
 Píše se rok 1430. V Čechách probíhají husitské války, doznívá 

papežské schizma, na Balkáně postupují Turci a v římské říši 

národa německého se střídají císaři. Celá Evropa se zmítá 

v nepokojích a rozbrojích. Horní Lužice si přes války s husity 

udržuje své bohatství. Brzy tomu bude sto let, co vzniklo 

Šestiměstí – spolek šesti bohatých lužických měst, které se 

spojily na ochranu obchodu před loupeživými rytíři a pro 

zachování stability a rovnováhy v oblasti.

A právě do Šestiměstí válčícího s husity míříte v roli 

výběrčích daní vy. Jako mladí a ctižádostiví šlechtici toužíte 

vyniknout a získat postavení na dvoře Zikmunda, krále 

římského, uherského, vládce některých zemí koruny české, 

jednoho z nejvlivnějších evropských panovníků a, dá-li bůh, 

i příštího císaře římského.

Šlechtic, který se nejvíce osvědčí při výběru daní pro krále 

a zároveň si šikovně zajistí podporu stavů, má největší šanci 

spočinout po boku krále Zikmunda a podílet se na intrikách, 

které ovlivňují dění v celé Evropě. Šestiměstí je tak pro vás 

vstupní branou k tajům evropské politiky.

Hra se sestává z šesti kol představujících šest let. V každém 

kole hráči v roli výběrčích daní navštíví některé z měst. Zboží, 

které vyberou, pak umisťují do královských či stavovských 

skladů, čímž získávají přízeň na dvoře krále Zikmunda 

(ať už přímo nebo prostřednictvím stavů, jejichž podpora se 

vyhodnotí na konci hry).

Vítězem se stává hráč, který během hry získá nejvíce 

přízně.



Doprostřed stolu umístěte plán krajiny s cestou a k ní přiložte 

v náhodném pořadí šest měst tak, jak je znázorněno na 

obrázku. U měst použijte tu stranu, která má číslo na bílém 

podkladu.

Na viditelné místo umístěte bodovací plán tak, aby na něj 

všichni dosáhli. Každý hráč si vezme fi gurku a žetony jedné 

barvy. Jeden z nich umístí na políčko bodovací tabulky, 

které má hodnotu 10 – na začátku má každý hráč 10 bodů 

přízně. Zbylé žetony hráči náhodně rozlosují a umístí je 

stupnici uprostřed plánu krajiny s cestou – políčka zaplňují 

postupně od toho, na kterém je nejvíce symbolů rytířů.

Z kartiček stavů, na kterých jsou znázorněny postavy 

duchovních, šlechticů a měšťanstva, vytřiďte ty, které mají 

na lícové straně šedé pozadí, a umístěte je lícem nahoru na 

dostupné místo. Zbylé kartičky stavů roztřiďte podle počtu 

postav na jednotlivých kartách na čtyři hromádky po šesti 

kartách. Tyto hromádky zamíchejte a umístěte lícem dolů 

na odpovídající místa na bodovacím plánu.

Každý hráč obdrží tři karty s jedním symbolem zbrojnoše. 

Tyto karty hráči drží v ruce, počet zbrojnošů i počet karet 

v ruce hráčů je během hry tajný. Dále obdrží kartičku 

s povozem ve své barvě, kterou si viditelně položí 

před sebe. 

Šest velkých karet skladů poskládejte tak, aby byly všechny 

nahoru tou stranou, která má v pravém dolním rohu 

číslo I. Zamíchejte je, rozdělte na dvě hromádky po třech, 

a ty položte na vyznačená místa na bodovacím plánu. 

Šestiúhelníkové žetony daní zamíchejte a položte lícem 

dolů.

Zbylé karty zbrojnošů a kostičky představující zboží dejte na 

dostupné místo.



1.  Příprava kola – otočí se karty stavů, losují se napadená 

města a umisťují se žetonky daní

2.  Výběr měst – hráči si vyberou, ve kterých městech 

budou vybírat daně (v pořadí dle šipky)

3.  Stanovení pořadí – žetonky hráčů se přeskládají 

podle toho, kolik zbrojnošů hráči při výběru města 

použili

4.  Výběr daní – hráči si postupně zvolí, v jaké formě 

daně vyberou (v pořadí dle šipky)

5.  Umístění zboží do skladů – v pořadí podle počtu 

získaných koňů hráči postupně volí, v jakém pořadí 

se sklady zaplňují a získávají za to přízeň s případnými 

bonusy

6.  Úklid po kole – žetonky daní a naplněné sklady 

se odstraní

Celá hra se skládá z šesti kol, které představují roky, a v každém 

z nich probíhá šest fází. Jednotlivé fáze, jak jdou za sebou, jsou 

naznačeny uprostřed plánu krajiny:

  Otočte vrchní karty 

na všech čtyřech 

hromádkách stavů na 

bodovacím plánu.

  Z šesti měst vylosujte ta, která jsou 

v tomto kole napadena husity, a tudíž se 

v nich nedají vybírat daně. Nenapadených 

měst má být tolik, kolik je hráčů, tedy 

v pěti hráčích vylosujte jedno, ve 

čtyřech dvě a ve třech tři města. Kartičky položte na 

karty měst, rubovou stranou (husité) nahoru.

  Do každého nenapadeného města 

dejte jeden šestiúhelníkový žeton 

z hromádky žetonů daní a položte jej 

na středové pole (pokud hromádka 

žetonů daní dojde, zamíchejte 

použité žetony a vytvořte z nich 

novou hromádku).

V této fázi si hráči postupně vyberou, ve kterém městě 

který z nich bude vybírat daně. Postupuje se v pořadí podle 

žetonů uprostřed plánu krajiny (jak naznačuje šipka u fáze 

2). Začíná tedy hráč, jehož žeton leží na poli s nejmenším 

počtem zbrojnošů.

V prvním kole je situace jednodušší, protože hráči ještě 

nemají své fi gurky na herním plánu. První hráč si vybere 

jedno z měst, ve kterém nejsou husité, a položí fi gurku 

na políčko s číslem 0 na počítadle zbrojnošů u daného 

města.

Pak si postupně vybírají další hráči podle pořadí žetonů. 

Pokud si hráč vybere zatím neobsazené město, postupuje 

stejně – položí fi gurku na číslo 0 počítadla zbrojnošů. Pokud 

si však vybere už obsazené město, musí hráči, který byl ve 

vybraném městě před ním, nabídnout své zbrojnoše, aby 

jej „doprovodili“ do jiného města. Udělá to tak, že položí 

svou fi gurku na počítadlo zbrojnošů tohoto města na 

libovolné vyšší číslo – tím říká, kolik zbrojnošů soupeři 

nabízí.

Soupeř má nyní dvě možnosti. Buď nabídku přijme, nebo 

se rozhodne nabídnout protihráči ještě více zbrojnošů – 

přesune svou fi gurku na ještě vyšší číslo. Tak se mohou 

hráči střídavě předhánět v nabídkách, dokud jeden z hráčů 

nabídku nepřijme. Nejvyšší nabídku (12 zbrojnošů) nelze 

odmítnout.

Jakmile jeden z hráčů nabídku přijme, soupeř mu musí 

vyplatit nabídnutý počet zbrojnošů. Pokud nemá dost, 

musí o zbrojnoše požádat krále, tj. vezme si je z banku – 

za každého takového zbrojnoše ztrácí dva body přízně 

(posune svou fi gurku o 2 pole zpět na počítadle přízně). 

Tímto způsobem se hráč nesmí dostat do záporu – nesmí 

nabídnout více zbrojnošů, než dokáže zaplatit.

Hráč, který nabídku přijal, musí přesunout svou fi gurku po 

cestě do jiného města. Města napadená husity si nemůže 

zvolit, může však přes pole před těmito městy procházet. 

Za přesun hráč odevzdá do banku jednoho zbrojnoše za 

každé pole cesty, na které vstoupí (tedy jednoho, pokud 

se přesunuje na sousední pole, až tři, pokud se přesunuje na 

protější). Také při přesunu může hráč chybějícího zbrojnoše 

nahradit ztrátou dvou bodů přízně.



Po vstupu do nového města se postupuje zcela stejně – 

pokud tu ještě nikdo není, postaví hráč fi gurku na pole 

0 počítadla zbrojnošů, pokud tu už někdo je, konfl ikt se 

okamžitě řeší: nově příchozí musí postavit svou fi gurku 

na vyšší číslo, než na kterém stojí soupeřova fi gurka (ta 

může stát i jinde než na nule, pokud už v tomto kole došlo 

ke sporu o toto město). Hráči se předhánějí v nabídkách, 

až jeden z nich přijme a opět musí odcestovat atd. Teprve až 

si hráč, který odcestoval, vybere prázdné město, je na tahu 

další hráč podle pořadí žetonů.

Nakonec tedy umístí své fi gurky všichni hráči - u každého 

neobléhaného města stojí na počítadle zbrojnošů jedna 

fi gurka. 

Jeden hráč se do stejného města během druhé fáze může 

dostat i vícekrát. Například pokud přijme nabídku hráče 

v jednom městě, jde do města sousedního, kde jeho 

nabídku přebije hráč, který tam již byl, on ji přijme a vrátí 

se zpátky, odkud toto kolo vyšel. Nezapomínejte však vždy 

při takovýchto pohybech platit pomocí zbrojnošů za přesun 

z města do města!

Ve druhém a dalších kolech je situace podobná, až na to, 

že na začátku kola mají hráči své fi gurky na cestě před 

městem, kde vybírali v minulém kole daně. Figurky na cestě 

nejsou v žádném městě, a nemohou způsobit konfl ikt – ten 

způsobují jen fi gurky stojící na počítadle zbrojnošů.

Když si hráč volí město, nemůže do něj postavit fi gurku 

přímo, ale musí ji přesunout po cestě a za tento přesun 

odevzdat zbrojnoše stejně, jako když cestoval po konfl iktu 

– vrátí do banku jednoho zbrojnoše za každé pole, na které 

vstoupí. V případě, kdy by chtěl hráč zůstat ve stejném městě, 

ve kterém vybíral daně minulé kolo, přesune fi gurku z cesty 

na počítadlo zbrojnošů a zaplatí za to jednoho zbrojnoše 

(stejně jako kdyby šel na sousední pole).

Jinak probíhá volba měst stejně jako v prvním kole. 



Nyní se změní pořadí na stupnici uprostřed plánu krajiny 

s cestou. Hráč, jehož fi gurka stojí na počítadle zbrojnošů 

na políčku s nejvyšším číslem (tj. zaplatil nejvyšší počet 

zbrojnošů), položí svůj žeton na políčko, na němž je 

vyobrazeno nejvíce rytířů. Hráč, jehož fi gurka stojí na 

druhém nejvyšším čísle, položí svůj žeton na políčko, na 

kterém je vyobrazen druhý nejvyšší počet rytířů atd. 

V případě rovnosti pokládá žeton dříve ten hráč, 

který stojí u města s vyšším číslem.

Při výběru daní se postupuje v opačném pořadí podle žetonů 

uprostřed krajiny (jak naznačuje šipka u fáze 4). Začíná tedy 

hráč, jehož žeton leží na poli s nejvyšším počtem zbrojnošů. 

Každé město má uprostřed šestiúhelníkové pole, u jehož 

stran je znázorněno zboží, koně a zbrojnoši, které je zde 

možno získat. Šestiúhelníkový žeton, který ve městě leží, má 

na sobě několik šipek. Hráč může žeton libovolně natočit – 

šipky pak ukazují, co ve městě na daních vybere.

Symboly zbrojnošů značí, kolik jich v daném městě hráč 

naverboval. Ihned po nastavení žetonu daní si hráč vezme 

z banku příslušný počet zbrojnošů. Hráč si může vzít místo tří 

zbrojnošů kartičku se třemi zbrojnoši. Během hry je možno 

takovou kartičku rozměnit na tři zbrojnoše a naopak.

Za stříbrné symboly koně si hráči v této fázi nic neberou, 

počet koní však určí, který hráč bude v příští fázi se svými 

vozy nejrychleji u skladů a bude tam jako první doplňovat.

Ostatní symboly značí daně v naturáliích, které hráč 

v daném kole vybere. Za každý kus zboží hráč získá kostičku 

odpovídající barvy. Tyto kostičky si položí viditelně na svůj 

povoz. 

Hráč také získá to zboží, zbrojnoše, či koně, které jsou 

uprostřed šestiúhelníkového žetonu. Na něm též mohou 

být dvě postavy reprezentující stav (duchovenstvo, šlechta, 

měšťané). V takovém případě si vezme do ruky odpovídající 

kartičku stavů se šedým pozadím na lícové straně, které 

byly před hrou odloženy stranou.

Karty stavů, podobně jako karty zbrojnošů, drží hráči v ruce 

tajně tak, aby ostatní hráči neviděli, kolik karet v ruce mají.

Po prvním hráči přicházejí postupně na řadu další hráči 

podle pořadí žetonů. Poslední hráč se tedy může při volbě 

daní řídit tím, jaké daně vybrali hráči před ním 



Než začne samotné umisťování zboží do skladů, je třeba 

určit, v jakém pořadí budou vybrané suroviny hráči do 

skladů umisťovat. Hráč, který při výběru daní získal nejvíce 

symbolů koní, obdrží kartičku s pětispřežím a tu umístí před 

svůj vůz. Hráč, který získal druhý největší počet koní, získá 

kartičku se čtyřspřežím atd. V případě rovnosti vybraných 

koní, získá kartičku s více koňmi ten hráč, který vybíral 

daně ve městě s vyšším číslem.

Na bodovacím plánu leží dvě karty skladů. Hráč, který 

má před svým vozem pětispřeží, určí jeden řádek buď 

z královského skladu (nalevo se symbolem korunky), nebo 

ze stavovského skladu (napravo se symbolem postav).

Pokud má hráč zboží, které je v určeném řádku vyobrazeno, 

musí odpovídající kostičku umístit do patřičného políčka 

v řádku a ihned si za toto zboží připíše tolik bodů přízně 

(postoupí na počítadle přízně), jaké je číslo v doplněném 

políčku. Hráč takto musí zaplnit všechna pole vybraného 

řádku, která zaplnit může.

Pokud řádek nezaplní celý, pokračuje v jeho zaplňování 

hráč sedící po jeho levici. Také on musí zaplnit všechna 

pole, která může, a také on získá body přízně odpovídající 

číslům u zboží, které doplnil. A pokud by ani po jeho 

doplňování nebyla všechna políčka plná, pokračuje hráč 

po jeho levici atd. 

Povede-li se hráčům zaplnit všechna políčka z vybraného 

řádku, získává ten hráč, který určil řádek, bonus. Bonus 

získává i v případě, kdy sám žádnou kostičku do daného 

řádku dát nemohl, pokud ostatní zaplní všechna políčka 

v řádku, který vybral.

V levém královském skladu hráč získá jako bonus ihned tolik 

bodů přízně, kolik je číslo nalevo od řádku, který vybral.

V pravém stavovském skladu číslo vlevo od řádku značí, 

kolik symbolů stavů může nejvíce získat. Z kartiček stavů 

na bodovacím plánu si hráč vybere takovou, která má na 

sobě nejvýše tolik postav, jako je toto číslo. Pokud by již 

žádná taková kartička nebyla k dispozici, má hráč smůlu 

a žádnou kartičku stavů nezíská. Na hromádce, ze které si 

hráč kartičku vzal, další neotáčejte.

Jako druhý vybírá hráč, který má do svého vozu zapřažen 

druhý největší počet koní, pak třetí atd. Hráč, který je na 

řadě, vždy určí jeden řádek ze skladů (který dosud nebyl 

vybrán) a má-li patřičné zboží, musí je doplnit. Po něm 

doplňuje hráč po jeho levé ruce atd. Povede-li se řádek 

zaplnit celý, získá hráč, který jej vybral, odpovídající bonus, 

nepodaří-li se jej zaplnit, bonus propadá.

Tak se pokračuje, dokud je k dispozici nějaké zboží, které je 

možno doplňovat. Pokud se už v určování skladu vystřídali 

všichni hráči a zboží stále zbývá, začíná určovat znovu hráč, 

který získal pětispřeží, atd. 

Stane-li se, že všechna pole určité barvy byla zaplněna 

a některým hráčům stále zbývá zboží dané barvy, toto zboží 

hráčům propadá a musí je vrátit do banku. Do dalšího kola 

si hráči žádné zboží nenechávají.



Po posledním kole hráči odkryjí kartičky stavů, které během 

hry získali. Kdo na nich má nejvíce symbolů duchovenstva, 

získá 9 bodů přízně, druhý získá 6 bodů atd. – viz tabulka v 

levém horním rohu bodovacího plánu.

Výjimka: Ve třech hráčích se neudělují body za první místo, 

a hráč s největším počtem symbolů tedy získá 6 bodů, hráč 

na druhém místě 4, na třetím 2. 

Pokud mají dva nebo více hráčů stejně, rozhoduje počet 

zbrojnošů, kteří jim zůstali v ruce. Pokud ani ten nerozhodne, 

získají všichni takoví hráči nižší počet bodů (např. pokud se 

dva dělí o první místo, získají body jako za druhé místo; 

pokud se tři dělí o druhé místo, získají body jako za čtvrté).

Hráč, který nezískal žádný symbol představující 

duchovenstvo, nezíská za tento stav žádné body přízně, bez 

ohledu na to, kolik měli ostatní.

Následně se stejně obodují symboly šlechty a měšťanstva.

  Z měst obléhaných husity 

vezměte kartičky a přidejte 

je k ostatním kartičkám 

měst. Z ostatních měst 

odeberte žetony daní 

a dejte je na odkládací 

hromádku.

  Figurky hráčů přesuňte z počítadla 

zbrojnošů u města, ve kterém hráč 

vybíral daně, na cestu u tohoto města.

  Z bodovacího plánu 

odstraňte kartičky stavů, 

které v tomto kole nikdo 

nezískal (otočené lícem 

nahoru). Tyto kartičky již 

do hry nevstoupí, můžete 

je odložit do krabice.

  Každý hráč vrátí do banku koňské 

spřežení ze svého povozu.

  Kostičky zboží ze skladů dejte zpět do banku a obě 

vrchní karty skladů odstraňte z bodovacího plánu – 

pro příští kolo budou k dispozici sklady, které ležely 

v hromádkách pod nimi. Ve třetím kole vám hromádky 

skladů dojdou – vezměte tedy znovu všechny sklady, 

zamíchejte a umístěte je ve dvou hromádkách po třech 

na bodovací plán, tentokrát nahoru tou stranou, která 

má v pravém dolním rohu číslo II. V šestém kole vám 

sklady dojdou podruhé – to značí konec hry.

Vítězem hry se stává ten výběrčí daní, který získal nejvíce 

bodů přízně a tedy nejvyšší postavení na dvoře krále 

Zikmunda.

Při rovnosti bodů přízně vyhrává ten hráč, kterému zbylo 

nejvíce zbrojnošů v posledním kole.

Pro několik prvních her doporučujeme použít u každého 

města tu stranu, na které je číslo nahoře uprostřed na bílém 

podkladu. Později můžete vyzkoušet hru, ve které použijete 

u všech měst žlutou stranu.

Bílá i žlutá strana obsahují vyvážený poměr surovin 

jednotlivých druhů. Až si zahrajete více her, můžete zkusit 

jednotlivé strany měst různě kombinovat (a vytvářet 

tak hry s různými poměry surovin), ale zpočátku to 

nedoporučujeme.

Hra končí po šestém kole.

Šesté kolo poznáte lehce podle toho, že na jeho začátku otočíte poslední kartičky stavů na bodovacím 

plánu a na jeho konci odstraníte poslední sklady s číslem II.



Lužice 

Území na pomezí současných států Německa, Polska a České 

republiky. Ve starověku bylo obýváno Germánskými kmeny. 

Později Slovany. Částečné slovanské osídlení (Lužičtí Srbové) 

se dochovalo do současnosti. Dělila se na Horní Lužici - blíže 

českým hranicím a Dolní Lužici. V letech 1368 - 1635 byly obě 

Lužice součástí zemí koruny České, po té připadly jako léno 

Saskému Kurfi řtovi. 

Šestiměstí 

Svazek šesti měst Horní Lužice – Görlitz (Zhořelec), Bautzen 

(Budyšín), Löbau (Lubava), Kamenz (Kamenec), Lauban (Lubaň), 

Zittau (Žitava). Byl založen v r. 1346, jako ochrana těchto měst 

před loupeživými rytíři. Činnost lapků byla v této oblasti ve 

14. století velmi silná, neboť tudy vedla obchodní cesta Lipsko – 

Krakov. Po celou dobu své existence patřilo Šestiměstí k hlavním 

mocenským činitelům v oblasti Lužice. 

V období Husitských válek zůstala celá oblast katolická a postavila se 

na stranu proti Husitům. Do r. 1429 se tato města podílela na organizaci 

protihusitských tažení do Čech. V roce 1429 a následujících se stala 

terčem útoků husitských vojsk, která několikrát oblehla jednotlivá 

města, a v některých případech je dobyla. 

Vliv Šestiměstí upadl zejména poté, kdy byl spolek Šestiměstí 

i další města v zemích Koruny české zbavena řady privilegií 

a potrestána na majetku za nedostatečnou podporu Ferdinanda 

I v tzv. Šmalklandských válkách (Schmalkaldischen Krieges), 

(r. 1547). K zániku svazku došlo v r. 1815, poté co většina Lužice 

připadla Prusku. 

Bautzen (Budyšín)
Historické centrum Horní Lužice, leží na řece 

Spréva. První dochované písemné zmínky o městě 

pochází z roku 1002. V době existence Šestiměstí 

byl zejména z počátku vedoucím činitelem spolku. 

Budyšín si dodnes zachoval staré město, které 

vyniká množstvím věží.

Kamenz (Kamenec)
Nejzápadnější město Šestiměstí, nachází se v Horní 

Lužici. Kamenec vznikl na místě hradu, který zde 

byl zřízen koncem 12. století na ochranu obchodní 

stezky. Podobu současného Kamence ovlivnil 

velký požár starého města roku 1707.

Zittau (Žitava)
Leží v jihovýchodní části Horní Lužice. Název 

pochází ze slovanského výrazu pro žito. První 

zmínka o Žitavě pochází z roku 1238. Žitava byla 

součástí Českého království až do r. 1635. V době 

třicetileté války se stala významným centrem 

Českých protestantů, kteří museli uprchnout po 

bitvě na Bílé hoře. Do tváře města významně zasáhl 

požár založený během sedmileté války rakouskými 

jednotkami, který zničil většinu domů. 

Görlitz (Zhořelec)
Nejvýchodnější německé město, leží v Horní 

Lužici na řece Lužická Nisa. Vzniklo na důležité 

křižovatce obchodních cest a první zmínka o něm 

pochází z r. 1071. 

Po druhé světové válce bylo město rozděleno 

na západní německou část a na východní, která 

připadla Polsku. Válku přečkal Görlitz téměř bez 

úhony a i proto zdobí město zachovalé historické 

jádro s četnými památkami z období středověku, 

renesance a baroka.

Löbau (Lubava)
Nachází se uprostřed Horní Lužice. Město bylo 

založeno v rámci kolonizace, kterou prováděl 

Český král Přemysl Otakar I. a písemně je 

poprvé zmíněno v r. 1221. Ve svých dějinách bylo 

několikrát těžce postiženo, a to za Husitských 

válek, za třicetileté války a také několika požáry. 

Lauban (Lubaň)
Leží v Horní Lužici, jde o nejvýchodněji položené 

město celého spolku. Bylo založeno kolem roku 

1220. Městské právo obdrželo před polovinou 

13. století. Za husitských válek bylo dvakrát dobyto. 

V dalších letech město postihla řada požárů a silně 

poničené bylo rovněž v době Napoleonských 

válek. Po druhé světové válce bylo začleněno do 

Polska. 


