
HNĚDÁ	
ŠEDÁ	
ČERVENÁ	
RŮŽOVÁ	
ZLATÁ	
ČERNÁ	
BÍLÁ	
FIALOVÁ	
MODRÁ	

OBSAH HRY
67	 karet:	 10	 atlantských,	 10	 barbarských,	 10	 japonských,	
10  římských,	 10	 egyptských,	 13	 běžných	 a	 pro	 sólovou	 hru	
2 karty	virtuální	frakce	a	2	útočné	karty.

HERNÍ FORMÁTY
Následující	odstavce	popisují	pravidla	sestavování	balíčků.

OTEVŘENÁ HRA
Můžete	smíchat	běžné	a	 frakční	 karty	 z	 jakýchkoli	 rozšíření	
s	odpovídajícími	balíčky	ze	základní	hry.	Bude	to	zábava,	ale	
pozor,	takto	mohou	vzniknout	chaotické	a	nevyvážené	balíčky.

STANDARDNÍ HRA
Na	turnajích	je	povolen	jen	tento	formát.	Můžete	použít	pouze	
karty	ze	základní	hry	a	 jednoho	 jediného	rozšíření	dle	svého	
výběru.

SESTAVOVÁNÍ FRAKČNÍHO BALÍČKU
Každá	 frakční	 karta	 má	 v	 pravém	 spodním	 rohu	 obrázku	
znázorněno,	kolik	jejích	kopií	je	ve	frakčním	balíčku.	V balíčcích	
jsou	karty	po	jediné,	dvou	nebo	třech	kopiích.

/ / / / 					 / / / /
/ / / /

Pokud	se	rozhodnete	sestavit	si	 frakční	balíček	po	svém,	měl	
by	se	skládat	z	30	karet	takto:	3	karty	ve	třech	kopiích	každá,	
6 karet	ve	dvou	kopiích	každá	a	9	jednotlivých	karet.	Měli	byste	

použít	 všechny	 kopie	 konkrétní	 karty,	 takže	 chcete-li	 do	
balíčku	přidat	některou	kartu,	která	např.	vyšla	ve	třech	
kopiích,	 musíte	 odstranit	 všechny	 3	 kopie	 některé	
z původních	trojčetných	karet.

Toto rozšíření nelze hrát samostatně. 
K jeho hraní potřebujete i základní hru 

Settlers: Zrod impéria.

Když	 vám	 schopnost	 karty	 říká,	 že	 si	 máte	 dobrat	 kartu	
konkrétní	barvy,	otáčejte	karty	z	patřičného	balíčku,	dokud	
nenarazíte	na	 kartu	dané	barvy.	Tuto	 kartu	 si	 vezměte	do	
ruky	a	předchozí	otočené	karty	zamíchejte	zpět	do	balíčku.	
Pokud	kartu	dané	barvy	vůbec	nenajdete,	žádnou	kartu	si	
ve	 vaší	 akci	 nedoberete;	 v	 tom	 případě	 pouze	 zamíchejte	
otočené	karty	zpět	do	balíčku.

TROJICE
trojice	je	skupina	tří	karet	lokací	v	určené	barvě	(či	barvách).	
Jedna	trojice	může	obsahovat	frakční	i	běžné	lokace	a	se-
stávat	 z  jakékoli	 kombinace	 lokací	 produkce,	 vlastnosti	 či	
akce.

Příklad: Pokud počítáte, kolik máte v impériu trojic šedé, 
šedé a černé lokace, a máte v tu chvíli 4 šedé a 1 černou 
lokaci, máte jen jednu takovou trojici.

Jednu	lokaci	můžete	započítávat	mezi	více	efektů	závislých	
na	trojicích.

příklad: Pokud počítáte, kolik máte 
v impé riu trojic šedé, šedé a černé 
lokace a kolik máte trojic šedých 
lokací, přičemž momentálně máte 4 šedé 
a 1 černou lokaci, máte po jedné trojici 
od obou kombinací.
Když	 v	 rámci	 efektu	 karty	 počítáte,	 kolik	
máte	 libovolných	 trojic,	 samotná	 karta	
přinášející	tento	efekt	se	také	počítá,	pokud	
její	barva	odpovídá.
Máte-li	 produkční	 lokaci,	 jejíž	 produkce	 se	 odvíjí	 od	 počtu	
trojic,	přepočítávejte	aktuální	počet	trojic	v	oka	mžiku	po-
stavení	i	v	každé	následující	fázi	Produkce.

NOVÉ TROJICE
Některé	 lokace	vlastností,	 jsou-li	posta-
veny	 v	 hráčově	 impériu,	 poskytují	
bonus	za	každou	jeho	nově	dokončenou	
trojici	 karet.	 Pokaždé	 když	 takovou		
trojici	dokončíte,	a	 tím	spustíte	danou	
vlastnost,	 vsuňte	 pod	 lokaci	 s	 touto	
vlast	ností	 svrchní	 kartu	 z	 balíčku	
běžných	 lokací,	 lícem	 dolů.	 Tato	
karta	 pak	 označuje,	 že	 efekt	
z  první	 trojice	 již	 byl	 spuštěn.	
Pokud	 jedna	 karta	 z  první	 trojice	
jakkoli	zmizí	z	vašeho	impéria,	bonus	
této	vlastnosti	se	znovu	nespustí,	když	
znovu	 dokončíte	 první	 trojici.	 Vaše	
karty	 vlastností	 se	 tedy	 budou	 spouštět	
jen	 ve	 chvíli,	 kdy	 dostavíte	 svou	 třetí,	
šestou,	devátou	(atd.)	lokaci	daných	barev.
Když	 postavíte	 kartu	 této	 vlastnosti	 teprve	 ve	 chvíli,	 kdy	
už	máte	několik	daných	trojic,	ihned	pod	ni	vsuňte	počet	
karet	 (svrchu	 běžného	 balíčku)	 odpovídající	 počtu	 vašich	
již	 existujících	 trojic.	 Díky	 tomu	 bude	 jasné,	 kolik	 lokací	
musíte	ještě	postavit,	abyste	spustili	tuto	kartu	vlastnosti.
Když	je	karta	této	vlastnosti	zbořena	nebo	odstraněna,	pří-
padné	běžné	karty	pod	ní	se	vrací	dospod	běžného	balíčku.

SESTAVOVÁNÍ BĚŽNÉHO BALÍČKU
Zamíchejte	všechny	běžné	karty	vybraného	rozšíření	do	

běžného	balíčku	ze	základní	hry.

NOVÁ PRAVIDLA
PROSTŘEDKY ODPOVÍDAJÍCÍ BARVÁM

Nové	 schopnosti	 karet	 se	 odkazují	 na	 prostředky	 odpovídající	
barvám	 karet.	 V	 levém	 spodním	 poli	 karet,	 které	 určuje	 jejich	
barvu,	najdete	vždy	i	siluety	konkrétního	prostředku.	Zde	je	kom-
pletní	přiřazovací	tabulka:
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PUPEK SVĚTA
Produkce: 2/3 , pokud 

máš ve svém impériu alespoň 

5/7  stejné barvy.
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CAESAROVY SÝPKY

Vlastnost: P
okaždé když dokončíš 

novou trojici červených , 

získáváš 1  a 1 .

BonuS ZA PoSTAvenÍ: D
ober 

si 2 červené BĚžné .
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VĚŽ DO NEBES

Vlastnost: Pokaždé když 

dokončíš novou TroJIcI BÍLých , 

získáváš 1  a 1 /1 .

BonuS ZA PoSTAvenÍ: 1  za každou 

TroJIcI BÍLých  ve tvém impériu.
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METROPOLE BOHA RA

Vlastnost: Pokaždé když dokončíš 

trojici šedých , získáváš 

1  a 2 .

BonuS ZA PoSTAvenÍ: 1  za každou 

trojici šedých  ve tvém impériu.
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PEVNOSTNÍ SYSTÉM

Produkce: 1  za každou 

trojici šedé, šedé a černé  

ve tvém impériu. 



příklad: Hrajete za Římany a máte Caesarovy 
sýpky a jednu dokončenou červenou 
trojici. To znamená, že pod Caesarovými 
sýpkami již leží jedna běžná karta lícem 

dolů a označuje tak jednu dokončenou 
trojici. Je-li poté jedna z vašich červených 

lokací zbořena a vy znovu postavíte svoji 
třetí, nespouštíte vlastnost Sýpek. Na to je 

třeba postavit šestou červenou lokaci, a mít tedy 
druhou trojici.

příklad: Již máte tři postavené tři červené 
a budujete Caesarovy sýpky. Jejich vlastnost se ale 

spouští pouze nově postavenými trojicemi. Položte pod Sýpky 
jednu běžnou kartu jako označení jedné existující trojice, 
čímž znázorníte, že teprve dokončení druhé trojice spustí 
vlastnost této karty (tedy až postavíte další 2 červené karty).
Pokud	stavíte	Caesarovy	sýpky	v	době,	kdy	máte	již	dvě	červené	

	a	Sýpky	jsou	třetí,	pak	spustí	samy	sebe.

KARTY PODROBNĚJI
Uvítací výbor a	 Vrchní vyšetřovatel –	 při	
po	kládání	 karty	do	 impéria	 jako	základy	ne-
získáváte	1  .

Sakurový sad	–
příklad:	Pokud ve svém 

impériu máte 3 růžové 
 a 6 červených , 

aktivace této karty vám při-
nese 3  (za 1 + 2 trojice).

Uchytřovač	–	surovinu
k  ozna	čení	 své	 běžné	 	
vezměte	ze	společné	zásoby.
Lokace	 bude	 poté	 mít	 dvě	
barvy,	 nově	 označenou	 i	 původní.	 Uchytřovač	
může	 (postupnými	 akti	vacemi)	 přidat	 jedné	
lokaci	i dvě	či	tři	barvy	navíc	oproti	její	původní.

Oplocení	 –	Pokud	nevíte,	 jak	 se	 hraje	Otevřená	
produkce,	 podívejte	 se	 na	 www.rexhry.cz	 pod	
Settlers:	Atlantida,	kde	najdete	její	vystavená	pra-
vidla	online	(strana	2).

SÓLOVÁ PRAVIDLA
V	tomto	rozšíření	najdete	dvě	karty	frakce	pro	virtuálního	hráče.	
Během	přípravy	sólové	hry	náhodně	vylosujte	1	kartu	virtuální	
frakce,	jejíž	text	pozmění	pravidla	sólové	hry.

poznámka: Když hrajete sólovou variantu 
Settlers: Zrod impéria proti 
Egypťanům či Japoncům 
jako virtuální frakci, při-
dejte mezi útočné karty i 2 
karty z tohoto rozšíření, se 
symbolem .

Japonci –	 po	 odhalení	 útočné	 karty	 se	 nejprve	 podívejte,	
zda	 máte	 uzavřenou	 dohodu	 poskytující	 tento	 prostředek.	
Pokud	 ano,	 jednu	 takovou	 dohodu	 odstraňte	 a	 položte	 do	
Sbírky	 virtuálního	 hráče.	 Poté	 pokračujte	 klasickými	 pravidly	
virtuálního	útoku.
Umístění	 útočné	 karty	 v	 rámci	 útočné	 řady	 není	
ovlivněno	odhazováním	dohod.	Na	konci	 hry	
se	každá	karta	dohody	ve	Sbírce	virtuálního	
hráče	počítá	jako	dvě	karty.
Egypťané –	 po	 odhalení	 útočné	 karty	 se	
napřed	 podívejte,	 zda	 nemáte	 frakční	 	
v  odpovídající	 barvě.	 Pokud	 ano,	 položte	 na	
ni	 	 ze	 společné	 zásoby	 jako	 symbol	 blo-
kády.	 Blokovaná	 frakční	 	 je	 po	 následující	
kolo	 považována	 za	 lokaci	 mimo	 hru.	 Poté	
pokra	čujte	 klasickými	 pravidly	 virtuálního	 útoku.	
Blokovaná	 lokace	 nevyrábí,	 neposkytuje	 bonusy	 za	
vlastnost	a	její	akce	se	nedá	spustit.	Nelze	ji	využít	jako	
základy	 a	 její	 barva	 se	 nepočítá	 do	 trojic	 nebo	 jakýchkoli	
efektů	 závislých	 na	 počtu	 lokací	 jisté	 barvy.	 	 blokovaná	
poslední	 kolo	 dokonce	 neposkytuje	 závěrečné	 VB	 za	 stojící	
lokace	na	konci	hry.
Umístění	útočné	karty	v	rámci	řady	není	ovlivněno	blokádou.
Máte-li	více	 lokací	k	blokování	dle	barvy	odpovídající	útočné	
kartě,	 vyberte	mezi	 nimi	 dle	 priority	 v	 klasických	 pravidlech	
virtuálního	útoku.
Tento	 	 se	 na	 konci	 kola	 přesouvá	 do	 Sbírky	 virtuálního	
hráče	a	počítá	se	v	ní	jako	dvě	karty.

zkuste další hry našeho vydavatelství a královsky se bavte!

Blood Rage –	 zuřivá	 figurková	 bitva	
vikinských	 klanů	 pro	 2	 až	 4	 hráče.	
Soumrak	bohů	nadešel	a	pro	vstup	do	
Valhally	 je	 třeba	 splnit	 božské	 poslání	
a padnout	se	ctí!

Velká kniha strašlivých čar	 –	 koope-
rativní	 hra	 pro	 2	 až	 5	 hráčů.	 Studenti	
magie	otevřeli	prastarý	grimoár	a musí	
spolu	 pochytat	 nestvůry,	 které	 tím	
vypustili,	než	sami	podlehnou	děsu.

HRU VYTVOŘIL:	Ignacy	Trzewiczek		
SÓLOVÁ PRAVIDLA:	Maciej	Obszański		
ILUSTRACE:	Tomasz	Jędruszek,	Denis	Martynets,	Rafał	Szyma		
GRAFICKÝ NÁVRH: Rafał	Szyma		
HERNÍ MANUÁL:	Yiannis	Strigkos,	Chevee	Dodd
ČESKÝ PŘEKLAD A SAZBA: Michal	„myyysha“	Stárek	
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Jiří	„Morthe“	Tomášek	
JAZYKOVÁ ÚPRAVA: Eliška	„Elissa“	Pospíšilová,	Jan	„Bříza“	
Březina,	Martin	„Aneken“	Hrabálek,	Michal	„Eyron“	Požárek
Vážený	 zákazníku,	 naše	 hry	 jsou	 sestavovány	 s	 největší	 péčí.	 Pokud	
ovšem	ve	Vaší	kopii	něco	chybí,	omlouváme	se	a	dejte	nám,	prosím,	vědět:	
obchod@rexhry.cz.
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UCHYTŘOVAČ
Akce: Zaplať 1 , a zpřístupni tak následující akci:Akce: Zaplať 1  a přidej kterékoli své BĚžné  novou barvu. Označ ji / / .Uchytřovač lze aktivovat třikrát.

EGYPŤ
AN

É

Poté co odhalíš ú
točnou kartu

, 

zkontro
luj sv

é FrAKčnÍ 
, zda 

některá nemá barvu odpovídající 

prostře
dku na útočné kartě. 

Pokud ano, polož na tuto 

FrAKčnÍ 
 žeton 

 ze zásoby. 

Ten symbolizuje, že tato FrAKčnÍ 

 je pro následující kolo blokovaná. 

Pak pokračuj dle klasických pravidel 

virtu
álního útoku.
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CAESAROVY SÝPKY

Vlastnost: Pokaždé když dokončíš 

novou trojici červených , 

získáváš 1  a 1 .

BonuS ZA PoSTAvenÍ: Dober 

si 2 červené BĚžné .
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UVÍTACÍ VÝBORAkce: Zaplať 3 , dober si 

1 BĚžnou  a ihned ji polož do 

svého impéria jako základy.
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SAKUROVÝ SAD

Akce: Zaplať 1  a 1 , 

a získej tak X .

X je celkový součet růžových 

a červených trojic  ve tvém 

impériu. Nejvýše však 6 .

JAPONCI

Poté co odhalíš novou útočnou 

kartu, podívej se, zda mezi 

svými dohodami nemáš dohodu 

poskytující tento prostředek.

Pokud ano, jednu tuto svou 

dohodu zahoď a přesuň do 

Sbírky virtuálního hráče. 

Pak pokračuj dle klasických 

pravidel virtuálního útoku.


