PRAVIDLA
HRY

ÚVOD

Komponenty

17 × (1 × 1)

17 × (1 × 2)

36 KARET
KRAJINY

4 × (roh)

12 KARET UDÁLOSTÍ

14 × (2 × 2)

14 × (2 × 3)

11 × (2 × 4)

 Rozdělte karty krajiny podle druhu
a jednotlivé balíčky samostatně
zamíchejte. Rozdejte tři stavební
desky a tři karty krajiny, každému
hráči jednu od každé barvy,
a rozložte je podle obrázku.
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 Zamíchejte karty událostí
a položte je do krabice lícem
dolů.

3

 Všechny stavební kostky
vložte do velké přihrádky
krabice (viz obrázek vpravo).
Zde je zásobník kostek.

6+
let

Hra se hraje v kolech. V každém kole hráč vybere jednu stavební kostku
a umístí ji na jeden ze svých pozemků. Trik spočívá v pokládání kostek tak,
aby nakonec zaplnily celý výřez na kartách krajiny. Když hráč považuje
budovu za hotovou, přiloží kartu krajiny na pozemek, aby zjistil, zda výřez
pasuje. První hráč, kterému budou pasovat všechny tři karty krajiny k hotovým budovám, vítězí!

12 STAVEBNÍCH
POZEMKŮ

PŘÍPRAVA HRY
1

15

minut

PRŮBĚH HRY

Cílem hry City Blox je stát se prvním hráčem, který postaví malou komunitu
sestávající z domu, školy a supermarketu. Hru začínáte se třemi prázdnými
pozemky (bílé stavební desky) a třemi kartami krajiny, každá je určena pro
jeden typ pozemku. Každá karta krajiny má jedinečně tvarovaný výřez a je
položena vedle stavebního pozemku tak, jak je zobrazeno na spodní části
stránky.

77 STAVEBNÍCH
KOSTEK

2-4
hráči

12 zelených
karet domu
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12 žlutých
karet školy

Karty událostí

Příklad: 4 hráči

Stavební materiál

Zásobník kostek

12 hnědých
karet supermarketu

PRŮBĚH HRY

ÚROVEŇ 1

ZVOLTE SI ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Hru City Blox můžete hrát ve třech různých úrovních obtížnosti. Doporučujeme, aby nejmladší hráči (věk 6-7 let) začali úrovní 1. Pro starší a zkušenější
hráče může být zábavnější začít úrovní 2 (věk 8-9 let) nebo úrovní 3 (věk
9+) – viz strana 4. Pravidla hry jsou stejná pro všechny úrovně. Jediným (ale
zásadním!) rozdílem mezi úrovněmi je počet pater, které musíte postavit na
každém pozemku, a způsob rozložení kostek ve spodním patře. Pro snadnější porozumění nejdříve vysvětlíme pravidla pro úroveň 1.

ÚROVEŇ 2

ÚROVEŇ 3

1 VYBERTE STAVEBNÍ MATERIÁL

Začíná nejmladší hráč. Podle počtu hráčů vybere tři nebo čtyři RŮZNÉ
stavební kostky ze zásobníku a umístí je do přihrádky „stavební materiál“ viz obrázek na str. 1.

2 nebo 4 hráči

4 stavební
kostky

3 hráči

3 stavební
kostky

2 ZAČNĚTE STAVĚT (UMÍSŤOVAT KOSTKY)

DOŠLY VÁM KOSTKY?

Ve vzácném případě, kdy vám během hry dojde jedna velikost stavebních kostek, můžete do zásobníku kostek vrátit stavební kostky z dokončeného pozemku nebo pozemků. Stavební desku poté
otočte lícem dolů, aby bylo zřejmé, že byla stavba dokončena.

Každý hráč si teď vybere stavební kostku z nabídky stavebního materiálu a položí ji na jednu ze svých stavebních desek (pozemků). První
stavební kostku si vybírá hráč, který vybral stavební materiál. Hráči se
pravidelně střídají ve směru hodinových ručiček. Při hře tří nebo čtyř hráčů každý bude mít vybranou jednu stavební kostku, při hře dvou hráčů si
každý postupně (po jedné) vybere dvě kostky.

Karta školy

Karta supermarketu

Karta domu

• Stavební kostky by se měly pokládat na stavební pozemky tak, aby
pasovaly do vyříznutého otvoru na každé kartě krajiny, viz obrázek
vpravo.

• Po umístění stavební kostky na pozemek nemůže být tato kostka
přesunuta na jiné místo.

• Pokud zjistíte, že byla stavební kostka umístěna na špatné místo, vraťte ji do zásobníku kostek.

• Pokud nemůžete (nebo nechcete) použít stavební kostku, která je

k dispozici v nabídce stavebního materiálu, jednoduše ji položte
vedle jednoho ze svých pozemků. Když nasbíráte dvě „nehodící se“
kostky, můžete je okamžitě vyměnit za vybranou stavební kostku ze
zásobníku kostek a tu umístit na jeden ze svých pozemků.

POMŮCKA

NEJMLADŠÍ HRÁČI mohou položit své karty krajiny na své
pozemky na konci každého kola poté, co na pozemek položili
stavební kostku. Karta krajiny musí být před začátkem následujícího kola vrácena na stůl.

KARTY UDÁLOSTÍ

3 POLOŽTE KARTU
KRAJINY

Když si myslíte, že jste všechny své stavební kostky správně
umístili na pozemek a dokončili
tak svou budovu, položte kartu
krajiny na pozemek, abyste zjistili, zda pasuje.
Pokud karta krajiny pasuje a celý
prostor výřezu je vyplněn stavebními kostkami, je pozemek kompletní. Vezměte si kartu události.
Pokud karta na pozemek nepasuje, nebo pokud jedna nebo
více stavebních kostek chybí,
vraťte kartu krajiny na stůl a odevzdejte jednu stavební kostku do
zásobníku kostek jako penále.
Poté přemístěte všechny chybně položené kostky na svém pozemku podle potřeby.
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SPRÁVNĚ. Karta perfektně pasuje na pozemek
a výřez je zcela vyplněný.

POLEDNÍ PŘESTÁVKA
Dejte tuto kartu kterémukoli hráči a ten pak v příštím kole musí přeskočit
vybírání jedné kostky.

ÚNIK VODY
Vraťte jednu ze svých
stavebních kostek zpět
do zásobníku kostek.

VICHŘICE
Všichni hráči vrátí
jednu stavební kostku do zásobníku
kostek.

ŠPATNĚ. Výřezy jsou vyplněné, ale karta krajiny nepasuje přesně na pozemek.

ŠPATNĚ. Karta krajiny pasuje přesně na pozemek, ale
výřez není zcela vyplněný.

VEZMĚTE SI KARTU UDÁLOSTI
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VADNÁ
KONSTRUKCE
Každý hráč musí vrátit
jednu žlutou kostku 2 × 2
zpět do zásobníku kostek (pokud takovou má).

VÝMĚNA KOSTEK
Vyměňte si jednu stavební kostku z jednoho
svého pozemku za
odlišnou kostku jiného
hráče (pokud to lze).

DODATEČNÝ
PŘÍSPĚVEK
Každý hráč si vybere
jednu libovolnou stavební kostku ze
zásobníku kostek.

DVOJITÁ DÁVKA
Předáním této karty jinému
hráči mu umožníte vybrat si
v příštím kole navíc jednu
stavební kostku ze
zásobníku kostek.

BOUŘKA
Po předání této karty
jinému hráči bude muset
hráč vrátit jednu stavební kostku do zásobníku
kostek.

OSLAVA
DOKONČENÍ STAVBY
Vezměte si jednu modrou stavební kostku 1 × 1
ze zásobníku kostek
a umístěte ji na některý
ze svých pozemků.

DÁREK
Vezměte jednu libovolnou stavební kostku
ze zásobníku kostek
a umístěte ji na pozemek jiného hráče.
Kostku musíte umístit
tak, aby karta krajiny
pasovala na pozemek.

VYNIKAJÍCÍ
ZRUČNOST
Ze zásobníku kostek
vyberte jednu stavební
kostku navíc a umístěte
ji na kterýkoli ze svých
pozemků.

Poté, co jste dokončili pozemek, vytáhněte si kartu události a řiďte se uvedenými pokyny. Neotáčejte ale tuto kartu, dokud všichni
hráči neumístí své stavební kostky!
Pokud dostanete či ztratíte stavební kostku, musíte tento krok
provést před začátkem nového kola. Pokud během jednoho
kola táhne kartu události více hráčů, proveďte kroky dle instrukcí
v pořadí, ve kterém byly karty taženy.
POZNÁMKA: Události popsané na kartách událostí jsou platné
pouze pro pozemky, které dosud nebyly dokončené. Hotových
pozemků se to netýká.

4 ZAČNĚTE NOVÉ KOLO

Další hráč po směru hodinových ručiček vybere kostky do nabídky stavebního materiálu a z ní si vybere první kostku.

A VÍTĚZEM JE...

Vítězem se stává první hráč, kterému se podaří správně umístit všechny
tři karty krajiny na tři dokončené pozemky. POZNÁMKA: Po dokončení
svého posledního pozemku už kartu události netáhnete.
Po vítězství prvního hráče ostatní hráči pokračují ve hře, dokud se nerozhodne o druhém, třetím a čtvrtém místě.
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RECYKLACE
Vyměňte svou největší stavební kostku za dvě menší kostky
ze zásobníku kostek a tyto
kostky umístěte na kterýkoli
z vašich pozemků. Pokud teď
nemáte k dispozici vhodnou
stavební kostku, tuto kartu si
ponechte na pozdější kolo.
Událost se
týká vás

Událost se týká
jiného hráče
Získáváte jednu
stavební kostku

Událost se týká
všech hráčů
Ztrácíte jednu
stavební kostku

PRO POKROČILEJŠÍ

ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI HRY MŮŽETE
ZVÝŠIT POUŽITÍM NÁSLEDUJÍCÍCH
DODATEČNÝCH PRAVIDEL.

ÚROVEŇ 1B

Na začátku hry vyberte odlišnou trojici karet krajiny. Zvolte například jednu
kartu školy a dvě karty supermarketu, tedy bez karty domu, aby se hra stala
obtížnější.

ÚROVEŇ 2

ÚROVEŇ 2 – STAVBA VÍCE PATER
V této verzi hry budou vaše budovy potřebovat dvě nebo více pater. Zároveň ale musíte vystavět své pozemky tak, aby na bílé desce každého vašeho pozemku zůstal odkrytý minimálně jeden bílý výstupek – a to přímo
pod kostkou nebo kostkami umístěnými ve druhém a třetím patře.

✘

✔

Pozemek je dokončen pokud splňuje všechny podmínky níže:

• minimálně jedna stavební kostka je umístěna v druhém patře
• při pohledu shora po umístění karty krajiny není vidět žádný bílý výstupek
• při pohledu ze strany je vidět alespoň jeden bílý výstupek bílé desky

✔

pozemku

Počet výstupků, které jsou odhalené pod stavebními kostkami při úplném
vyplnění karty krajiny, je neomezený.

ÚROVEŇ 3

ÚROVEŇ 3 – STAVBA VÍCE PATER (POKROČILÉ)
V úrovni 3 platí stejná pravidla jako v úrovni 2 a zároveň musíte splnit následující podmínky pro jednotlivé pozemky:

• na desce pozemku domu musí být vidět jeden bílý výstupek 1
• na desce pozemku školy musí být vidět dva bílé výstupky 2
• na desce pozemku supermarketu musí být vidět tři bílé výstupky

1

✔

✔
1 2

3

(Obrázek s červeným křížkem má na pozemku supermarketu pouze
dva odkryté výstupky)

Bílé výstupky na pozemcích školy a supermarketu nemusí být viditelné
zároveň ze stejného úhlu. Jeden výstupek může být viditelný z jedné strany, zatímco jeden či dva další výstupky mohou být viditelné z jiného úhlu.
Pokud není žádný odkrytý výstupek vidět při pohledu shora, pozemek můžeme považovat za dokončený.

✔
1 2 3

TVŮRCI HRY

AUTOR: Jacob Berg je dánský vynálezce her s vášní pro stavění a hry.
Žije v Kodani se svou ženou a dvěma syny, kteří jsou věrnými testovacími
hráči a kritiky Jacobových herních nápadů.
CITY BLOX stále patří k jedné z jejich nejoblíbenějších her.
VÝTVARNÁ ČÁST: Carla Naude
DTP (TIŠTĚNÁ PODOBA): Rikke Brokop
VÝROBCE: Whatz Games
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