Vladimír Suchý

ÚVOD
Nacházíte se v polovině 19. století, kdy se rozvíjí nové technologie a vznikají moderní obchodní společnosti. Státy rozšiřují v oceánech
svůj obchodní i vojenský vliv. Námořní plavba prožívá velkou revoluci a stovky let vládnoucí plachty začínají doplňovat parní stroje,
aby je brzy zcela vytlačily. Lodě vybavené novými stroji závodí o prestižní Modrou stuhu, kterou získá nejrychlejší z nich.
Stavba lodí je oblast otevřená pro úspěch. Nezůstaňte stranou tomuto dění a využijte všech možností, které vám doba dává.
Založte novou společnost, vyrábějte lodi, uveďte akcie společnosti na burzu, a staňte se nejúspěšnějším stavitelem lodí.

• Posádka lodi. Každý člen po-

CÍL HRY
Hráči představují majitele loděnic a jejich cílem je ve vymezeném
období postavit co nejlepší lodě. Čím efektivněji svoje lodě stavíte
a necháte je ocenit, tím vzrůstá cena akcií vaší společnosti, která je
vyjádřena na bodové stupnici. Na vás je, zda se mezi největší světová
rejdařství dostanete díky rychlým obchodním lodím, zaoceánským
parníkům či malým plachetnicím. Chcete-li uspět v konkurenci
dalších společností musíte také plnit i tajné státní zakázky.

HERNÍ KOMPONENTY
• Oboustranný hrací plán (dvojdílný)
• 4 plány loděnic, na kterých stavíte své lodě
• 8 kartiček akcí

sádky lodi musí být umístěn
v kajutě. Výjimkou je první
kapitán, kterého lze umístit
na loď kamkoliv. Další kapitáni na lodi slouží pouze jako
lodní důstojníci a ti potřebují
svou kajutu. Posádky je ve hře
neomezené množství, pokud
by vám došla, použijte nějakou
přijatelnou náhradu.

/

/

• 24 kapitánů
• 24 obchodníků
• 24 vojáků
• 24 plavebních kanálů, kde budou vaše
lodě hodnoceny při slavnostních plavbách.

• 104 lodních dílů, ze kterých stavíte lodě do své flotily. Díly dělíme na přídě, středové díly a zádě. Středové díly jsou rozděleny do
dvou skupin podle rubové strany.

• 14 kartiček vagónů se zbožím, které
můžete výhodně prodat či směnit.

• 2 × 12 karet státních zakázek ve dvou druzích.
• 48 zaměstnanců, kteří vám pomohou efektivněji
stavět vaše lodě

• 4 × 5 figurek hráčů – tři panáčci pro výběr akcí,
ukazatel vítězných bodů a lodička pro plavbu po
plavebních kanálech.

• Vybavení lodi. Každý druh vybavení má na lodi své pevně určené místo (viz obrázky) a nelze je umístit nikam jinam. Vybavení
je ve hře neomezené množství, pokud by vám došlo, použijte nějakou přijatelnou náhradu.

•
•
•
•
•

24 plachet
24 komínů
24 lodních šroubů
24 jeřábů
24 děl
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• 5 ukazatelů pro zobrazování kol a akcí
• 40 mincí v hodnotách 1 a 5 zlatých.
• Pravidla hry.

/
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PŘÍPR AVA HRY
Každý hráč dostane následující:

Zbylé zakázky, nepoužité loděnice hráčů a figurky odložte zpět do
krabice.
Veškerý materiál získaný hráčem během hry (zlaté, vybavení, posádka, zaměstnanci, lodní díly, kanály) je veřejný, tj. umístěný viditelně pro ostatní hráče. Pouze karty zakázek získané na začátku hry
má hráč před sebou položeny skrytě. Na své karty zakázek se hráči
mohou kdykoli podívat.

5

2

6

4

3
1

1) Loděnici ve své barvě.
2) Ukazatel vítězných bodů a figurku lodi ve své barvě.
3) Jednoho panáčka při hře tří či čtyř hráčů nebo 3 panáčky při
hře dvou hráčů.
4) Jeden vagón se všemi třemi druhy zboží.
5) Šest zlatých.
6) Náhodně lícem dolů rozdané karty státních zakázek. Každý hráč
dostane 3 zelené zakázky a 3 modré zakázky.
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1) Balíček
nákladních vagónů

4

HRACÍ PLÁN
Hrací plán můžete složit dvěmi způsoby (svisle nebo vodorovně)
a poté jej položete doprostřed stolu. Vyberte si takovou variantu,
která se vám vejde lépe na stůl.
Na takto připravený hrací plán umístěte:
1. Lodní díly rozdělte do 4 balíčků podle rubové strany. Každý
balíček zamíchejte odděleně. Pak spojte oba balíčky středových
dílů do jednoho balíčku položením většího balíčku na menší. Takto vytvoříte 3 balíčky lodních dílů: přídě, středové díly
a zádě. Každý balíček lodních dílů umístěte na odpovídající
místo na hracím plánu (rubovou stranou nahoru).
2. Otočte deset vrchních dílů z balíčku středových dílů a umístěte
je lícem nahoru na políčka na hracím plánu pod tímto balíčkem.
3. Otočte lícem nahoru 5 vrchních dílů z balíčku přídí a umístěte
je na 5 políček pod tímto balíčkem. To samé proveďte i pro balíček zádí.
4. Zamíchejte balíček kartiček vagónů a položte jej lícem dolů na
vyznačené místo. Otočte vrchních 5 kartiček na políčka níže,
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2) Nabídka nákladu zboží

14) Počítadlo kol
14

16) Balíček
plavebních kanálů

17

3) Balíček přídí

6

20
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5) Balíček zádí

19) Vedoucí kartička akce
na startovním políčku

21

6) Nabídka lodních dílů

20) Kartičky akcí

7) Hnědý vnější kruh
s akcemi Výroba
vybavení

21) Mince
22
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8) Ukazatel akce
Výroby vybavení

22) Počítadlo
vítězných bodů

7
9

9) Kruh s akcemi
Nábor posádky

23) Ukazatele
vítězných bodů hráčů

10

25) Ovál
Najímání zaměstnanců
27

11

12) Ukazatel akce Burza
13

13

26) Ukazatel akce
Najímání zaměstnanců

28

29

23
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24) Posádka

25

26

12

11) Burza

13) Vybavení

17) Nabídka
plavebních kanálů
18) Nabídka akcí

4) Balíček středních dílů

10) Ukazatel akce
Náboru posádky

15) Ukazatel kola

27) Kartičky zaměstnanců
13

13
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24

24

28) Náborář
29) Inženýr
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stejně jako jste to provedli pro přídě a zádě. Stejným způsobem
připravte i plavební kanály.
Ukazatele vítězných bodů všech hráčů se umístí na políčko 0 na
počítadle vítězných bodů.
Vybavení lodi a posádku položte do banku, na odpovídající zásobníky na kraji hracího plánu.
Mince položte do banku doprostřed nabídky akcí.
Na nabídku akcí jsou položeny kartičky akcí. Kartičky, které
jsou na nabídce zobrazeny, umístěte na označená políčka.
Při méně než čtyřech hráčích vraťte zpět do krabice kartičku akce Dotace. Hrajete-li ve čtyřech
hráčích, kartičku akce Dotace položte na políčko
.
označené
Zbývající kartičky akcí jsou umístěny mezi označená políčka
v náhodném pořadí.
Ukazatel kol umístěte na počítadlo kol na políčko s číslem odpovídajícím počtu hráčů.

12. Ukazatel akce Nábor posádky se umístí náhodně na jednu ze
čtyř výsečí zeleného kruhu. Ukazatel akce Výroba vybavení se
obdobně umístí na náhodně vybranou výseč hnědého vnějšího
kruhu. Avšak na akci Burza je ukazatel umístěn na označené
startovní políčko na šestiúhelníku (viz obrázek).
13. Ukazatel Najímání zaměstnanců je umístěn na náhodně vybrané políčko červeného oválu.
14. Kartičky zaměstnanců rozdělte do dvou balíčků podle jejich
rubové strany. Zamíchejte hnědý balíček a kartičky umístěte
lícem nahoru náhodně na políčka u oválu akcí Najímání zaměstnanců na hracím plánu. (Pro vaši první hru doporučujeme
přeskupit kartičky tak, aby v každém sloupečku byl buď zelený
náborář nebo hnědý inženýr.)
15. Při hře tří či čtyř hráčů otočte lícem nahoru druhý balíček kartiček zaměstnanců a každou kartičku položte nahoru na stejnou kartičku s hnědým rubem. Při hře dvou hráčů budou použity pouze kartičky s hnědým rubem.

PRŮBĚH HRY
Hru začíná začínající hráč, který provede svůj první tah. Hráči pokračují ve hře po směru hodinových ručiček. Každý hráč si ve svém
tahu vybere jednu z dostupných akcí na přehledu akcí. Takto vybranou akci hráč provede. Ve svém dalším tahu přesune tuto kartičku
akce před všechny ostatní a vybere si jinou akci. Toto je podrobněji
vysvětleno níže.
Pokud hráč ve svém tahu dokončí loď, odpluje s ní na svůj systém
kanálů na slavnostní plavbu, během níž loď může získat body za
rychlost, posádku, vybavení nebo bezpečnost.
V tahu každého hráče se kartičky akcí posouvají po nabídce akcí
dopředu. Jakmile vedoucí kartička akcí opět dojde na startovní políčko, posune se ukazatel kola o jedno políčko dolů na počítadle kol,
a hra pokračuje dále.
.
Hra končí, když se ukazatel kola posune na políčko označené
(Hra může také skončit dříve, pokud je spotřebována zásoba lodních dílů.) Poté jsou uděleny bonusové body za státní zakázky a hráč
s největším počtem vítězných bodů vítězí.

tahu, avšak pokud začínající hráč dokončil loď, vypluje s ní na slavnostní plavbu (fáze 5).
Druhý hráč může umístit svou figurku na jakoukoli kartičku akce
kromě té, kterou si vybral začínající hráč. Pořadí je důležité. Druhý
hráč dostane příjem 1 zlatý, pokud svou figurku umístil na jednu
z kartiček akcí ležící za figurkou začínajícího hráče. Avšak nedostane
žádný příjem, pokud svou figurku umístil před figurku začínajícího
hráče. Druhý hráč provede vybranou akci (a případně i bonusovou
akci) ve fázi 4, která může vést až ke slavnostní plavbě (fáze 5).
Tahy třetího a čtvrtého hráče jsou obdobné. Každý si vybere neobsazenou kartičku akce, umístí na ni svou figurku a dostane 1 zlatý
za každou obsazenou kartičku před vybranou kartičkou. Fáze 4 a 5
jsou shodné jako v normálním tahu a jsou detailněji popsány níže.
Poté, co poslední hráč dokončil svůj první tah, je opět na tahu první
hráč. Po zbytek hry již všechny tahy začínají fází 1 a probíhají normálně.

TAH HRÁČE
Tah hráče má 5 fází:
1. Přesun hráčovy kartičky akce z předchozího tahu
2. Výběr nové akce
3. Příjem
4. Provedení vybrané akce (Po zaplacení 6 zlatých má hráč možnost provést v této fázi jednu bonusovou akci.)
5. Pokud hráč dokončil jednu nebo více lodí, odplují tyto jeho
nové lodě na slavnostní plavbu
plavbu. (Tímto jsou získávány body.)
Každá fáze je podrobněji vysvětlena níže. První tahy hráčů však budou mírně odlišné:
PRVNÍ TAHY HRÁČŮ ((pro
pro 3 či 4 hráče)
hráče
Ve svém prvním tahu hráči přeskočí fázi 1 a provedou přímo výběr
akce. Dostupné akce a potenciální příjem bude omezen o akce hráčů, kteří hráli dříve.
POZNÁMKA: Figurky hráčů jsou používány pro označování vybra-

né akce. V každé barvě jsou 3 takové figurky, ale pouze 1 je použita
při hře tří či čtyř hráčů (zbývající 2 figurky jsou odloženy zpět do
krabice).
Začínající hráč si vybere akci (fáze 2) a umístí svou figurku na odpovídající kartičku akce. Začínající hráč nedostává žádný příjem
(fáze 3). Hráč ihned provede vybranou akci (fáze 4), eventuálně také
provede koupenou bonusovou akci. Toto je pravděpodobně konec

Červený hráč si vybral Nábor posádky a získává 1 zlatý, protože
žlutý hráč je na kartičce před ním
ním.. Kartička obsazená zeleným
hráčem nepřináší červenému hráči žádný zlatý, protože je až za
kartičkou,, kterou si červený hráč vybral.
kartičkou
HRA DVOU HRÁČŮ
Při hře dvou hráčů budou na vybírání akcí použity všechny tři hráčovy figurky. Dvě figurky budou označovat vybrané akce v předchozích tazích a další figurka bude označovat akci vybranou v aktuálním tahu.
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Stejně jako při hře tří či čtyř hráčů, je první tah trochu odlišný od
normálního tahu.
Začínající hráč si vybere kartičku akce na nabídce akcí a označí ji dvěmi figurkami (fáze 2). Začínající hráč nedostává žádný příjem (fáze
3). Fáze 4 a 5 se provádí jako obyčejně (podrobněji vysvětleno níže).
Následuje tah druhého hráče, který si musí vybrat jinou kartičku
akce než první hráč. Na vybranou kartičku akce také umístí své dvě
figurky. Pokud si vybral kartičku akce, která je za akcí vybranou
prvním hráčem, získá 1 zlatý, ale nedostane žádný příjem, pokud si
vybral akci před kartičkou se dvěmi figurkami prvního hráče. Fáze
4 a 5 probíhají jako obvykle.
Dále pokračuje první hráč, který umístí svou poslední (třetí) figurku na dosud neobsazenou kartičku akce. Získá 1 zlatý za každou
obsazenou kartičku před vybranou kartičkou. (nezáleží na tom, zda
jde o kartičku obsazenou vlastní či soupeřovou figurkou). Fáze 4 a 5
probíhají jako obvykle.
Obdobně proběhne druhý tah druhého hráče.
Poté, co každý hráč provedl dva tahy, pokračuje již hra normálně, tj.
každý hráč začíná fází 1.

Zvláštní případ: Je možné, že figurka hráče již stojí na vedoucí kartičce akce. Také v tomto případě se kartička musí přesunout, a to
přesně o jedno políčko vpřed. To se může stát pouze začínajícímu
hráči a pouze v jeho prvním normálním tahu.
Zaostávání: Ve vzácných případech se může stát, že poslední kartička akce může zůstat tak daleko pozadu, že ji vedoucí kartička
akce “dožene”. Před vedoucí kartičkou akce by však vždy mělo být
alespoň jedno políčko volné. Pokud je tedy nová vedoucí kartička
položena přímo za poslední kartičku, přesune se také poslední kartička o jedno políčko vpřed (a pokud je toto políčko obsazeno, přesune se také tato další kartička o jedno políčko vpřed atd.).

Příklad přesunu při hře dvou hráčů

Červený hráč si vybral Nábor posádky a dostane 3 zlaté, protože
před jeho vybranou kartičkou jsou 3 obsazené kartičky.
Nyní následuje popis fází normálního tahu..
1) PŘESUN HRÁČOVY KARTIČKY AKCE
Z PŘEDCHOZÍHO TAHU
Ve hře tří či čtyř hráčů si hráč vezme svoji figurku do ruky a kartičku akce, na které byla figurka postavena, přesune na první prázdné
políčko na nabídce akcí před všemi ostatními akcemi. Jinými slovy,
kartička akce, kterou si hráč vybral v předchozím tahu, se stává novou vedoucí kartičkou.

Ve hře dvou hráčů se vpřed přesouvá kartička, kterou si hráč vybral
o dva tahy dříve: Vezme kartičku označenou dvěmi figurkami a přesune ji na první prázdné políčko na přehledu akcí. Jednu z těchto figurek umístí vedle své figurky, která zůstala na další kartičce akce.
Hráč tuto fázi ukončí s jednou figurkou v ruce pro použití ve fázi 2.
Další dvě jeho figurky označují hráčovu akci z předchozího tahu.
Akce provedená o dva tahy dříve je přesunuta do vedení.
2) VÝBĚR NOVÉ AKCE
V této fázi si hráč vybere akci, kterou bude chtít v tomto tahu provést. Při výběru musí splnit následující podmínky:
Nesmí si vybrat vedoucí kartičku akce (tu, kterou v předchozí fázi
přesunul na první pozici).
Kartička, kterou si vybere, nesmí být obsazena žádnou figurkou.
Hráč musí být schopen vybranou akci provést.
Svou volbu označí umístěním své figurky na vybranou kartičku
akce.
POZNÁMKA: Ve hře tří či čtyř hráčů si hráči vybírají ze 4 volných

akcí, ve hře dvou hráčů si hráči budou vybírat ze 3 akcí.

Příklad přesunu při hře tří či čtyř hráčů

3) PŘÍJEM
Hráči dostávají příjem za výběr kartičky akce, kterou si určitou dobu
nikdo nevybral.
Pokud hráč umístí svou figurku na kartičku, která je přede všemi
ostatními figurkami, pak nedostane žádný příjem. V opačném případě dostane jeden zlatý za každou obsazenou kartičku akce, která
se nachází před jím vybranou kartičkou.
Pokud hráč umístí svou figurku na kartičku, která se nachází vzadu
za všemi ostatními figurkami, může ještě získat prémii za prázdná políčka. Za každá 3 prázdná políčka (tj.bez kartiček akce) mezi
vybranou kartičkou a nejbližší kartičkou před ní (ať už obsazenou
nebo ne), získá hráč jeden zlatý (zaokrouhleno dolů: za 6 prázdných
políček získá 2 zlaté, ale za 5 prázdných políček získá pouze jeden
zlatý).
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Prémii za prázdná políčka hráč nedostane, pokud nějaká figurka
stojí za jím vybranou kartičkou.

Hráč může svou bonusovou akci provést buď před nebo po provedení své základní akce. Její cenu platí těsně před jejím vykonáním
do banku. Není tedy možné použít zlaté získané z bonusové akce na
zaplacení samotné bonusové akce, ale je možné použít zlaté získané
ze základní akce na zaplacení bonusové akce, pokud bude bonusová
akce provedena jako druhá.
Hráč si může bonusovou akci koupit dokonce i ve svém prvním
tahu.
POZNÁMKA PRO HRU DVOU HRÁČŮ: Jediným omezením bonu-

sové akce je pouze to, že si hráč nemůže koupit akci, kterou si v aktuálním tahu vybral, tj. s jednou svou figurkou. Pokud chce, může si
jako bonusovou akci vybrat kartičku se 2 svými figurkami.
5) ODPLUTÍ LODI NA SLAVNOSTNÍ PLAVBU
Loď je dokončena tehdy, když má příď na levé straně, alespoň 1 středový díl uprostřed a záď na pravé straně, bez jakýchkoli prázdných
políček mezi nimi. Pokud má hráč po fázi 4 dokončenu jakoukoli
loď, musí s ní odplout ze své loděnice, aby ji otestoval ve svém systému kanálů. Během plavby hráč získává body za posádku, vybavení a bezpečnost. Slavnostní plavba je podrobně popsána v pozdější
kapitole.
Hráč nemusí v každém tahu dokončit loď. Pokud hráč nemá na konci
fáze 4 dokončenu žádnou loď, jeho tah končí bez slavnostní plavby.

STÁTNÍ ZAKÁZKY A POČÍTADLO KOL
PŘÍKLAD: Pokud si vyberete akce stavba kanálu, nákup zboží nebo
výroba vybavení, získáte 2 zlaté, protože před nimi jsou obsazeny
dvě kartičky. To je vše, co dostanete za výrobu vybavení nebo stavbu
kanálu, protože je zde pouze 1 (2) prázdné políčko mezi nimi a nejbližší kartičkou. Avšak akce nákup zboží (tři prázdná políčka) by
vám přinesla prémii 1 zlatý.
POZNÁMKA PRO HRU DVOU HRÁČŮ: Při počítání příjmu dbejte

opravdu na počet obsazených kartiček. Získáváte 1 zlatý za každou
obsazenou kartičku před vámi vybranou kartičkou, ne 1 zlatý za
figurku. Počítají se jak kartičky obsazené vlastními figurkami, tak
kartičky obsazené figurkami protivníka.
4) PROVEDENÍ AKCÍ
Po zisku příjmu musí hráč provést svou vybranou akci. Akce jsou
podrobněji vysvětleny v následující kapitole.
Navíc si v každém tahu hráč může přikoupit maximálně jednu bonusovou akci. Tato bonusová akce stojí 6 zlatých a může to být jakákoli jiná další akce. Může to být akce, kterou hráč přesunul dopředu
ve fázi 1. Může to být také akce, na které stojí figurka jiného hráče.
Hráč si jako svou bonusovou akci nemůže vybrat pouze tu akci, kterou si právě vybral ve fázi 2 (s jednou svou figurkou).
Pro označení bonusové akce se nepoužívá figurka. Hráč pouze
ostatním hráčům oznámí, která akce to je, zaplatí 6 zlatých a akci
provede.

V tahu každého hráče se jedna z akčních kartiček přesune vpřed,
což znamená, že se kartičky po nabídce akcí pohybují. Jakmile je
vedoucí kartička opět umístěna na startovní políčko (tj.jedno políčko před tmavším políčkem), provedly kartičky akcí okruh kolem
přehledu akcí.
Když hráč přesune vedoucí kartičku na startovní políčko, tak nejprve dokončí svůj tah. Poté posune ukazatel kola o jedno políčko
dolů. V tuto chvíli může nastat situace, že si hráči musí vybírat mezi
svými státními zakázkami. Způsob výběru záleží na počtu hráčů
a na projetém okruhu:
Při hře čtyř hráčů mají hráči tři zelené a tři modré zakázky. Jakmile
ukazatel kola dosáhne 2 (tj.v polovině hry), musí každý hráč odložit
dvě zakázky od každé barvy.
Při hře tří hráčů mají hráči tři zelené a tři modré zakázky. Hráči musí odložit jednu zakázku z každé barvy na konci prvního i na
konci druhého okruhu (jakmile je ukazatel posunut na 2 a jakmile
je posunut na neoznačené políčko).
Při hře dvou hráčů mají hráči tři zelené a tři modré zakázky. Na
konci prvního okruhu (tj.v polovině hry) musí hráči odložit dvě zakázky z každé barvy.
PAMATUJTE SI: Vaše státní zakázky jsou stále drženy v tajnosti.
Neodhalujte ani ty, které odhazujete.

Ve všech případech hrají hráči v posledním okruhu pouze se 2 státními zakázkami, jednou zelenou a jednou modrou. Body za splnění
těchto zakázek hráči zahrnou do svého konečného bodování.

PŘEHLED AKCÍ
STAVBA LODÍ
V nabídce na hracím plánu je pro stavbu vyloženo
20 lodních dílů: 5 přídí, 10 středových dílů a 5 zádí.
Hráč si může koupit jeden, dva nebo tři lodní díly v libovolné kombinaci.
Za každý lodní díl, který si hráč koupí, zaplatí vyznačené množství
zlatých. (Díly dole nestojí nic, díly uprostřed stojí 1 a díly ve dvou
řadách nejblíže k balíčkům stojí 2 zlaté.)

Lodní díly jsou používány ke stavbě lodí. Dokončená loď má příď
nalevo, záď napravo a mezi tímto pouze středové díly bez jakýchkoli
prázdných políček. Dokončená loď musí mít alespoň 1 středový díl.
Musíte umístit všechny lodní díly, které do své loděnice nakoupíte,
a to podle následujících pravidel:
• Nové díly musí být umísťovány na prázdná políčka.

• Položené díly se nesmí posunovat ani přeskupovat. Jediným způsobem, jak vytvořit v loděnici místo, je dokončit loď. (A dokončené lodě opustí loděnici teprve až ve fázi 5.)
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• Hráč nesmí zaplnit všechna svá prázdná políčka v loděnici, pokud tím nedokončí alespoň jednu loď.

• Hráč musí umísťovat díly tak, aby se tyto díly později ve hře
mohly stát součástí dokončené lodi, která bude moci odplout.
Může však počítat s tím, že mu budou některá políčka uvolněna
odplutím jiné lodi.
POZNÁMKA: Hráč nemusí lodní díly umísťovat tak, aby navazo-

valy na již položené díly v loděnici. Hráč může mít rozestavěnou loď
ležící napříč loděnicí v několika částech.

Zakázáno.
Na toto políčko
lze umístit
pouze příď.

Zakázáno.
Zakázáno.
Zakázáno.
Není dostaNení žádný
Na toto políčko
způsob, jak
tek políček
lze umístit
pouze záď.
pro připojení vložit středový
díl mezi tuto
středu a přídě
před takto
příď a tuto
umístěnou záď.
záď.

PRONÁJEM KANÁLU
Touto akcí si hráč koupí z nabídky jeden z 5 plavebních kanálů. Hráč zaplatí vyznačený počet zlatých
a položí kartu kanálu před sebe tak, aby rozšířil svůj stávající plavební systém. Po získání kanálu se zbylé karty kanálu v nabídce sesunou dolů a prázdné políčko nahoře se doplní novou kartou z balíčku. Jestliže je zásoba kanálů vyčerpána, posbírají se použité kanály
(poznamenejte si, kolik každý hráč odevzdal) a po zamíchání z nich
vytvořte nový balíček.
V momentě, kdy hráč získá první plavební kanál, položí jej před sebe
a na jedno z jeho krajních políček umístí svou figurku lodičky natočenou tak, aby záď lodičky směřovala ven z kanálu (jakoby právě
odtamtud připlula). Takto je znázorněno, odkud bude začínat vaše
první slavnostní plavba.
Každý další nově získaný kanál hráč přiloží tak, aby se alespoň jednou svou stranou dotýkal ostatních karet v systému kanálů. Umístěné kanály nelze přesouvat, ani nelze pohybovat či natáčet figurku
lodi.
Kanály jsou využívány pro zisk vítězných bodů během slavnostní
plavby lodí. V kapitole Slavnostní plavba se také dočtete, co znamenají příslušné symboly.
TIP: Je důležité, aby si hráči vybírali kanály, které se dobře hodí

k lodím, které staví.

VÝROBA VYBAVENÍ
( hnědý vnější kruh
kruh))

Povoleno.
Když je loď napravo dokončena,
tak odpluje a uvolní políčko pro
stavbu nové lodi, která může
použít příď nalevo.

Povoleno.
Když odpluje loď nalevo a loď
napravo, bude se moci střední
část stát součástí nové lodi.

Pokud hráč během akce Stavba lodí dokončí alespoň jednu loď, vyjede s ní na konci svého tahu na slavnostní plavbu.
TIP: Ne všechny lodní díly jsou stejné. Rozdíly v ilustracích nejsou pouze dekorativní. Význam záchranných kruhů, záchranných
člunů, kajut a upevňovacích bodů je popsán v kapitole Slavnostní
plavba.

Poté, co hráč umístil všechny své nové lodní díly na svou loděnici,
sesune zbylé díly v nabídce na hracím plánu dolů na prázdná políčka tak, aby prázdná políčka byla pouze na vrcholech sloupců. Tato
prázdná políčka se nyní zaplní novými lodními díly z příslušných
balíčků. Nejnovější díly tedy budou nejdražší.
POZNÁMKA: Oba prostřední sloupce jsou sesouvány a doplňová-

ny samostatně. Pokud si tedy hráč vezme 3 díly z jednoho sloupce,
pak tento sloupec bude mít po sesunu zbylých dvou dílů, 3 prázdná políčka nahoře. Avšak oba sloupce jsou doplňovány ze stejného
balíčku.

NÁKUP ZBOŽÍ
Touto akcí si hráč musí koupit jednu kartičku vagónů
se zbožím z aktuální nabídky. Zaplatí za ni vyznačené
množství zlatých. (Kartička ve sloupci nejníže je zdarma).
Poté se zbylé kartičky vagónů v nabídce sesunou dolů na uvolněné políčko. Nyní se na prázdné políčko vyloží nová karta z balíčku.
(Nejnovější karta je tedy nejdražší.) Jestliže kartičky vagónů dojdou,
zamíchají se použité kartičky a vytvoří se z nich nový balíček.
TIP: Hráč může vagón se zbožím vyměnit na Burze za zlaté, vybavení nebo posádku. To je ovšem samostatná akce, viz níže.

Touto akcí si vyberete jedno vybavení. Hráč nejprve
posune ukazatel výroby vybavení po hnědém vnějším kruhu o jedno políčko vpřed ve směru hodinových ručiček. Ukazatel označuje
vybavení, které hráč může získat zdarma. Chce-li hráč jiné vybavení, posune ukazatel na kruhu dále po směru hodinových ručiček
a za každé políčko zaplatí 1 zlatý. (Tudíž jiné vybavení bude stát 1, 2
nebo 3 zlaté a nejdražší je vybavení, kde ukazatel stál před výběrem
akce.) Vybavení si hráč vezme z banku.
Získané vybavení si hráč ukládá do své loděnice. Vybavení může být
připojeno k jakékoli dokončené lodi, když je loď připravena na svou
slavnostní plavbu. Jakmile loď odpluje z loděnice, tak jí její vybavení
zůstává až do konce hry.
TIP: Vybavení potřebuje upevňovací body. (Viz kapitola Slavnost-

ní plavba.) Je důležité si vybírat lodní díly a vybavení, které k sobě
vzájemně patří.

NÁBOR POSÁDKY ((zelený
zelený kruh)
kruh)
Nábor posádky probíhá zcela stejně jako Výroba vybavení, jen ukazatel se pohybuje po vnitřním zeleném
kruhu. Tři políčka umožňují zisk posádky a na čtvrtém políčku lze
získat lodní šroub.
TIP: Jak již bylo řečeno v úvodu, každá loď potřebuje kapitána.

Hráč by se měl ujistit, dříve než dokončí nějakou loď, že ve své loděnici má alespoň jednoho kapitána. Bez kapitána loď nezíská žádné
body. Každý člen posádky, kromě kapitána, potřebuje kajutu. Pokud hráč plánuje obsadit svou loď dalšími členy posádky, měl by se
ujistit, že si vybral lodní díly s kajutami.

NAJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Touto akcí hráč získá kartičku zaměstnance. Zaměstnanci umožňují hráčům vyrábět vybavení navíc, nabrat více posádky, umísťovat na lodě více posádky či vybavení, nebo
uzavírat výhodnější obchody na Burze.
Hráč nejprve posune ukazatel po červeném oválu Najímání zaměstnanců o jedno políčko vpřed ve směru hodinových ručiček. Stejně
jako u Náboru posádky nebo Výroby vybavení může hráč zaplatit zlatý a posunout ukazatel po oválu o další políčka (jeden zlatý
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za každé políčko navíc), dokud není ukazatel na hráčem zvoleném
políčku.
U každého políčka jsou na výběr tři zaměstnanci. Hráč si vezme jednoho z nich.
POZNÁMKA: Za některé zaměstnance je třeba ještě zaplatit: pokud

si hráč bere inženýra (hnědá karta) nebo náboráře (zelená karta),
musí ihned zaplatit 1 zlatý navíc. Toto je zobrazeno na kartě a uvedeno v Dodatku.
Hráč si nesmí vzít stejného zaměstnance dvakrát. (Hráč může mít,
například, dva Náboráře, ale pouze pokud jsou každý jiný).
Hráč si své zaměstnance pokládá lícem nahoru před sebe. Zaměstnanci zůstávají vlastníkovi až do konce hry a přináší mu výhody,
které jsou podrobně popsány v Dodatku.

Hráč nejprve posune ukazatel na Burze o jedno políčko vpřed ve
směru hodinových ručiček. Takto se určí aktuální ceny za zboží.
(Hráč si nemůže připlatit za posun ukazatele o další políčka.)
Následně si hráč vybere jednu ze svých kartiček s vagóny, kterou
chce směnit. Pro každý vagón na kartičce se nezávisle na ostatních
vagónech rozhodne, zda chce prodat jeho náklad za zlaté a to dle
hodnoty na políčku, kde stojí ukazatel, nebo zda chce jeho náklad
směnit za jednu z položek zobrazených ve středu šestiúhelníku.
Hráč nemusí provést totéž s každým vagónem. Avšak nesmí směnit dva vagóny za stejný kus vybavení nebo posádky. Například, pokud hráč má dvě uhlí, může jedno směnit za lodní šroub a druhé za
komín, ale nemůže směnit obě uhlí za dva komíny. Nicméně může
prodat jedno nebo obě uhlí za zlaté.
TIP: Jedním z klíčů k úspěchu je pochopení, kdy vyrábět vybavení

a kdy nabírat posádku, a kdy vybavení či posádku směnit na Burze.

BURZA
Touto akcí hráč odprodá jednu kartičku vagónů se
zbožím. Pro každé zboží na vagónu se hráč rozhodne,
zda-li ho chce prodat za zlaté nebo vyměnit za vybavení či posádku. Pokud hráč nemá žádnou kartičku vagónu, nesmí si tuto akci
vybrat.

DOTACE
Tato akce je ve hře pouze v případě hry čtyř hráčů. Při
provedení této akce hráč dostane 2 zlaté z banku.

SLAVNOSTNÍ PLAVBA
Pokud hráč dokončí loď, pak jeho tah končí slavnostní plavbou, na
které za loď získává body.
Pokud hráč dokončí více lodí najednou, pak slavnostní plavbu provede s každou dokončenou lodí. Majitel lodí rozhoduje o pořadí,
v jakém lodě poplují. Loď musí opustit loděnici v tahu, ve kterém
byla dokončena.
Dokončená loď má příď nalevo, jeden až sedm středových dílů
a záď napravo. Všechny díly musí navzájem sousedit bez jakýchkoli
prázdných políček mezi nimi. Loď, která dokončena není, loděnici
neopouští.

VYBAVENÍ A POSÁDKA
Vybavení a posádka je k lodi přidávána až po jejím dokončení. Vybavení a posádka, která byla na nějakou loď použita, zůstává na této
lodi a nemůže být později použita na jinou loď.
Hráč může přidávat pouze vybavení a posádku, kterou má ve své loděnici. Hráč si v tuto chvíli nebere žádné vybavení či posádku z banku. Přidávání vybavení a posádky na dokončenou loď nevyžaduje
žádnou akci.
Každá loď musí mít kapitána. Ten nepotřebuje kajutu. Další kapitáni, které hráč na svou loď přidá, se stávají lodními důstojníky, a každý z nich potřebuje svou vlastní kajutu. Každý kus vybavení musí
mít svůj vlastní upevňovací bod.

VÝJIMKA: Určití zaměstnanci (konstruktéři) umožňují na loď přidat navíc posádku bez potřeby kajuty nebo navíc vybavení bez potřeby upevňovacích bodů. Konstruktéři jsou blíže vysvětleni v Dodatku.

Všimněte si, že lodní šrouby, jeřáby a děla mají každý svůj vlastní
specifický upevňovací bod. Například jeřáb nelze přidat k upevňovacímu bodu pro děla. Avšak plachty a komíny používají stejný typ
upevňovacího bodu. Kajuta může být obsazena jakýmkoli typem
posádky.
Ke každému upevňovacímu bodu může být přidán pouze jeden kus
vybavení. Ke každé kajutě může být přidán pouze jeden člen posádky. Hráč na své lodi nemusí využít všechny upevňovací body a kajuty. Může si ponechat vybavení i posádku na pozdější použití.

RYCHLOST
Nyní se vypočítá rychlost odplouvající lodi. Lodě dělíme do dvou
základních kategorií:
• Loď s alespoň jedním komínem a jedním lodním šroubem má
základní rychlost 4. Za každý další komín, lodní šroub nebo
plachtu se její rychlost zvyšuje o 1.

• Loď bez komínu nebo bez lodního šroubu má základní rychlost 1. Za každou plachtu nebo lodní šroub se její rychlost zvyšuje o 1. Za každou dvojici komínů se její rychlost zvyšuje o 1.

=6

=3

PODMÍNKY BODOVÁNÍ

/

1. Loď musí mít kapitána (avšak tento kapitán nepotřebuje kajutu).
2. Hráčův systém kanálů musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil příslušné lodi plavbu plnou rychlostí (jak je popsáno níže).
Loď, která nesplňuje jednu nebo obě tyto podmínky, nezískává žádné body. Na takovou loď je zbytečné přidávat vybavení nebo posádku. Loď ani nevypluje a namísto toho je rovnou odstraněna ze hry.
Na konci hry se ani nezapočítává při plnění státních zakázek.
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POZNÁMKA: Loď bez komínu, bez lodního šroubu a bez plachty

může stále získávat body, pokud má kapitána. Bude mít rychlost 1,
takže se po hráčově systému kanálů pohne pouze o 1 políčko.
TIP: Hráč by se měl ujistit dříve než dokončí loď, že má kapitána
a dostatečně dlouhý kanál.

Při pohybu loď vjede na různá políčka se symboly. Každý symbol
znázorňuje úředníka, který hodnotí určitý aspekt plující lodi:
Tento úředník lodi udělí 1 bod za každého vojáka a 1 bod
za každé dělo.
Tento úředník lodi udělí 1 bod za každého obchodníka
a 1 bod za každý jeřáb.

BODOVÁNÍ
Pokud loď splňuje výše uvedené podmínky, tak získává body podle
4 kritérií:
• posádka

Tento úředník lodi udělí 1 bod za každou lucernu.
Tento úředník lodi udělí 1 bod za každý záchranný člun.

• děla a jeřáby
• rychlost
• výsledek slavnostní plavby

Tento úředník lodi udělí 1 bod za každý záchranný kruh.

Tato kritéria mají hráči napsána na své loděnici. Získané body za
jednotlivá kritéria hráči znázorňují posunem svého ukazatele na počítadle vítězných bodů na hracím plánu.
POSÁDKA
Za každého člena posádky (včetně kapitána) hráč obdrží 1 bod.
DĚLA A JEŘÁBY
Za každý jeřáb hráč obdrží 2 body. Za každé dělo hráč obdrží
2 body.
RYCHLOST
Hráč obdrží počet bodů rovnající se celkové rychlosti hodnocené
lodi (vypočet je popsán výše).
SLAVNOSTNÍ PLAVBA
Na závěr hodnocení loď vypluje na slavnostní plavbu. Plavbu sledují
různí státní úředníci, kteří hodnotí obchodní potenciál, vojenskou
sílu nebo bezpečnostní stupeň plující lodi. Kromě toho se také zjišťuje, zda by loď mohla být dost rychlá, aby soutěžila o Modrou stuhu, poctu udělovanou nejrychlejší zaoceánské lodi.
Při slavnostní plavbě lodi (a získávání bodů za slavnostní plavbu)
posunuje hráč svou figurku lodi po vlastní soustavě kanálů, vždy
jedno políčko za každý bod rychlosti této lodi. Hráč musí využít celou rychlost své lodi. Při každém pohybu figurkou musí záď směřovat na políčko, odkud figurka přijela. Loď se nesmí vrátit zpět na
políčko, které právě opustila. Dojede-li loď na soutok, může si hráč
zvolit další postup jakýmkoli směrem, s výjimkou políčka, ze kterého připlula.

V případě, že loď vjede vícekrát na políčko se stejným typem úředníka, udělí jí vítězné body každý z nich. Avšak políčka s Modrou
stuhou se vyhodnocují odlišně.
Když loď vjede na políčko s Modrou stuhou, získá 1 bod za
každé políčko, o které se figurka lodi do této chvíle při
aktuální slavnostní plavbě posunula. Pokud loď během
plavby vjede na více políček se symbolem Modré stuhy, obdrží body
pouze za poslední z těchto symbolů. (Takže loď může za Modrou
stuhu získat maximálně tolik bodů, jaká je její rychlost. Toto maximum loď získá pouze tehdy, když figurka dokončí slavnostní plavbu
na políčku se symbolem Modré stuhy.)
Slavnostní plavba je posledním krokem při bodování této lodi – prozatím. Hráč loď odstraní (zároveň s jejím vybavením a posádkou) ze
své loděnice a položí si ji na stůl před sebe. Za tuto loď však může
znovu získat vítězné body na konci hry, při odhalení tajných státních zakázek.
Figurka lodi zůstává na políčku, kde ukončila svůj pohyb. Důležité
je, aby figurka lodi zůstala natočena zádí směrem, odkud na dané
políčko připlula. Z tohoto políčka začne slavnostní plavba hráčovy
další lodi. (Pokud je figurka na soutoku, tak si hráč směr plavby vybere až při slavnostní plavbě své další lodi. Příď neznázorňuje směr,
kam loď musí plout; ale záď určuje směr, kterým loď plout nesmí.)
Kdykoli figurka lodi vjede na novou kartičku kanálu, je právě opuštěný kanál odstraněn ze systému kanálů a položen na hromádku
stranou. Použité kanály si hráči nechávají na své hromádce až do
konce hry. (Státní zakázka může udělit body za využívání kanálů.
I když hráč takovouto zakázku nemá, měl by si své kanály ponechat,
aby to ostatní hráči nezjistili.)
POZNÁMKA: Pokud odstraněný použitý kanál způsobí, že ješ-

tě další kanály nebudou připojeny, pak se odstraní i tyto kanály.
Ovšem takto odstraněné kanály se nepovažují za využité, a tudíž
jsou odloženy na odhazovací balíček kanálů vedle balíčku kanálů
na hracím plánu. V systému kanálů jsou ponechány pouze takové
kanály, na které by mohla figurka lodi plout v příštích slavnostních
plavbách.
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PŘÍKLAD BODOVÁNÍ: Tato loď získává 4 body za posádku (1 kapitán, 2 obchodníci a 1 voják) a 4 body za vybavení (1 dělo a 1 jeřáb). Má rychlost 7. Součet je tedy 15 bodů.
Nyní odplouvá na slavnostní plavbu. Získává 2× 4 body za záchranné kruhy, 3 body za obchodní prvky a 6 bodů v soutěži o Modrou
stuhu. (Všimněte si, že body přináší pouze poslední dosažené políčko s Modrou stuhou.) Součet za slavnostní plavbu je tedy 17 bodů.
Hráčův celkový zisk za tuto loď je 32 vítězných bodů.

Před slavnostní plavbou

Po slavnostní plavbě

KONEC HRY
Vždy, když kartičky akcí dokončí okruh na nabídce akcí, je ukazatel
na počítadle kol posunut dolů o 1 políčko. Jakmile ukazatel dosáh, hra končí. V tuto chvíli odehráli všichni
ne posledního políčka
hráči tolik tahů, kolik je políček na nabídce akcí, tj. 23.
Hra však může skončit předčasně, pokud je spotřebován některý
balíček s lodními díly. Jakmile je vyložena poslední příď, záď nebo
středový díl lodi, hra končí předčasně.
Zásobu čehokoli ve hře, kromě lodních dílů, není možné vyčerpat.
Pokud je dobrán nějaký jiný balíček, zamíchají se již použité kartičky, vytvoří se balíček nový a pokračuje se ve hře. Pokud je vyčerpána zásoba vybavení, posádky či zlatých použije se nějaká vhodná
náhrada.
Pokud hra končí předčasně, pokračuje se ve hře tak dlouho, dokud
všichni hráči neodehrají stejný počet tahů. Hráč na pravé straně
vedle začínajícího hráče tedy provede regulérní tah jako poslední.

Bez ohledu na to, jakým způsobem hra končí, každý hráč poté ještě
provede jednu závěrečnou akci a dostane jednu poslední šanci dokončit loď.
ZÁVĚREČNÁ AKCE
Počínaje začínajícím hráčem provede každý hráč jednu závěrečnou
akci. Každý hráč si může vybrat jednu libovolnou akci, bez ohledu
na to, zda na příslušné kartičce stojí nějaká figurka a bez ohledu na
výběr akce v hráčově posledním tahu. Je také povoleno, aby si více
hráčů vybralo stejnou závěrečnou akci. Závěrečné akce jsou provedeny stejným způsobem, jako kdyby byly prováděny ve fázi 4 regulérního tahu.
Pokud je závěrečnou akcí dokončena jedna či více lodí, odplují
všechny na slavnostní plavbu, stejně jako v regulérním tahu.
Hráči si k závěrečné akci nemohou dokoupit bonusovou akci navíc.
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POSLEDNÍ ŠANCE DOKONČIT LOĎ
Poté, co každý hráč provedl závěrečnou akci, dostane každý jednu
poslední šanci dokončit loď (počínaje začínajícím hráčem). Pokud
hráč nemůže dokončit loď jediným lodním dílem, tak je přeskočen
a na řadě je další hráč.
Pokud hráč potřebuje na dokončení lodi pouze jeden lodní díl, může
si jej koupit obvyklým způsobem: Zaplacením ceny. Po zaplacení si
hráč příslušný díl vezme. Sloupec dílů se ihned sesune dolů a prázdné políčko nahoře se doplní, pokud je z čeho.
Dokončená loď získává body jako obvykle a poté odpluje na svou
slavnostní plavbu.
POZNÁMKA: I když již není k dispozici potřebný lodní díl (sloupec

je dobrán), lze stále tyto lodní díly kupovat (ať už při akci Stavba
lodí nebo při hráčově poslední šanci dokončit loď). Pokud již není
k dispozici typ lodního dílu, který hráč potřebuje, může si příslušný

typ koupit zdarma. Hráč použije místo dílu nějakou vhodnou náhradu znázorňující jeho příď, středový díl nebo záď. Takto koupený
díl na sobě nemá žádné upevňovací body, žádné kajuty ani žádné
bezpečnostní prvky, ale počítá se jako regulérní lodní díl pro určení
délky lodi.
STÁTNÍ ZAKÁZKY A OBCHODNÍCI
Poté, co každý dostal poslední šanci dokončit loď, odkryjí všichni
hráči své státní zakázky a obdrží vyznačené body.
Každá kartička zaměstnance (obchodníci) přináší bonusové body,
které se také získávají v tuto chvíli.
URČENÍ VÍTĚZE
Vítězí hráč s největším počtem vítězných bodů. Při shodě vítězí hráč
s větším množstvím zlatých.

Modrá státní zakázka: 12 bodů (4 páry plachet)
Zelená státní zakázka: 10 bodů (2 lodě z přesně 6 dílků)
Zaměstnanci: 5 bodů (1 + 3 za ocel a 1 za uhlí)

Hra Vladimíra Suchého
Ilustrace: Milan Vavroň
Design: Filip Murmak
Sazba pravidel: Filip van Neuman
Překlad: Jiří „Cauly“ Klumpar

Poděkování: manželka Katka, Petr Murmak, Petr Holub,
Jirka Bauma, dilli, Vodka, Roneth, Eliffe, Lumír, Ese, Rumun,
Miloš, Markéta, Lucka a Robert Polákovi, Eklp, Slávek, Klub
deskových her Paluba, Klub deskových her Korunka Ostrava,
Brněnský klub deskových her.
Zvláštní poděkování: Láďa Smejkal a Vlaada Chvátil.
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DODATEK
ZAMĚSTNANCI
Zaměstnanci umožňují zvýšit produktivitu některých akcí nebo
umožňují na loď přidat další vybavení nebo posádku. Zaměstnanců je několik barevně rozlišených druhů. Když hráč zaměstnance
získá, může jeho prospěšný efekt využívat po celou hru. Efekt může
být využit vždy.
Efekty hráčových zaměstnanců je možno kumulovat. Například,
pokud má hráč několik inženýrů, je možné, aby získal navíc několik
dalších kusů vybavení, když provede akci Výroba vybavení.
Efekt zaměstnanců hráč nemusí využít, nebo jej může využít pouze
částečně. (Viz příklad pod Ráhnařem níže.)
INŽENÝR
Pokud si hráč chce vzít tuto kartičku
(jako součást akce Najímání zaměstnanců), musí ihned zaplatit přirážku
1 zlatý. Pokud zlaté nemá, musí si vybrat jiného zaměstnance.
, jeho inženýr mu umožní, aby si
Kdykoli hráč vyrábí vybavení
z banku vzal navíc jeden kus vybavení, které je zobrazeno na kartičce.
PŘÍKLAD: Máte dva inženýry „„+1
+1 jeřáb“
jeřáb“
a „„+1
+1 plachta“
plachta“ a ukazatel výroby vybavení stojí na
dělu. Když provádíte akci Výroba vybavení, posunete ukazatel na komín. To znamená, že můžete
získat komín a zdarma jeřáb a plachtu. Pokud zaplatíte 1 zlatý, můžete posunout ukazatel na jeřáb
a vzít si dva jeřáby a jednu plachtu.

PŘÍKLAD: Nemůžete si najmout obchodníka „„Ocel:
Ocel: úroveň 2“
2“ pokud nemáte obchodníka
„Ocel: úroveň 1“
1“ Pokud máte obchodníka „Ocel: Ocel: úroveň 1
úroveň 1“, dostanete navíc 1 zlatý vždy, když prodáváte ocel na Burze. Jestliže máte obchodníka
„Ocel: úroveň 1“ i obchodníka „Ocel: úroveň 2“,
Ocel: úroveň 2
dostanete za ocel navíc 2 zlaté.
Kromě toho vlastník za obchodníka získává bonusové vítězné body
. Tyto body se získávají na konci hry.
KONSTRUKTÉR
Konstruktér umožní přidat na loď
navíc posádku nebo vybavení, aniž
by potřebovali kajutu nebo upevňovací bod. S výjimkou lodního šroubu
umožňuje konstruktér přidávat až 2
takovéto specifické kusy. (Lze přidat
pouze 1 lodní šroub navíc.)
Kusy přidávané na loď navíc si hráč
musí vzít ze své loděnice, ne z banku.
POZNÁMKA: Konstruktér „+1 lodní šroub“

+1 jeřáb

umožňuje mít dva lodní šrouby na jedné lodi: jeden připojený na příslušný upevňovací bod a je- +1 lodní šroub
den je připojen konstruktérem.
KORMIDELNÍK
Hráčovy dokončené lodě získávají bonus +1 ke své
rychlosti.

+1 plachta

NÁBORÁŘ
Pokud si hráč chce vzít tuto kartičku
(jako součást akce Najímání zaměstnanců), musí zaplatit přirážku 1 zlatý. Pokud zlaté nemá, musí si vybrat
jiného zaměstnance.
, jeho náborář mu umožní, aby si
Kdykoli hráč Nabírá posádku
vzal navíc jednoho člena posádky (nebo lodní šroub), který je zobrazen na kartičce.
OBCHODNÍK
Obchodník hráči umožňuje na Burze prodávat znázorněné zboží za
vyšší cenu.
Od každého druhu zboží jsou ve hře
dva stupně obchodníků. Obchodníka druhého stupně si hráč může vzít
pouze tehdy, když má pro odpovídající zboží obchodníka prvního stupně. Jejich efekty jsou kumulativní.

RÁHNAŘ
Hráčovy dokončené lodě získávají bonus +1 ke své
rychlosti za každý pár plachet na lodi. Spočítejte
rychlost jako obyčejně, pak přičtěte tento bonus.
POZNÁMKA: Tento bonus nemusíte využít pro každý pár plachet.

Například, pokud má vaše loď 4 plachty, můžete využít ráhnaře
k zisku bonusu +2 nebo k zisku bonusu +1 nebo k žádnému bonusu.
(Pokud je váš systém kanálů příliš krátký, tak nemusíte chtít využít
celý bonus.)
ÚČETNÍ
Hráč smí při posunu ukazatele výroby vybavení
nebo ukazatele náboru posádky zdarma posunout
ukazatel o 1 nebo 2 políčka navíc. (Hráče tudíž tři výběry nestojí nic
a čtvrtý stojí pouze 1 zlatý namísto 3.)
PŘEDÁK
Hráč smí při posunu ukazatele na oválu najímání
zaměstnanců posunout ukazatel zdarma až o 3 políčka navíc.

STÁTNÍ ZAKÁZKY
Dokončené a obodované lodě zůstávají po své slavnostní plavbě na
stole před hráčem. Na konci hry lze získat další body za státní zakázky ohodnocením kompletní hráčovy flotily. Všimněte si, že vybavení a posádka, která zůstala v loděnici nepřináší žádné body.

Na začátku hry dostali všichni hráči 3 zakázky v každé barvě, ale na
konci hry všem zůstala jedna modrá a jedna zelená zakázka. (Viz
kapitola Průběh hry)

POZNÁMKA: Dokončené lodě, které nesplnily některou z podmí-

nek pro bodování popsanou v kapitole Slavnostní plavba, jsou rozmontovány a nezapočítávají se do plnění státních zakázek.
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MODRÉ KARTY ZAKÁZEK

Hráč získává 3 body za každou dvojici obchodník – jeřáb ve své flotile. Obchodník
i jeřáb musí být na stejné lodi,
aby se počítali jako dvojice.

Má-li hráč více než jednoho
obchodníka, získává 2 body za
každého dalšího obchodníka
ve své flotile. (Tudíž za 5 obchodníků hráč získá 8 bodů.)

Hráč získává 6 bodů za každou loď ve své flotile, která
má alespoň 1 plachtu, zároveň
alespoň 1 komín a zároveň
alespoň 1 lodní šroub.
POZNÁMKA: Loď se dvěma

kusy od každého druhu stále
přináší pouze 6 bodů.
Má-li hráč více než jednoho
vojáka, získá 2 body za každého dalšího vojáka ve své
flotile.

Hráč získává 8 bodů za každou loď ve své flotile, která má
alespoň 1 obchodníka, zároveň alespoň 1 vojáka, zároveň
alespoň 1 jeřáb a zároveň alespoň 1 dělo.

Hráč získává 3 body za každý
pár plachet ve své flotile. Dvojice plachet musí být na stejné
lodi, aby se počítaly jako pár.
(Pokud tedy hráč má na jedné lodi 3 plachty a na druhé
1, tak získává pouze 3 body.
Pokud má 2 plachty na každé ze dvou lodí
nebo 4 plachty na jedné lodi, získává vždy
6 bodů.)

Hráč získává 3 body za každého lodního důstojníka ve své
flotile, ale žádné body za své
kapitány. (Například, pokud
má hráč 3 lodě a na nich celkově 7 žetonků kapitánů, pak
3 z nich jsou kapitáni a nepočítají se. Ostatní 4 jsou lodní důstojníci, za
které hráč dostane 12 bodů.)

Hráč získává body na základě
počtu různých druhů vybavení a posádky ve své flotile,
podle tabulky na této kartičce. Ve hře je 8 různých druhů:
lodní šroub, komín, plachta,
jeřáb, dělo, obchodník, voják
a lodní důstojník (tj. kapitán na lodi navíc).

Hráč získává 3 body za každý pár komínů ve své flotile. Dvojice komínů musí být
na stejné lodi, aby se počítaly
jako pár.

Hráč získává 3 body za každý
lodní šroub ve své flotile.

Hráč získává 4 body za každý
svůj využitý kanál. (Tyto kanály jsou na hromádce před
hráčem, jak je popsáno v kapitole Slavnostní plavba).

Hráč získává body na základě počtu záchranných kruhů
ve své flotile, podle tabulky
na této kartičce. (Například,
6 záchranných kruhů přináší 12 bodů. Každý záchranný
kruh nad 6 přináší jeden bod
navíc.)

Hráč získává body na základě
počtu lodí ve své flotile, které mají přesně 5 lodních dílů,
podle tabulky na této kartičce. (Například, tři takovéto
lodě přináší 15 bodů.)

Hráč získává body na základě počtu lodních dílů ve své
flotile, podle tabulky na této
kartičce.

Hráč získává body na základě počtu luceren ve své flotile, podle tabulky na této kartičce.

Hráč získává body na základě počtu lodí ve své flotile,
které mají přesně 6 lodních
dílů, podle tabulky na této
kartičce.

Hráč získává po jednom bodu
za první čtyři zaměstnance.
Za každého dalšího zaměstnance nad 4 získává 2 body.
(Pokud tedy hráč skončí hru
se 7 zaměstnanci, získává za
ně 10 bodů.)

Hráč získává body na základě
počtu záchranných člunů ve
své flotile, podle tabulky na
této kartičce.

Hráč získává body na základě počtu lodí ve své flotile,
které mají 7 a více lodních
dílů, podle tabulky na této
kartičce.

Hráč získává dva body za
každou modrou, žlutou nebo
oranžovou kartičku zaměstnance.

Hráč získává body na základě
počtu lodí ve své flotile, podle
tabulky na této kartičce.

Hráč získává 5 bodů za každou loď ve své flotile, na které se vyskytují všechny tři
záchranné prvky (alespoň
1 záchranný kruh, zároveň
alespoň 1 záchranný člun
a zároveň alespoň 1 lucerna).

Hráč získává body na základě
počtu různých typů zaměstnanců ve své loděnici, podle
tabulky na této kartičce. Zaměstnanci jsou různého typu
tehdy, pokud mají rozdílnou
barvu (žlutá, oranžová, modrá, zelená nebo hnědá). Pro účely této zakázky jsou také obchodníci vyšší úrovně
považováni za typ odlišný od obchodníků
nižší úrovně.

ZELENÉ KARTY ZAKÁZEK

Hráč získává 3 body za každou dvojici voják – dělo ve své
flotile. Voják i dělo musí být
na stejné lodi, aby se počítali
jako dvojice.

POZNÁMKA: Loď se 2 záchrannými kruhy,

2 záchrannými čluny a 2 lucernami stále
přináší 5 bodů.
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