kanceláø sousedí s krajinou, kam byl aktuálnì pøemístìn
zlodìj. Kartu si náhodnì vytáhne z ruky tohoto protihráèe
a vezme si ji do své ruky. Má-li 2 èi více protihráèù obchodní
kanceláø sousedící s pøíslušnou krajinou, vybere si z nich
jednoho, kterému 1 kartu vezme. Nesousedí-li s pøíslušnou
krajinou žádná obchodní kanceláø, nebere si kartu od
nikoho.

soliska produkují
sùl

Karty surovin držte v ruce skrytì. Vaši protihráèi smí vždy vìdìt,
kolik surovin máte, avšak nikoli o jaký druh surovin se jedná.
Nedostatek surovin:
Není-li ve spoleèné zásobì dostateèné množství karet surovin
urèitého druhu, aby všichni hráèi získali tolik karet surovin, na
kolik mají nárok, nedostane v tomto tahu karty surovin daného
druhu nikdo.
Kompenzace zlatem:
Pokud hráè neobdrží žádnou surovinu, vezme si jako kompenzaci 1 zlato. Tento pøípad nastane tehdy, když krajiny, se kterými
sousedí hráèovy obchodní kanceláøe, nevynáší žádné suroviny
– buï neodpovídají hozenému souètu, nebo je krajina obsazena
zlodìjem, nebo je nedostatek surovin. Toto platí pro všechny
hráèe.

Souèet není „7“: krajiny vynesou všem hráèùm
suroviny.
• Každý hráè, jehož obchodní kanceláø sousedí s krajinou,
jejíž èíslo odpovídá hozenému souètu, si vezme za každou
svou obchodní kanceláø 1 kartu suroviny, kterou pøíslušná
krajina produkuje. Obrázek vpravo nahoøe zobrazuje druh
suroviny, kterou produkuje pøíslušná krajina.
• Má-li hráè 2 èi 3 obchodní kanceláøe sousedící se stejnou
krajinou, obdrží za každou obchodní kanceláø 1 kartu
suroviny.
• Blokáda surovin: Je-li hozené èíslo shodné s èíslem na
krajinì, která je obsazena zlodìjem, nedostanou majitelé
sousedících obchodních kanceláøí žádnou surovinu za tuto
krajinu.

Pøíklad: Byl hozen souèet „5“. Modrý hráè má obchodní

kanceláø na pastvinì u Lyonu. Dostane 1x vlnu. Oranžový
hráè a èervený hráè mají každý jednu obchodní kanceláø
na poli s hozeným èíslem (Kolín/Köln a Norimberk/
Nürnberg), oba obdrží po 1 obilí. Bílý hráè nezískal
žádnou surovinu, a tudíž dostane jako kompenzaci
1 zlato ze spoleèné zásoby.
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AKČNÍ FÁZE

Ve svém tahu smíte provádìt následující akce v libovolném
poøadí a kolikrát chcete, pokud jsou pokaždé splnìny uvedené
podmínky:

1) Obchod

Ve svém tahu smíte obchodovat se svými protihráèi, mìnit
suroviny ze spoleèné zásoby, a/nebo si za 2 zlata koupit
libovolnou surovinu.
Obchod s protihráèi: Ve svém tahu smíte s vašimi protihráèi
obchodovat se surovinami a zlatem. Mùžete jim sdìlit, jaké
suroviny potøebujete a jaké suroviny jste za to ochotni
poskytnout. Mùžete ovšem také vyslechnout nabídky svých
protihráèù a uèinit protinabídky.
Pozor: Protihráèi smí jednat pouze s hráèem, který je na
tahu. Nesmí se domlouvat mezi sebou.
Nákup suroviny za zlato: Za 2 zlata smíte ze spoleèné zásoby
koupit libovolnou surovinu. Odložte 2 zlata do spoleèné zásoby
a vezmìte si 1 libovolnou kartu suroviny ze spoleèné zásoby.
Pozor: Ve svém tahu si hráè smí za zlato koupit maximálnì
2 suroviny.
Výmìna suroviny ze spoleèné zásoby: Mùžete odložit do
spoleèné zásoby 3 stejné karty surovin a za to si vzít 1 libovolnou
kartu suroviny nebo 1 zlato.
Poznámka: Nelze vymìòovat suroviny stejného druhu
(napø. 3 rudy za 1 rudu).

2) Výstavba a nákup karet rozvoje:
rozvoje:

Abyste si najali obchodníka, postavili karavanu nebo obchodní
cestu èi koupili kartu rozvoje, musíte do spoleèné zásoby
odevzdat urèitou kombinaci karet surovin. Poté si vezmete
pøíslušnou figurku ze své zásoby a umístíte ji na herní plán,
nebo si vezmete vrchní kartu rozvoje z balíèku a položíte si ji
lícem dolù pøed sebe.
Dokud mùžete platit stavební náklady, smíte ve svém tahu
kupovat a stavìt tolikrát, kolikrát chcete.
Poznámka: Nemáte-li již žádnou obchodní cestu ve své
zásobì, nemùžete již také žádnou postavit. Proto byste mìli
výstavbu své sítì obchodních cest peèlivì plánovat.
A) Karta rozvoje stojí: 1 vlnu a 1 sùl
Pokud chcete koupit kartu rozvoje, musíte do spoleèné zásoby
odložit po 1 kartì vlny a soli. Poté si vezmìte vrchní kartu
rozvoje z balíèku, podívejte se na ni a poté ji položte pøed sebe
lícem dolù.
Pozor: Kartu rozvoje nesmíte použít ve stejném tahu, ve
kterém jste ji koupili. V každém tahu mùžete vyložit
maximálnì 1 kartu rozvoje.
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B) Obchodník stojí: 1 døevo, 1 vlnu a 1 obilí
Pokud chcete najmout obchodníka,
musíte do spoleèné zásoby odložit po 1
kartì døeva, vlny a obilí. Postavte svého
nového obchodníka na herní plán vedle
své libovolné obchodní kanceláøe. Máte-li
již na herním plánu nasazeny oba své
obchodníky, smíte jednoho z nich
odstranit a znovu nasadit: suroviny musíte zaplatit jako obvykle.
C) Karavana stojí: 1 døevo, 1 rudu a 1 sùl
Pokud chcete postavit karavanu, musíte do
spoleèné zásoby odložit po 1 kartì døeva,
rudy a soli. Postavte svou novou karavanu na
herní plán vedle své obchodní cesty, která
pøímo sousedí s vaší obchodní kanceláøí.
Máte-li již na herním plánu nasazeny obì své
karavany, smíte jednu z nich odstranit a znovu nasadit: suroviny
musíte zaplatit jako obvykle.
Pozor: Obchodní cesta, vedle které svou karavanu postavíte,
musí pøímo sousedit s jednou z vašich obchodních kanceláøí
a musí to být vaše vlastní obchodní cesta.
D) Obchodní cesta stojí: 1 døevo a 1 rudu
Pokud chcete postavit obchodní cestu, musíte
do spoleèné zásoby odložit po 1 kartì døeva a
rudy. Položte obchodní cestu na neobsazený
úsek cesty, který se tímto stane obsazeným
úsekem. Každá nová obchodní cesta musí
pøímo sousedit s vaší obchodní kanceláøí
nebo s vaší již existující obchodní cestou.
Pozor: Cizí obchodní kanceláøe neblokují postavení
obchodní cesty. Dosáhnete-li tedy svou obchodní cestou až k
obchodní kanceláøi protihráèe, mùžete svou další obchodní
cestu umístit na neobsazeném úseku cesty na druhé stranì
této obchodní kanceláøe (pokud zaplatíte stavební náklady).
Obchodní cesta pøináší zlato:
• Spojíte-li díky obchodní cestì nìjaké „izolované“ mìstské
políèko poprvé s jiným mìstským políèkem, mùžete vy
a eventuálnì také vaši protihráèi získat zlato. Mìstské
políèko je „izolováno“, když není s žádným jiným
mìstským políèkem spojeno obchodní cestou.
• Pozor: Nemá žádný význam, zda je mìstské políèko
obsazeno obchodní kanceláøí, nebo ne.
• Nejprve zjistìte nejkratší trasu (poèet na sebe navazujících
obchodních cest), kterou je døíve izolované mìstské políèko
spojeno s jiným mìstským políèkem. Pokud existuje více
nejkratších tras, tak hráè na tahu urèí, která z tìchto tras
má být zvolena.
• Každý hráè, který se na této nejkratší trase podílel, získá
zlato:
1 zlato za každou vlastní obchodní cestu.

3) Pohyb obchodníka a založení obchodní
kanceláøe
a) Pohyb obchodníka
Svým obchodníkem pohybujete od køižovatky ke køižovatce. Za
každou kartu obilí, kterou odložíte do spoleèné zásoby, mùžete
svého obchodníka posunout až o 3 køižovatky dále. Odložíte-li
napøíklad 3 karty obilí, èiní délka pohybu vašeho obchodníka až
9 køižovatek, tj. mùžete svého obchodníka v jednom tahu
posunout až o 9 køižovatek daleko.
Pøíklad: Na obrázku výše èervený hráè postavil èernì orámovanou obchodní cestu. Tímto poprvé spojil mìstské políèko Turín
(Torino) s jiným mìstským políèkem – Benátky (Venezia).
Spojovací trasa je dlouhá 3 obchodní cesty. Èervený hráè dostane
za svou obchodní cestu 1 zlato, modrý hráè získává za své
obchodní cesty 2 zlata. Nyní èervený hráè svou další obchodní
cestou poprvé spojuje horní modré mìstské políèko Bern s jiným
políèkem mìsta. Nejkratší obchodní trasa je dlouhá 2 obchodní
cesty. Èervený hráè získává 2 zlata. Delší trasa Benátky (Venezia)
– Bern vyjde naprázdno.

Obousmìrná šipka na neobsazeném úseku cesty:
Pokud neobsazený úsek cesty oznaèený obousmìrnou šipkou
obsadíte jako obchodní cestu, mùžete ihned zdarma postavit
jednu další obchodní cestu. Tato nová obchodní cesta musí
navazovat na právì postavenou obchodní cestu.

Zároveò platí následující pravidla:
• Pohyb vašeho obchodníka nesmí konèit na køižovatce, na
které již stojí jakýkoli jiný obchodník nebo obchodní
kanceláø protihráèe. Mùžete však svým obchodníkem pøes
jiného obchodníka èi obchodní kanceláø protihráèe pøejít.
Také obchodní cesta neblokuje pohyb vašeho obchodníka.
• Obchodníka nemusíte posunout o celý pohyb, který jste
odevzdaným obilím zaplatili. Pokud obchodníka o celý
pohyb neposunete, nevyužitý pohyb propadá.
• Pohyb zaplacený 1 obilím (3 køižovatky) nesmíte rozdìlit
mezi své dva obchodníky. Nemùžete napøíklad zaplatit
1x obilí a posunout jednoho obchodníka o 2 køižovatky
a druhého obchodníka o 1 køižovatku. Avšak mùžete
zaplatit 2x obilí a každého obchodníka posunout až
o 3 køižovatky.

A

B

Pøíklad: Na tahu je bílý hráè. Má najatého jednoho obchod-

Pøíklad: Na obrázku A chce modrý hráè spojit Královec (Kaliningrad). Postaví tedy svou první obchodní cestu na neobsazeném
úseku cesty s obousmìrnou šipkou a poté smí ihned bezplatnì
postavit druhou obchodní cestu do Královce (Kaliningrad)
(obrázek B). Modrý hráè dostane za první spojení s Královcem
(Kaliningrad) 3 zlata.

níka, který je umístìn v Praze. Aby zlepšil svùj pøíjem soli,
chce jej posunout do Královce (Kaliningrad). Bohužel bílý
hráè vlastní pouze 1 obilí. Posune svého obchodníka
o 3 køižovatky dále na køižovatku východnì od Vratislavi
(Wroclaw). Ve svém dalším tahu by pak mohl svého obchodníka – pokud získá nìjaké obilí – posunout do Královce
(Kaliningrad) a postavit tam svou obchodní kanceláø.
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b) Založení obchodní kanceláøe
Ukonèí-li váš obchodník svùj pohyb na volném fialovém nebo
hnìdém mìstském políèku, ihned jej nahraïte svou obchodní
kanceláøí (tzn., obchodník zde zakládá poboèku). Figurku
obchodníka vraśte zpìt do své zásoby, kde je opìt k dispozici,
vezmìte jednu obchodní kanceláø ze svého skladu a položte ji
na pøíslušné mìstské políèko. Tato pøemìna obchodníka na
obchodní kanceláø nestojí žádné dodateèné suroviny. Pokud
si tuto pøemìnu nepøejete, nesmíte pohyb svého obchodníka ukonèit na køižovatce s volným mìstským políèkem.
• Uvolnìní kartièky zboží: Když stavíte obchodní
kanceláø, berete si figurku obchodní kanceláøe ze svého
skladu. Tím se ve vašem skladu uvolnila kartièka zboží.
Teprve nyní je toto zboží k dispozici, aby mohlo být
dodáno do obchodní kanceláøe protihráèe.
• Pobøežní mìsta: Postavíte-li svou obchodní kanceláø
na nìjakém mìstském políèku na pobøeží, u nìhož jsou
zobrazeny zlaté mince, získáte tolik zlata, kolik mince
zobrazují.
• Umístìní a pøemístìní žetonu s èíslem: Sousedí-li
vaše novì postavená obchodní kanceláø s krajinou bez
èísla, musíte vzít jeden žeton ležící èíslem dolù (na
moøské hladinì)
a položit ho èíslem vzhùru na tuto krajinu. Tento žeton
musí mít stejnou barvu jako políèko na krajinì. Není-li
již na moøské hladinì žádný žeton potøebné barvy,
musíte pøemístit již nasazený èíselný žeton. Vezmìte
libovolný èíselný žeton potøebné barvy z jiné krajiny a
položte jej na prázdné kruhové políèko.

A
X

?
?
B

Pøíklad: Èervený hráè má v Budapešti (Budapest)
najatého obchodníka. Pošle jej do Bìlehradu (Beograd)
a postaví tam obchodní kanceláø. Bìlehrad (Beograd)
sousedí se 2 krajinami, které jsou ještì bez èísla. Oba lícem
dolù ležící èíselné kruhové žetony pro hory již byly umístìny
na jiné krajiny, pro obilí zbývá ještì jeden lícem dolù
otoèený žeton.
(B) Èervený hráè se rozhodne pro hory. Pøemístí èíselný
kruhový žeton 9, který již leží na jiné krajinì hor, èímž
sníží výnos rudy svého protihráèe – a svùj výnos vylepší.

4) Pohyb karavany a dodání zboží

Pøíklad: Na tahu je modrý hráè, který má v úmyslu
zmaøit plány bílého hráèe. Modrý hráè si za 2 zlata kupuje
1 obilí, za nì posune svého obchodníka do Královce
(Kaliningrad)
a zde zakládá obchodní kanceláø. Svého obchodníka si
vrátí zpìt do zásoby. Díky postavení této obchodní
kanceláøe musí na jedno prázdné kruhové políèko umístit
žeton s èíslem. Protože je k dispozici už jen jeden bílý žeton,
musí modrý hráè vzít tento žeton – 11 – a položit jej na
soliska.
• Pozor: Sousedí-li obchodní kanceláø se 2 nebo
dokonce se 3 krajinami bez èísla, mùže být nový
žeton nasazen pouze na jednu z tìchto krajin.
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a) Pohyb karavany
Karavana se pohybuje z obchodní cesty na obchodní cestu.
Karavana se nesmí posunout na nebo pøes neobsazený úsek
cesty, mùže se tedy pohybovat pouze po obchodních cestách. Za
každou kartu soli, kterou odevzdáte do spoleèné zásoby, mùžete
svou karavanu posunout až o 3 obchodní cesty. Odevzdáte-li
napøíklad 3 karty soli, mùžete svou karavanu posunout až
o 9 obchodních cest.
Zároveò platí následující pravidla:
• Vedle každé obchodní cesty smí stát maximálnì 2 libovolné
karavany, jedna nalevo a jedna napravo od obchodní cesty.
Pohyb vaší karavany tedy nesmí skonèit na obchodní cestì,
která je již obsazena 2 karavanami. Smíte ji ovšem po takto

obsazené obchodní cestì posunout, pokud zde svùj pohyb
neukonèí.
• Pohyb zaplacený 1 solí (3 obchodní cesty) nesmíte rozdìlit
mezi své dvì karavany. Nemùžete napøíklad zaplatit 1× sùl
a posunout jednu karavanu o 2 obchodní cesty a druhou
karavanu o 1 obchodní cestu. Avšak mùžete zaplatit 2× sùl
a každou svou karavanu posunout až o 3 obchodní cesty.
b) Zaplacení za používání cizí obchodní cesty
Pohybujete-li svou karavanou na nebo pøes jednu obchodní
cestu, pøípadnì více obchodních cest jednoho protihráèe, musíte
tomuto hráèi zaplatit 1 zlato za „mýtné“. Toto 1 zlato je celkový
paušální poplatek, který vás opravòuje ve vašem aktuálním tahu
používat jednou karavanou libovolný poèet obchodních cest
tohoto hráèe.
Tento poplatek však musíte zaplatit každému hráèi, jehož
obchodní cestu používáte.
• Použijete-li se svou druhou karavanou obchodní cestu
téhož protihráèe, musíte mu znovu zaplatit 1 zlato.
• Poplatek musíte zaplatit v každém tahu, ve kterém
obchodní cestu svého protihráèe použijete.
• Nachází-li se vaše karavana na zaèátku vašeho tahu na
protihráèovì obchodní cestì, nemusíte mu platit žádné
zlato, pokud se tato karavana nepohne. V pøípadì, že se
tato karavana posune dále, aniž by obchodní cestu tohoto
protihráèe ještì jednou použila, nemusíte mu také platit
žádné zlato.

A

B

c) Dodání zboží

Posunete-li svou karavanu na obchodní cestu, která pøímo
sousedí s obchodní kanceláøí protihráèe, mùžete sem dodat
jednu ze svých volných kartièek zboží (položit ji pod tuto
obchodní kanceláø). Ve høe se tøemi hráèi platí stejná pravidla
i pro 3 neutrální obchodní kanceláøe. Také pokud protihráè
pozdìji postaví obchodní kanceláø vedle vaší karavany, mùžete
tam ve svém tahu dodat zboží:
• Pod obchodní kanceláøí nesmí ležet žádná kartièka zboží.
• Ve svém skladu musíte mít volnou kartièku zboží, která
tudíž nesmí být obsazena vaší obchodní kanceláøí.
• Obchodní kanceláø, kam zboží dodáváte, musí patøit
protihráèi: nemùžete dodat zboží do své obchodní
kanceláøe nebo na prázdné mìstské políèko.
Abyste mohli dodat více zboží, musíte stavìt své obchodní
kanceláøe. Tím se ze skladu uvolní pod nimi ležící zboží a bude
k dispozici pro dodání.
Pozor: Dodání zboží je bezplatné a následnì smíte se svou
karavanou pokraèovat v pohybu (také v opaèném smìru) –
pokud jste zaplatili dostateèné množství soli.

5) Zahrání karet rozvoje

Ve svém tahu smíte zahrát kartu rozvoje (pouze jednu). Kartu
rozvoje mùžete zahrát v produkèní fázi pøed svým hodem
kostkami, nebo kdykoli ve své akèní fázi. Avšak kartu rozvoje
nesmíte zahrát ve stejném tahu, ve kterém jste ji koupili. Po
zahrání karty rozvoje následujte pokyny na kartì. Nakonec
kartu odložte na odkládací balíèek. Jsou-li všechny karty rozvoje
dobrány, je odkládací balíèek zamíchán a pøipraven jako nový
dobírací balíèek.

C

D

Pøíklad: Modrý hráè ve svém posledním tahu postavil karavanu a umístil ji na svou obchodní cestu vedle Bernu (A).
Modrý hráè nyní zaèíná postavením obchodní cesty do Bruselu (Bruxelles). Poté zaplatí 1× sùl, nejdøíve posune svou karavanu o 1 krok k Paøíži (Paris)
a dodá tam zboží (položí ho pod obchodní kanceláø oranžového hráèe) (B).
Poté svou karavanou provede 2. krok na novì postavenou obchodní cestu k Bruselu (Bruxelles) a dodá do obchodní kanceláøe bílého hráèe další zboží (C).
Nakonec provede svou karavanou 3. krok na obchodní cestu bílého hráèe a dodá své tøetí zboží do obchodní kanceláøe oranžového hráèe (Kolín/Köln) (D).
Modrý hráè nyní musí bílému hráèi zaplatit 1 zlato za použití jeho obchodní cesty.
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VÍTĚZ HRY
Hra konèí, jakmile nìkterý hráè dodal veškeré své zboží. Tento
hráè se stává vítìzem hry.

DODATEK
Pøíprava hlavní hry
• Ve høe se tøemi hráèi dostane každý hráè 12 obchodních
kanceláøí a 10 kartièek zboží. Všech tìchto 10 kartièek
zboží si každý hráè umístí na políèka ve svém skladu
poèínaje odspodu. Na 9 nejspodnìjších destièek zboží je
vždy položena 1 obchodní kanceláø, nejvrchnìjší kartièka
zboží zùstává bez obchodní kanceláøe.
Každý hráè si pøed sebe položí zbývající 3 obchodní
kanceláøe, které se nasazují v prùbìhu poèáteèního
rozestavìní.
• Ve høe se ètyømi hráèi dostane každý hráè 10 obchodních
kanceláøí a 8 kartièek zboží. Všechno toto zboží si každý
hráè umístí na políèka ve svém skladu poèínaje odspodu,
poslední kartièku však na políèko zcela nahoøe.
Na 7 nejspodnìjších kartièek zboží je vždy položena
1 obchodní kanceláø, nejhoøejší kartièka zboží zùstává bez
obchodní kanceláøe.

Poèáteèní rozestavìní pøi variabilní høe

Pokud jste již alespoò jednou hráli krátkou hru, mìli byste od
druhé hry hrát s variabilním rozestavìním. Hlavní hra bude
vždy hrána s variabilním rozestavìním. Každý hráè umístí své
3 obchodní kanceláøe, 1 obchodní cestu a 1 karavanu. Ve høe tøí
hráèù umístí každý hráè ještì 1 obchodní kanceláø nevybrané
barvy – neutrální.
Pozor: Pøi poèáteèním rozestavìní smí být obsazována
pouze fialová mìstská políèka.

Stanovení poøadí ve høe

Nejstarší hráè zaèíná a hodí obìma kostkami. Poté postupnì
následují ostatní hráèi po smìru hodinových ruèièek.
Kdo hodí na kostkách nejvyšší souèet, zaèíná poèáteèní
rozmístìní a pozdìji také hru.
Poznámka: Pokud nejvyšší souèet hodí více hráèù, opakují
svùj hod tak dlouho, dokud není zaèínající hráè urèen.

Nasazení poèáteèní obchodní kanceláøe

Zaèínající hráè si vybere jedno z fialových mìstských políèek
a položí na nìj svou obchodní kanceláø.
Protihráèi ve smìru hodinových ruèièek provedou to samé.
Nyní svou druhou obchodní kanceláø nasadí hráè, který svou
první obchodní kanceláø umístil jako poslední. Poté svou druhou
obchodní kanceláø nasadí postupnì ostatní hráèi proti smìru
hodinových ruèièek.
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Dále poèínaje zaèínajícím hráèem, a poté zbývající hráèi opìt po
smìru hodinových ruèièek, nasadí všichni hráèi svou tøetí
obchodní kanceláø.

Rozdìlení poèáteèních surovin

Každý hráè nyní obdrží své poèáteèní suroviny za svou naposledy
nasazenou obchodní kanceláø: Za každou krajinu, která sousedí
s naposledy nasazenou obchodní kanceláøí, získá hráè pøíslušné
karty surovin.

Neutrální obchodní kanceláøe pøi høe tøí hráèù

Ve høe tøí hráèù umísśuje hráè, který nasadil svou tøetí obchodní
kanceláø jako poslední, ještì jednu obchodní kanceláø nevybrané
(neutrální) barvy na nìkteré fialové mìstské políèko. Ostatní
hráèi postupnì proti smìru hodinových ruèièek rovnìž umístí
jednu neutrální obchodní kanceláø na fialové mìstské políèko.

Umístìní poèáteèní obchodní cesty a karavany

Hráè, který jako poslední nasadil svou tøetí obchodní kanceláø,
umístí jednu svou obchodní cestu na neobsazený úsek cesty,
který sousedí s libovolnou z jeho tøí obchodních kanceláøí.
Vedle této obchodní cesty hráè umístí svou karavanu. Ostatní
hráèi provedou to samé v poøadí proti smìru hodinových
ruèièek.
Pozor: Pøi poèáteèním rozestavìní není žádnému hráèi
dovoleno umístit svou obchodní cestu tak, aby bylo spojeno
izolované mìstské políèko.

VŠEOBECNÉ TIPY PRO HRU
Zabezpeète si své suroviny

V poèáteèní fázi hry je dùležité zvýšit svùj výnos surovin. Proto
byste si mìli vèas najmout obchodníka a vyslat jej k volnému
mìstskému políèku. Svou novou obchodní kanceláø byste mìli
založit u krajiny, která produkuje takové suroviny, které byste
chtìli získávat.
Nemáte-li napøíklad po poèáteèním rozestavìní žádnou obchodní kanceláø sousedící s pastvinou, nebudete získávat žádnou
vlnu. Tudíž byste mìli svého prvního obchodníka poslat
k takovému mìstskému políèku, které s pastvinou sousedí.
Bìhem hry se èíselné kruhové žetony pøesunují na krajiny, které
jsou ještì bez èíselných kruhových žetonù. Mìli byste proto
sledovat, které krajiny svou produkci surovin zastaví a kdy se to
stane. Pokuste se postavit co nejdøíve dostateèný poèet nových
obchodních kanceláøí, abyste získali zpìt ztracenou produkci.
Budete-li se svým obchodníkem zakládat novou obchodní
kanceláø, nezapomeòte také, že v prùmìru nejèastìji padají
souèty 6 a 8. Pravdìpodobnost hození pøíslušného souètu se
snižuje v poøadí 5 a 9, pak 4 a 10, poté 3 a 11. Nejménì budou
padat souèty 2 a 12.

Hospodaøení se zlatem

Za zlato si mùžete koupit naléhavì potøebnou surovinu a také za
nìj mùžete používat obchodní cesty svých protihráèù, abyste
posunuli svou karavanu a dodali své zboží. Zlato je proto velmi
dùležité. Nemìli byste jej tudíž bez rozmýšlení utrácet, ale používat
pouze v opravdu dùležitých pøípadech.
Jednou z možností, jak získat zlato, je pøipojení izolovaného
mìstského políèka svými obchodními cestami k jinému
mìstskému políèku. Stojí-li na tomto mìstském políèku obchodní
kanceláø protihráèe, získáte také možnost posunout k tomuto
mìstu svou karavanu a dodat tam své zboží.
Zlato mùžete také získat díky založení obchodních kanceláøí
v nìkterých pobøežních mìstech.

Nìco o strategickém rozmístìní obchodních
kanceláøí a obchodních cest

Když všechny své obchodní kanceláøe soustøeïujete v jedné
oblasti, ulehèujete svým protihráèùm dodání zboží do vašich
obchodních kanceláøí. Vybudujete-li své obchodní kanceláøe
dále od sebe, dodání zboží svým protihráèùm ztìžujete.
S roztroušenì ležícími obchodními kanceláøemi máte také více
možností, jak se dostat do oblastí, kde je vìtší koncentrace
obchodních kanceláøí vašich protihráèù, a dodat tam své zboží.
Spojíte-li své obchodní kanceláøe svými obchodními cestami,
mùže se stát, že sice obdržíte zlato, ale ulehèíte svým
protihráèùm dodání zboží do vašich obchodních kanceláøí.
Myslete na to, že do vašich obchodních kanceláøí mohou zboží
dodávat vaši protihráèi, vy však ne.

DODATEK
Historické koøeny hry „Osadníci z Katanu –
Obchod v Evropì“.

Po velkém úspìchu hry „The Settlers of America – Trails to Rails“
jsem zaèal pøemýšlet i o scénáøi, pøedstavujícím vývoj støedovìké
Evropy. Ve støedovìku nebyly napøíklad žádné železnice. Ale
pøeprava zboží a lidí ve støedovìku pøece jen existovala – i když
jinými prostøedky. Rád bych se s vámi podìlil o nìco z historického bádání, které pøispìlo k vývoji hry „Obchod v Evropì“.
Díky rùstu støedovìkých obchodních mìst poèal vzkvétat
i obchod. Obchodníci ze severní Itálie a støední Evropy se spojili
a vytvoøili obchodní spoleènosti, založili v severní a východní
Evropì, Anglii, Španìlsku, Francii a Itálii obchodní kanceláøe (tzv.
kantory) a ustanovili živou výmìnu zboží napøíè celou Evropou.
Slavné pøíklady obchodníkù tvoøících tyto obchodní spoleènosti
zahrnují obchodníky hanzy, Velkou obchodní spoleènost
Ravensburger nebo spoleènost rodiny Welserù. Hra „Obchod
v Evropì“ je pøibližnou simulací obchodních aktivit onìch èasù.
Ve høe jednáte vy i vaši protihráèi jako pøedstavitelé mocných
obchodních rodin a obchodních spoleèností. Vaším cílem je

vybudovat v Evropì velkou síś obchodních kanceláøí a stát se
nejúspìšnìjším obchodním magnátem.
Zaèínáte se tøemi obchodními kantory, faktoriemi, jak své
poboèky nazývala hanza, a vysíláte své obchodníky zakládat
kantory do vzdálených mìst. Obchodníci byli vybaveni døívím,
vlnou a obilím – toto jsou suroviny potøebné k založení obchodní
kanceláøe.
Se založením nové obchodní kanceláøe získáte pøístup k novému
zboží. Tímto zbožím mohou být kùže ze severu, vína z jihu nebo
látky z Flander. Jelikož rozmanitost zboží v Evropì je mimo rámec
této hry, kartièky zboží slouží jako symbol pro zboží všeho druhu.
Zboží je pøepravováno karavanami do mìst obsahujících
obchodní kanceláøe protihráèù – jinými slovy do mìst, kde je
poptávka po vašem zboží. Samozøejmì se obchod ve støedovìku
odehrával jak na moøi, tak na souši. Vaše karavany tedy
pøedstavují lodì na moøi, èluny a vory na øekách a putování
obchodníkù zemìmi po cestách i necestách.
Pøeprava zboží ve støedovìku byla riskantním podnikem. Na
moøích byli piráti a na cestách loupeživí rytíøi a lapkové,
pøiživující se na bohaté koøisti. V nákladech na vybudování
karavany je tedy železo na výzbroj obchodních lodí a karavan,
zatímco døevo je požadováno na vybudování dopravních
prostøedkù. A proè je tøetí složkou poøizovacích nákladù sùl? Sùl
byla jednou z nejdùležitìjších, ne-li vùbec nejdùležitìjší, komoditou støedovìku. Takto je sùl symbolem zboží každodenní
spotøeby, které mìl každý obchodník nebo námoøní obchodník
s sebou – zbožím, bez kterého by cesta karavany nemìla vùbec
žádný význam.
Ve støedovìku bylo jen málo dláždìných cest, zachovaných
z øímských dob. Pravidlem bylo, že obchodní trasy byly
nedláždìné pøírodní cesty, na kterých mìly vozy obchodníkù
s volským potahem více špatných zkušeností než tìch dobrých.
Zøizování obchodních cest a výbìr té nejlepší jistì nebyl snadný
úkol. Jakmile jsou již karavany na cestì, musí platit danì
místním pánùm za jízdní doprovod na ochranu pøed lupièi, musí
platit mýta a poøizovat ubytování k odpoèinku. Podobnì je také
cesta po moøi nebo po øece pøedmìtem povinností a daní.
Obchodník, který nemìl cit pro nejlepší obchodní cestu, byl
odsouzen k neúspìchu. Vybrané poplatky byly z èásti používány
k opravì cest, k zajištìní ochrany proti lupièùm a k rozšiøování
pøístavních zaøízení. K jejich vybudování byly potøeba suroviny
– zejména døevo a železo. Aby nebyla hra pøíliš komplikovaná,
použil jsem døevo a železo jako cenu za rozvoj obchodní trasy.
I pøes nepøíznivé podmínky støedovìku jsem si jist, že vy a další
hráèi uspìjete v budování obchodního impéria a budete tak
následovat historické stopy Welserù, Fuggerù a dalších.
Pøeji vám mnoho zábavy.
Klaus Teuber, èervenec 2011

11

Poznámka redakce:
(1) Poloha mìst na velké mapì Evropy (herní plán) odpovídá zemìpisné poloze kvùli
principùm hry pouze pøibližnì. Na zemìpisné mapì nahoøe jsou mìsta zobrazena správnì.
(2) Snažili jsme se na herní plán umístit co možná nejvíce dnešních hlavních mìst mnoha
evropských zemí. Mnohá z tìchto mìst ještì ve støedovìku neexistovala nebo nesla jiná jména. Proto i dnešní hlavní mìsto Albánie Tirana, které bylo založeno teprve v 17. století, leží
ve høe „Obchod v Evropì“ ve støedovìku na albánské oblasti.
Výhradní výrobce pro ČR:
ALBI Česká republika a.s., Thámova 13, 186 00 Praha 8,
www.albi.cz
Více informací o hře a jiných stejně kvalitních hrách naleznete na www.albi.cz/hry a nebo na www.modernihry.cz.
Na telefonním čísle +420 737 22 10 10 Vám pomůžeme zodpovědět jakékoli Vaše dotazy.
E-mailové dotazy zasílejte na hry@albi.cz.

Rozšíření ke hře
Osadníci z Katanu
Prosperující obchod, rostoucí bohatství,
číhající tlupy barbarů a neohrožení
rytíři. Intenzivní zážitek ze hry na
ostrově Katan.
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