
CÍL HRY
Vaším cílem je získat co nejvíce vítězných bodů (VB)     . 

Během hry vytvoříte svůj ostrov – osobní uspořádanou sadu 
16 karet vyložených do mřížky 4 × 4. Partie končí na konci kola, 
v němž některý z hráčů svůj ostrov dokončí (tj. každý hráč ode-
hrál stejný počet tahů v roli aktivního hráče).

Body získáte za své karty flóry a událostí, přírůstky a výhonky 
na svých kartách flóry, karty krajiny, karty na svém kompostu 
a karty ekosystému a fauny. 

Udržení rovnováhy různých prvků a vybudování efektivního 
systému je pro maximalizaci bodového zisku zásadní.

Země, pevná půda pod nohama tvořící domov, na němž plujeme neko-
nečným vesmírem, nádherná planeta Země. Po milióny let se její flóra 
a fauna vývojem a přizpůsobováním rozvíjí do neuvěřitelných životních 
forem a vytváří symbiotické ekosystémy a vzájemně provázané biotopy.

Zkuste to také! Vytvořte vzájemně provázaný ekosystém prostředí, 
rostlinstva i živočichů, aby rostl, košatěl a jeho prvky se vzájemně dopl-
ňovaly a podporovaly. Komu se to zdaří nejlépe, vyhraje.

Zelená planeta je hra na principu postupného budování všestranné-
ho ekologického systému z karet rozmanitých druhů pro 1 až 5 hráčů 
s jednoduchými pravidly, ale vyžadující mnohá velmi promyšlená roz-
hodnutí.

Díky enormnímu množství různých karet vznikají nepřeberné možnosti 
jejich kombinací. Každá partie vám poskytne nové příležitosti zkoumat 
jejich vazby a vzájemné synergie, jaké platí i v našem reálném světě.

Hráč, který jako první svůj ostrov 16 karet dokončí, 
 získá bonus 7 VB.

V takovýchto hnědých rámečcích najdete 
strategické tipy, případně rady, jak hru 
zjednodušit a zpřístupnit začínajícím 
či méně zkušeným hráčům.
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Zapáchající houba rostoucí hlavně ve Středozemí.  
Netradiční tvar je dán vyrůstáním z vajíčka.

Mřížovka červená
Clathrus ruber

F149

1 1

-1 :  +3

1

3

Roste u základů mrtvých nebo tlejících stromů 
a chutná jako kuřecí, pročež je nazýván „lesní kuře”.

Sírovec žlutooranžový
Laetiporus sulphureus

F038

3 5

+3

5

5

Ačkoli byl původně klasifikován jako houba, nyní je 
označován jako hlenka neboli slizovka (Mycetozoa).

Lesklík křehký
Leocarpus fragilis

F174

+3

1

1

celkem                  na lib. z 8 sousedících karet

Okrasný strom s aromatickými plody, které lze 
použít k výrobě cukrovinek či jako náhradu citronu.

Kdoulovec čínský
Pseudocydonia sinensis

F057

4 6

-1 :  +3

6

4

Velmi vzácná jedlá ježatá houba rostoucí na tvrdých 
dřevinách. Vypadá jako zub s bílými vousy. 

Korálovec ježatý
Hericium erinaceus

F066

2 3

-1 :  +3

1

2

Zatímco v letních měsících je zde horko a sucho, 
v zimě jsou tyto křovinaté oblasti chladné a vlhké.

Krajina
Xerické křoviny

19%

K028

v tomto sloupci
+1 3 /

4

2

Prostřednictvím kořenového systému udržují 
se stromy symbiotický vztah a vyměňují si živiny.

Muchomůrka 
tygrovaná

Amanita pantherina
F076

+3

2 6

8

7

Je heliotropní, což znamená, že se její květy 
během dne otáčejí a sledují slunce na obloze.

Slunečnice roční
Helianthus annuus

19%

F101

+1 na každou        v této řadě

3 4

3

1

Velmi odolný a mrazuvzdorný lišejník, který je 
důležitou součástí jídelníčku sobů polárních.

Dutohlávka sobí
Cladonia rangiferina

F112

+3

1 2

6

3

O popularitě této jedlé houby svědčí spousta 
lidových názvů – volský jazyk, maso lesa či masojed.

Pstřeň dubový
Fistulina hepatica

F042

-1 :  +2

2 4

3

2

Mimořádně dlouhověká rostlina. Ve Francii se 
dožívá i více než 200 let. Odb. marhaník granátový.

Granátové jablko
Punica granatum

F167

+2

3 5

6

4

Jsou přizpůsobeny chladnému podnebí 
a představují 1/3 všech lesních porostů na světě.

Krajina
Horský les

19%

K007

v tomto sloupci+1 3
/

4

4

Jeden z nejkrásnějších kvetoucích keřů. Jeho květy 
mají „pružinový” mechanismus pro lepší opylení.

Mamota širokolistá
Kalmia latifolia

F048

-1 :  +3

4 7

5

4

Velmi odolný mech, který ukládá nebo uvolňuje 
vodu v závislosti na vlhkosti prostředí.

Kroucenec zední
Tortula muralis

F089

+1
19%

na každou        v tomto sloupci

2 2

2

1

V kuchyni celosvětově populární zelenina. Sloučeniny 
síry, které obsahuje, způsobují, že při jejím krájení slzíte.

Cibule kuchyňská
Allium cepa

F127

+1 -1 :  +2

1 2

3

2

Jedlá houba s nevábným vzhledem, 
ale mimořádně vyhledávanou chutí černého lanýže.

Stroček trubkovitý
Craterellus cornucopioides

F136

 Náklady na výsadbu lze (i zčásti) uhradit
        v          namísto (                        )1  = -1

1 2

3

3
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HERNÍ MATERIÁL

Každý hráč si na stole vyhradí příhodné místo pro 
svůj ostrov – mřížku karet o velikosti 4 × 4.

1 deska fauny

5 desek hráčů

145 kostiček výhonků

105 žetonů půdy

88 dílků kmenů (přírůstky)

74 korun (přírůstky – jejich barvy 
nemají žádný technický význam)

6 karet Vesny pro sólovou hru 
(sym bol , viz str. 15)

1 žeton začínajícího hráče

1 žeton aktivního hráče

25 lístků (po 5 v 5 barvách hráčů)

1 bodovací zápisník

1 pravidla hry

283 karet Země (z toho 179 flóry,
66 krajiny a 38 událostí)

23 karet fauny

32 karet ekosystému

10 karet ostrovů

10 karet podnebí

Vytvořte na stole obecný bank výhonků     , žetonů 
půdy      a přírůstků (dílků kmenů      a korun     ).

Zamíchejte všechny karty Země , vytvořte 
dobírací balíček lícem dolů a položte ho na stůl. 
Vedle ponechte místo na odhazovací hromádku.

Zamíchejte karty fauny  a vyložte po jedné 
libovolnou stranou vzhůru na 4 pole desky fauny 
určené pro tyto karty . Ostatní karty fauny můžete 
vrátit do krabice – v této partii se nevyužijí.

Zamíchejte karty ekosystému  a vyložte po jedné 
libovolnou stranou vzhůru na 2 pole desky fauny 
určená pro tyto karty . Poté rozdejte každému 
hráči po jedné kartě ekosystému. Zbylé karty vraťte 
do krabice – ani ty se v této partii nevyužijí.

Pokračujte PŘÍPRAVOU JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ.

Ve hře pro začátečníky se na desku fauny 
žádné karty ekosystému nevykládají.

PŘÍPRAVA HRY – SPOLEČNÉ PRVKY
Desku fauny      položte doprostřed stolu.

Strana se symbolem  uprostřed je 
určena pro začátečníky.

 
Každému hráči přidělte jednu desku hráče . 
Všichni ji položte stranou pro základní hru vzhůru. 
Opačná strana je určena pro jiné varianty (sólovou 
hru či hru v týmech).

Největší částí ostrova je Beerenberg, 
aktivní sopka vysoká 2 277 m.

Ostrov
Jan Mayen

O012

+2

8

5

5

2 zvolíte-li akci
ZávlahaZávlaha

Oceánské podnebí je celoročně převážně 
oblačné s velkým množstvím srážek.

Podnebí
Oceánské

P012

-1 :  +2

3

Rostliny v savanových biomech musejí mít dlouhé 
kořeny, aby dosáhly na vodu hluboko pod zemí.

Ekosystém
Savana Yuanjiang

E035

69%
(výhonky, nikoli políčka na ně)

     má každá jiný počet  (0-6)
6 / řadu 4 karet, v níž

Má zvláštní kost zvanou jazylka, která obepíná 
lebku a chrání mozek před nárazy.

Campephilus guatemalensis
Datel světlezobý

69%

A002

(dílky kmenů + korun)
7+ karet flóry s 1+

Přirozený kožní pigment zebry má černou barvu. 
To znamená, že zebra je černá a má bílé pruhy.

Zebra stepní
Equus quagga

47%

A010

8+ karet
(vč.       /    )

Jedna z největších suchozemských šelem na světě. 
Za hledáním potravy urazí denně až 80 km.

Medvěd hnědý
Ursus arctos

25%

A038

5+                vlastností 
(včetně      )

Přizpůsobuje se svému prostředí tím, že si vytvoří 

regionální přízvuk a upraví hlasitost a tón hlasu.

Kachnička karolínskáAix sponsa

38%

A026

7+ karet s 1- biotopem(     ,     ,      ,     )

(vč.       /    )
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Tyto karty poskytují různé počáteční zdroje a mají 
různé vlastnosti a bodovou hodnotu. Prohlédněte 
si vyložené karty na desce fauny a zvolte si strany 
svých karet, které bude možné s požadavky karet 
na desce fauny nejlépe kombinovat.

Tato kaldera vyplněná mořem se pyšní černými 
písečnými plážemi a několika mikroklimaty.

Ostrov
Deception

O005

máte 
slevu

10

6

4

1

47%máte 
slevu -1

(nelze slevit pod 0)

Na

Maximální měsíční teplota zde nikdy nepřekročí 
0 °C, což je pro většinu forem života nepříznivé.

Podnebí
Ledový příkrov

P010

-1 :  +2

3

Jedná se o nejstarší poušť na světě a v místním 
jazyce název znamená „velká prázdnota“.

Ekosystém
Namibská poušť

47%

E007

23 /
(vč.       /    )

9

7

Ve hře se vyskytuje 64 různých stran karet ekosystému, 
20 stran karet ostrovů a 20 stran karet podnebí, což 

vytváří 25 600 různých kombinací úvodního nastavení. 
Vítejte v pestrém světě biodiverzity!

Při hře zkušených hráčů můžete každému rozdat 
po dvou kartách ekosystému, ostrovů a podnebí, z nichž 

si každý vybere jednu každého druhu.

910 11

PŘÍPRAVA JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ
Zamíchejte karty ostrovů       a rozdejte každému hráči po jedné. 
Zbylé můžete vrátit do krabice, v této partii se nevyužijí. 

Proveďte totéž s kartami podnebí .

Hráč, který umí nejlépe poznávat rostliny, bude začínat. Přidělte 
mu žeton začínajícího hráče  i žeton aktivního hráče .

Každý hráč si zvolí jednu stranu své karty ekosystému, 
ostrova a  podnebí a vyloží je zvolenou stranou vzhůru na 
příslušná pole své desky hráče.

Každý hráč si vezme 5  žetonů lístků ve zvolené barvě  
a položí je na svou desku.

Každý hráč si dobere z dobíracího balíčku počet karet Země 
uvedený na jeho kartě ostrova      .

A

Každý si je dobře prohlédne a poté všichni současně zvolí, které 
si ponechají v ruce a které odloží každý na svůj kompost. Počet 
karet, které je nutno odložit na kompost, udává symbol  na 
kartě ostrova. Pro kompost je na desce hráče vyhrazeno pole 
se symbolem .

Každý hráč si dobere žetony půdy v počtu uvedeném opět na 
jeho kartě ostrova  a položí je na svou desku hráče – budou 
tvořit jeho osobní zásobu.

B

C

14

Aktivní podmořský vulkán, z něhož se poslední 
erupcí v roce 1995 stal ostrov.

Ostrov
Metis Shoal

7

4

4

O016

+2 zvolíte-li akci
KompostováníKompostování

5

A B

C

Když půda v letním období rozmrzne, začnou se 
stromy s mělkými kořeny naklánět a ohýbat.

Ekosystém
Finský sněžný les

E044

jsou všechny téhož druhu

,     ,    ,       nebo

6 / řadu 4 karet, v níž

Nachází se zde 5 klimatických oblastí: zemědělská, 

zalesněná, vřesovištní, alpská pouštní a vysokohorská.

EkosystémHora Kilimandžáro

E063

2          
      vlastnosti

5
/

25%

(včetně      )

Má zvláštní kost zvanou jazylka, která obepíná 
lebku a chrání mozek před nárazy.

Campephilus guatemalensis
Datel světlezobý

69%

A002

(dílky kmenů + korun)
7+ karet flóry s 1+

Přirozený kožní pigment zebry má černou barvu. 
To znamená, že zebra je černá a má bílé pruhy.

Zebra stepní
Equus quagga

47%

A010

8+ karet
(vč.       /    )

Je součástí Kanárských ostrovů a z mořského dna 
se zdvihá do celkové výšky téměř 7 km.

Ostrov
La Palma

6

7

2

O015

+2zvolíte-li akci
Závlaha Závlaha

5

Písčitá půda nezadržuje vlhkost, proto 
v poušti prakticky není možné najít spodní vodu.

Podnebí
Pouštní

P003

-1:  +2

3

Na Twin Islands žijí tisíce hus, rybáků,  
bahňáků a dalších druhů ptáků.

Ekosystém
Twin Islands

E057

62% (0 platí jako sudá)
4/každé 3 karty se sudou h.x

(vč.       /    )
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Poskytují různé výhody v průběhu hry 
či při závěrečném vyhodnocení (str. 11).

KARTY PODNEBÍ

Také tato karta vám poskytne 
vlastnost využitelnou od začátku hry.

Některé rostliny vyskytující se v křovinách 
produkují hořlavé oleje, což zhoršuje požáry.

Krajina
Křovinná oblast

19%

K002

ortogonálně sousedící 
s touto kartou

+1

2

0

3 /

Může způsobit vznik úzkého pásu bouřek 
na rozhraní studeného a teplého vzduchu.

Událost
Studená fronta

U025

+2

0

Aktivní podmořský vulkán, z něhož se poslední 
erupcí v roce 1995 stal ostrov.

Ostrov
Metis Shoal

7

4

4

O016

+2 zvolíte-li akci
KompostováníKompostování

5

Často si dokáže zdřímnout na minutu nebo dvě 
a denně potřebuje spát maximálně půl hodiny.

Žirafa núbijská
Giraffa c. camelopardalis

A021

2+ plně obsazené 
sloupce vašeho ostrova

Dle toho, zda a kolikrát jste splnili uvedenou 
podmínku, získáte při závěrečném 

vyhodnocení uvedený počet VB (str. 8).

Nejvyšší pohoří ČR porostlé bukovými 
a smrkovými lesy přecházejícími v kosodřevinu.

Ekosystém
Krkonoše

47%(vč.       /    )

E005

23 /

KARTY 
EKOSYSTÉMU

KARTY KRAJINY

Tyto karty mají jednorázový efekt a lze je 
hrát kdykoli, i v tahu jiných hráčů (str. 11).

Tyto karty představují podmínky, jež 
se snažíte splnit co nejdříve a získat 
při záv. vyhodnocení více VB (str. 9).

KARTY FAUNY

KARTY UDÁLOSTÍ

Náklady výsadby (str. 6)

Hodnota VB

Druh karty (str. 8–11)

Biotopy (str. 11)

Název karty

Latinský název 
(jen u karet flóry a fauny)

Pole přírůstků (str. 8)

Maximální počet přírůstků (str. 8)

VB za korunu (str. 8)

Políčka pro výhonky (str. 7)

Barva vlastnosti (str. 5) 

Vlastnost (str. 5 a 6, někdy má karta 
v tomto pruhu dvě různé vlastnosti)

Naučný text
(nemá technický význam)

Pomocné šipky (str. 9)

Četnost karet vyhovujících
podmínce v celém balíčku

Symboly výskytu barvy/ 
/geografického pojmu/zvířete 
v původním názvu karty

Ve hře se vyskytují karty 7 druhů:
• Karty flóry, krajiny a událostí (souhrnně označované jako 
karty Země) tvoří hlavní hrací karty a dobírají se z balíčku. 
• Karty ekosystému – 2 leží na desce fauny a 1 vlastní dostane 
každý do začátku na svou desku hráče. 
• Karty ostrovů a PODNEBÍ – každý dostane po jedné na svou 
desku hráče.
• Karty fauny – 4 leží na desce fauny.

Každá karta je jiná, ne všechny 
obsahují všechny prvky.

KARTY FLÓRY

Z odborného hlediska se olivy řadí mezi ovoce.  
Jsou velmi dlouhověké, dožívají se až 600 let.

Olivovník evropský
Olea europaea

F095

+1
19%

na každou        v této řadě

2 2

0

0

KARTY OSTROVŮ

Tato karta představuje úvodní přísun 
zdrojů a má vlastnost využitelnou od 

samého počátku hry (str. 10).

VŠEOBECNÝ POPIS KARET

Oceánské podnebí je celoročně převážně 
oblačné s velkým množstvím srážek.

Podnebí
Oceánské

P012

-1 :  +2

3
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Výsadba
(str. 6)

Aktivní hráč: Smíte vysadit (tj. vyložit) 
na svůj ostrov jednu po druhé až 2 karty 
z ruky, přičemž musíte zaplatit na kartě 
uvedené náklady výsadby svými žetony 

půdy – vraťte je do banku.
Poté si doberte 4 karty Země z balíčku, 

1 z nich si nechte, ostatní odhoďte 
lícem vzhůru na odhazovací hromádku 

(pozor, nikoli na svůj kompost).

Ostatní hráči: Každý hráč smí vysadit 
1 kartu za analogických podmínek 

A dobrat si 1 kartu Země.

Před dobíráním karet nemusíte 
vysadit žádnou kartu.

Poté smějí všichni aktivovat všechny 
zelené vlastnosti svých karet.

Při závěrečném vyhodnocení vám 
vysazené karty přinesou 

VB na nich uvedené.

PRŮBĚH HRY
TAH HRÁČE
Ve svém tahu si vyberete jednu ze čtyř možných akcí a provedete ji. Vybrat si můžete libovolnou akci bez ohledu na svůj výběr v předchozím kole či 
na výběr soupeřů. Tutéž akci v omezenějším rozsahu budou provádět i všichni soupeři.
Všechny čtyři akce jsou symbolicky vyznačeny v horní části desky hráče. Symbol  označuje rozsah provedení akce aktivním hráčem, symbol  
všemi ostatními hráči. K poli zvolené akce přiložte shora  žeton aktivního hráče, ostatní hráči si ji mohou pro snazší orientaci označit svým lístkem.
Poté může každý hráč aktivovat vlastnosti odpovídající barvy všech svých karet.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO: V případě rozporu textu na kartě (působení nějaké vlastnosti) s všeobecnými pravidly má vždy přednost text na kartě.

AKTIVACE VLASTNOSTÍ
V každém tahu každého hráče smějí všichni aktivovat všechny vlastnosti příslušné barvy svých karet podle toho, jakou akci aktivní 
hráč zvolil. Každou vlastnost však lze aktivovat jen jednou za tah a vždy je třeba je aktivovat postupně po jedné v pořadí na ostrově 
zleva doprava, shora dolů (jako při čtení). Příklad jednoho úplného tahu najdete na str. 12.
Můžete také aktivovat vlastnosti své karty ostrova  a poté karty podnebí  (v tomto pořadí), a to buď před aktivací svých 
karet Země, nebo po ní, nikoli však v jejím průběhu.

Některé vlastnosti jsou koncipovány tak, že nejprve musíte splnit určitou podmínku, abyste mohli 
využít příslušný efekt. Je-li před dvojtečkou uveden symbol se znaménkem minus (–X), musíte 
zaplatit uvedené náklady či odhodit příslušný žeton (viz příklad 1 vpravo). Je-li před dvojtečkou 
uvedeno číslo se znaménkem plus, musíte příslušný krok plně provést (viz příklad 2 vpravo). 
Naproti tomu využití efektů uvedených vpravo za dvojtečkou povinné není a lze ho provést 
i jen částečně.  

+1 :  +1

OSTATNÍ 
HRÁČI

-1 :  +3
Příklad 1: Odhoďte 1 kartu ze 
svého kompostu, poté si vez-
měte z banku 3 žetony půdy.

Kompostování
(str. 7)

  Aktivní hráč: Vezměte si 5 žetonů 
půdy z banku do své zásoby na desce 

hráče. Poté vezměte 2 karty Země 
z balíčku a odložte je na svůj 

kompost, aniž byste se na ně dívali.
Ostatní hráči: Každý si vezme 

2 žetony půdy z banku,
NEBO

vezme 2 karty z balíčku a odloží 
je na svůj kompost (bez nahlížení).
Poté smějí všichni hráči aktivovat 
všechny červené a trojbarevné 

vlastnosti svých karet.

Při závěrečném vyhodnocení 
získáte po 1 VB za každou kartu 

na svém kompostu.

Závlaha 
(str. 7)

  Aktivní hráč: Smíte si vzít až 
6 výhonků z banku a rozmístit je 

na volná políčka výhonků na svých 
libovolných kartách. Poté si smíte vzít 
2 žetony půdy z banku do své zásoby.

Ostatní hráči: Vezměte si až 
2 výhonky z banku a rozmístěte je 
na volná políčka na svých kartách,

NEBO
si vezměte 2 žetony půdy z banku.
Poté smějí všichni hráči aktivovat 
všechny modré a trojbarevné 

vlastnosti svých karet.

Při závěrečném vyhodnocení 
získáte po 1 VB za každý výhonek 
na svých kartách. Výhonky lze také 

kdykoli v průběhu hry měnit na 
půdu (viz str. 7).

Přírůstky 
(str. 8)

  Aktivní hráč: Smíte si dobrat 
4 karty Země z balíčku do ruky. 

Poté si smíte z banku vzít až 
2 přírůstky a umístit je na pole 
přírůstků na svých libovolných 

kartách, kde je pro ně ještě místo.
Ostatní hráči: Doberte si do ruky 

2 karty z balíčku,
NEBO

si vezměte až 2 přírůstky a umístěte 
je na svou kartu či karty.

Poté smějí všichni hráči aktivovat 
všechny žluté a trojbarevné 

vlastnosti svých karet.

Při závěrečném vyhodnocení 
získáte po 1 VB za každý dílek 

kmene, není-li kmen završen korunou. 
Je-li kmen završen korunou, přinese 
VB uvedené na příslušné kartě flóry.

AKTIVNÍ 
HRÁČ

Příklad 2: Odložte 1 kartu 
z ruky na svůj kompost, poté si 
doberte 1 kartu z balíčku.
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V návaznosti na akci aktivního hráče se aktivují vlastnosti odpovídající barvy.  
Trojbarevné vlastnosti mají všechny tři uvedené barvy.

Barvy vlastností mají svůj význam i při plnění podmínek při závěrečném vyhodnocení. 
Kartu, která má dvě vlastnosti různých barev, lze započítat pro dvě různé podmínky 
odpovídajících barev (např. kartu s jednou červenou a jednou žlutou vlastností 
lze započítat pro podmínku hodnotící červené vlastnosti i pro jinou podmínku hodnotící 
žluté vlastnosti).

Černé vlastnosti jsou jednorázové a vyhodnocují se v okamžiku, kdy zahrajete příslušnou 
kartu, nebo poskytují úvodní přísun zdrojů, hnědé vlastnosti poskytují další možnosti, 
jak při závěrečném vyhodnocení získat VB, nebo mají určitý trvalý pasivní efekt. Ani černé, 
ani hnědé vlastnosti se neaktivují v návaznosti na akci v tahu hráče, ale tyto barvy se také 
počítají jako barvy vlastností.

Aktivace vlastnosti není nikdy povinná, ale aktivovat lze jen karty na desce hráče 
či na jeho ostrově, nikdy však karty, jež máte dosud v ruce.

Po vysazení první karty platí jen 2 pravidla 
pro vysazování dalších karet:

Vzájemná pozice karet je důležitá pro pořadí 
aktivace, vyhodnocení karet ekosystému 
nebo pro splnění podmínek karet fauny.

1

2 Celková velikost ostrova nesmí nikdy 
přesáhnout mřížku 4 × 4.

Poté si aktivní hráč dobere 4 karty Země z balíčku, jednu z nich si 
nechá, ostatní 3 odhodí lícem vzhůru na odhazovací hromádku.

Každý soupeř smí vysadit 1 kartu za analogických podmínek 
a poté si dobrat 1 kartu Země.

Výsadba je asi nejdůležitější akcí ve hře. Přinese vám VB 
a umožní získat nové vlastnosti k dalšímu využívání.

VÝSADBA – VYKLÁDÁNÍ A DOBÍRÁNÍ KARET

PODROBNÝ POPIS VŠECH AKCÍ

Poté smějí všichni aktivovat všechny zelené vlastnosti svých karet.

Karty na desce lze aktivovat před aktivací karet na ostrově nebo 
po ní, nikoli během ní. Karty na ostrově lze aktivovat jen postupně 
v předepsaném pořadí zleva nahoře doprava dolů, vysazujte je 
proto s rozmyslem!

Dojde-li dobírací balíček karet Země, vytvořte nový zamícháním 
odhazovací hromádky. Karty z kompostu jednotlivých hráčů do něj 
nepřidávejte! Dostanete za ně body při závěrečném vyhodnocení. 
Pokud nastane velmi nepravděpodobný případ, že dojdou karty 
v dobíracím balíčku i odhazovací hromádce, není nadále možné karty 
z balíčku dobírat a kompostovat.

Před dobíráním karet není povinné nějakou kartu 
vysadit, po dobrání to však již rozhodně nelze!

Vysazené karty vám přinesou při závěrečném 
vyhodnocení VB na nich uvedené.

Pozor, tyto karty neodhazujte na svůj kompost.

Aktivní hráč smí vysadit (tj. vyložit) na svůj ostrov jednu po druhé 
až 2 karty z ruky, přičemž musí zaplatit na kartě uvedené náklady 
výsadby svými žetony půdy – vrátit je do banku. Na ostrov lze 
vysazovat jen karty flóry a krajiny.
Svou úplně první kartu prostě vyložte před sebe na stůl. Každá 
další karta musí sousedit s alespoň 1 kartou vysazenou dříve, a to 
stranou nebo rohem (vodorovně, svisle nebo úhlopříčně). Celková 
velikost ostrova však nesmí přesáhnout mřížku 4 × 4.

Pokud by vám připadalo, že pořadí vysazování může někomu 
přinést výhodu na úkor jiné hráče, můžete všichni vysazovat své 

karty nejprve lícem dolů, a teprve až je mají připraveny všichni, 
současně je otočte (aby nikdo nemohl volit dle soupeřů).

V zájmu plynulosti hry je možné, aby všichni hráči aktivovali vlastnosti svých karet 
současně.

Aktivujete-li tuto vlastnost, musíte nejprve odhodit vrch-
ní  kartu ze svého kompostu a 1 přírůstek ze své libovol-
né karty. Poté si smíte (ale nemusíte) vzít 1 výhonek a až 
2 žetony půdy z banku.

Trojbarevné vlastnosti se pro všechny účely považují za 
vlastnosti každé ze tří barev – červené, modré i žluté – 
a vždy se počítají mezi červené, mezi modré i mezi žluté 
(ne však mezi zelené, hnědé ani černé). Vlastnosti jedné 
barvy se však nikdy nepočítají mezi  trojbarevné.

-1-1 :  +1 +2

Zelené vlastnosti lze aktivovat hned v témže tahu, 
kdy byla daná karta vysazena!

Ram’s head is a fan-shaped parasitic fungus  
that grows near the base of oak trees.

Ram’s Head
Grifola frondosa

+1-1 :  +2

2 2

3

2
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A channel of flowing water, often formed by  
the erosion of rock and sediment in its path.

Terrain
Stream

0

47%

9

orthogonally adjacent cards, including
in one continuous line through2 /

this Terrain (line may turn but not backtrack)
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Karta musí vždy sousedit s alespoň 
1 kartou vysazenou dříve (ortogonálně 
nebo diagonálně).
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ZÁVLAHA – ZÍSKÁVÁNÍ VÝHONKŮ A ŽETONŮ PŮDY

Aktivní hráč si smí vzít až 6 výhonků z banku a rozmístit je na 
volná políčka výhonků na svých libovolných kartách 1 .

Výhonky lze umísťovat výhradně na políčka na kartách pro 
ně určená. Není možné si je dočasně přechovávat v osobní 
zásobě. Bank výhonků není omezen, pokud by vám měly 
dojít, použijte vhodnou náhradu.

Kdykoli smíte měnit výhonky ze svých karet na půdu, 
viz rámeček vpravo 2 .

Pokud máte získat více výhonků, než máte volných políček 
pro ně na svých kartách, přebytečné propadají. Ty na půdu 
měnit nesmíte.

Poté si aktivní hráč smí vzít 2 žetony půdy z banku do své 
zásoby.

Každý soupeř si smí vzít až 2 výhonky z banku a rozmístit je 
na volná políčka na svých kartách, NEBO si smí vzít 2 žetony 
půdy z banku.

Poté smějí všichni hráči aktivovat všechny modré a troj-
barevné vlastnosti svých karet 3 .

Zapáchající houba rostoucí hlavně ve Středozemí.  
Netradiční tvar je dán vyrůstáním z vajíčka.

Mřížovka červená
Clathrus ruber

F149

1 1

-1 :  +3

1

3

Statný strom dorůstající výšky až 35 metrů. Je velmi 
odolný, vhodný k pěstování i ve vysokých polohách.

Třešeň ptačí
Prunus avium

+1 na každou        v tomto sloupci

F081

19%

3 5

4

0

Strom „Velký Dan” na Floridě je jedním z nejstarších 
žijících cypřišů. Jeho stáří se odhaduje na 2 704 let.

Tisovec dvouřadý
Taxodium distichum

F146

2 3

-1 :  +1

2

2

Na začátku hry může být výhodné měnit výhonky na 
půdu, abyste mohli rychle vysazovat nové karty. Později 
ve hře to však už tak výhodné být nemusí, protože za 
každý výhonek získáte na konci hry 1 VB.

Aktivní hráč si smí vzít 5 žetonů půdy z banku do své zásoby 
na desce hráče 1 . Počet žetonů půdy ve vlastní zásobě 
ani v banku není nijak omezen. Pokud by vám měly dojít, 
použijte vhodnou náhradu.

Poté si aktivní hráč smí vzít 2 karty Země z balíčku a odložit 
je na svůj kompost, aniž by se na ně díval           .

Okrasný stálezelený keř je často využíván jako nízký 
živý plot nebo pro úpravu keřů do specifických tvarů.

Zimostráz malolistý
Buxus microphylla

F037

1 1

+2

2

1

Každý soupeř si smí vzít 2 žetony půdy z banku do své zásoby, 
NEBO si smí vzít 2 karty z balíčku a odložit je na svůj kompost 
(aniž by se na ně díval).
Můžete se dohodnout, že karty ke kompostování budete brát 
z odhazovací hromádky, aby se dobírací balíček tak rychle 
nevyčerpal.

Poté smějí všichni hráči aktivovat všechny červené a trojbarevné 
vlastnosti svých karet 3 .

  Většinou budete kompostovat karty z ruky              ,  
ale tato akce umožňuje kompostovat karty z balíčku            . 

 Pozor, aby se vám to nepletlo.

Počet karet na kompostu není nijak 
omezen a není dovoleno do karet na 
kompostu nahlížet. 
Jak už bylo uvedeno, po-
kud dojdou karty Země 
v dobíracím balíčku i odha-
zovací hromádce, není na-
dále možné karty z balíčku 
kompostovat.

Při závěrečném vyhodnocení získáte po 1 VB 
za každou kartu na svém kompostu 

(bez ohledu na její druh či bodovou hodnotu).

KOMPOSTOVÁNÍ – ZÍSKÁVÁNÍ ŽETONŮ PŮDY A KOMPOSTOVÁNÍ KARET Z BALÍČKU

3

Tomuto druhu se také říká „vodní bříza”, protože 
roste v horských oblastech podél potoků a řek. 

Bříza  západní
Betula occidentalis

F029

+2 -1 :  +2

2 2

2

1

=

2

3

1

Přeměna výhonků na půdu probíhá tak, že ze svých  
libovolných karet odhodíte 3 výhonky zpět do banku 

a vezmete si 2 žetony půdy z banku.

  Výhonky lze měnit na půdu kdykoli, nikoli však 
přímo v průběhu akce Závlaha, ani v průběhu 

vyhodnocování vlastnosti karty. 
Přeměnu lze provádět opakovaně v libovolném 
množství  v daném poměru. Opačná přeměna 

půdy na výhonky možná není.

+2:-3

2

Velké mísovité prohlubně, někdy způsobené 
dopadem vesmírného tělesa, například meteoritu.

Krajina
Kráter

sousedící s touto kartou
diagonálně5 /

19%

K005

9

10

Malokvětá liána, jejíž bílé kvítky uvolňují svou vůni 
v noci, za což se ji přezdívá „královna noci”. 

Jasmín mnohokvětý
Jasminum polyanthum

F033

4 5

+1 +1

4

1

2 

1

2

Skládá se z rozložených rostlinných a živočišných 
materiálů a je bohatá na živiny a minerály. 

Krajina
Organická půda

19%

K012

0

2

(nelze slevit pod 0 )
Na vysazování  máte slevu -2 

Největší částí ostrova je Beerenberg, 
aktivní sopka vysoká 2 277 m.

Ostrov
Jan Mayen

O012

+2

8

5

5

2 zvolíte-li akci
ZávlahaZávlaha

Oceánské podnebí je celoročně převážně 
oblačné s velkým množstvím srážek.

Podnebí
Oceánské

P012

-1 :  +2

3

Rostliny v savanových biomech musejí mít dlouhé 
kořeny, aby dosáhly na vodu hluboko pod zemí.

Ekosystém
Savana Yuanjiang

E035

69%
(výhonky, nikoli políčka na ně)

     má každá jiný počet  (0-6)
6 / řadu 4 karet, v níž
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PŘÍRŮSTKY A DOBÍRÁNÍ KARET

Léčivá bylina používaná ke zlepšení laktace, 
proti nadýmání či proti červům v uších.

Fenykl obecný
Foeniculum vulgare

F047

-1 :  +3

2 4

7

5

Aktivní hráč si smí dobrat 4 karty Země z balíčku do ruky. Počet 
karet v ruce není nijak omezen.

Dojde-li dobírací balíček karet Země, vytvořte nový zamí-
cháním odhazovací hromádky. Karty z kompostu jednot-
livých hráčů do něj nepřidávejte! Každý hráč za ně dosta-
ne body při závěrečném vyhodnocení. Nastane-li velmi 
nepravděpodobný případ, že dojdou karty v dobíracím 
balíčku i odhazovací hromádce, není nadále možné karty 
z balíčku dobírat a kompostovat. 

Přírůstky lze umísťovat výhradně na pole pro ně urče-
ná na kartách. Není možné si je dočasně přechovávat 
v osobní zásobě. Bank přírůstků není omezen, pokud 
by vám měly dojít, použijte vhodnou náhradu. Pokud 
máte získat více přírůstků, než kolik vaše karty maximál-
ně pojmou, přebytečné propadají.

Každý soupeř si smí dobrat do ruky 
2 karty z balíčku, NEBO si vzít až 
2 přírůstky a umístit je na svou kartu či 
karty.

Poté smějí všichni hráči aktivovat všech-
ny žluté a trojbarevné vlastnosti svých 
karet 4 .

Při závěrečném vyhodnocení 
získáte po 1 VB za každý dílek 

kmene na svých kartách, pokud 
kmen není završen korunou. 
 Kmen s  korunou přinese VB 

uvedené na příslušné kartě          .

Poté si aktivní hráč smí z banku vzít až 2 přírůstky 1  a umístit 
je na pole přírůstků na svých libovolných kartách, kde je pro 
ně ještě místo. Na každé kartě, kde je pole přírůstků, je uve-
deno, kolik maximálně se jich na danou kartu vejde 2 .

Posledním přírůstkem na každé kartě vždy 
musí být koruna 3 . Postavte ji na dílky 
kmene. Na kartu, kam se vejde jen 1 pří-
růstek, postavíte rovnou korunu (žádný dí-
lek kmene). Koruny mají různé barvy, což 
má jen estetický účel – na barvy se nebere 
žádný ohled v průběhu hry ani při závěreč-
ném vyhodnocení.

Karty, které nebudete mít zájem vysadit, můžete v ruce držet vzhůru 
nohama a stranou od ostatních, abyste si udrželi lepší přehled.

1

KARTY EKOSYSTÉMU
PODROBNÝ POPIS KARET JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

Ve hře pro začátečníky se hraje bez veřej-
ných karet ekosystému, na dané straně 
desky fauny není pro ně vyznačené pole. 

Karty ekosystémů nemají žádné vlastnosti 
a nelze je nijak aktivovat.

Pomocné šipky na kartách vizuálně připomínají, které sousedící karty na 
ostrově se budou brát v úvahu.

Tyto oboustranné karty udávají podmínky, jak 
můžete při závěrečném vyhodnocení získat VB. 
Každá strana je jiná.

Ve standardní hře pro vás budou platit tři:
• 2 veřejné vyložené na desce fauny, ty budou 
vyhodnocovat všichni,
• 1 osobní vyložená na vaší desce hráče, tu 
budete vyhodnocovat jen vy. 
  

Na začátku hry si můžete zvolit, kterou stranu své karty 
ekosystému (i ostrova a podnebí) použijete. 
Později už nelze toto rozhodnutí změnit.

Podmínky karet ekosystémů můžete splnit vícekrát 
a vždy získáte příslušné VB.
Každý prvek (tj. kartu / žeton / atp.) však lze pro tutéž 
podmínku započítat jen jednou – viz příklad na str. 13.

4

5
2

3

Tento park je jediným místem na Zemi, 
kde vedle sebe přirozeně žijí aligátoři a krokodýli.

Ekosystém
Nár. park Everglades

4 /

 (1–7. Linie může zatáčet, ale ne se křížit.)
linii diagonálně sousedících karet

v jedné nepřerušené/

E030

19%

5

Pořadí získávání/odhazování  přírůstků může být 
důležité, berte na něj ohled již při výsadbě karet.

Pokuste se optimalizovat své karty flóry, 
krajiny i událostí tak, abyste získali co 
nejvíce VB za splnění podmínek karet 
ekosystému a fauny.
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Při hře pro začátečníky se používá strana desky fauny, 
kdy se za splnění podmínky vždy přiděluje 10 VB bez ohledu 
na pořadí, v jakém hráči podmínku splnili.

Výrazy X+ a Y- znamenají, 
že požadovaných prvků musíte mít 

alespoň X, resp. nejvýše Y. 

Procentní hodnota udává, kolik je 
v celém balíčku Země karet, které 

splňují uvedenou podmínku.

KARTY FAUNY

Tyto oboustranné karty udávají podmínky, jak si zajistit 
zisk určitého počtu VB v průběhu hry. Každá strana je jiná.

Vždy budou ve hře 4 náhodně určené karty fauny 
některou svou stranou vzhůru na desce fauny.  
Na konci každého tahu vždy aktivní hráč zkontroluje, zda 
splnil uvedenou podmínku, a pokud ano, obsadí svým 
lístkem nejvyšší dosud volné políčko na desce fauny. Tím 
si zajistí příslušný počet VB při závěrečném vyhodnocení – 
kdo splní podmínku dříve, získá více VB. 

Pokud v témže tahu splnilo podmínku více hráčů, 
postupuje se po směru hry počínaje aktivním hráčem – 
jako by hráči vždy přicházeli na řadu od aktivního hráče 
postupně po jednom (tj. jako by neprováděli své akce 
pro ušetření času současně).

Jakmile jednou na desku fauny umístíte svůj 
lístek, nemůžete o příslušné body přijít, ani 
když později danou podmínku přestanete plnit 
(např. přestanete mít požadované množství 
žetonů půdy apod.).

Všechny body se sčítají až při závěrečném 
vyhodnocení, viz příklad na str. 14.

Karty fauny nemají žádné vlastnosti  
a nelze je nijak aktivovat.

Tento symbol vám 
připomíná,  že 

máte zkontrolovat i svou kartu 
ostrova a podnebí, protože by 

se mohla také počítat!

(      /    )

Beruška, která se živí převážně mšicemi, může za svůj 
život zkonzumovat 5 000 rostlinných škůdců.

Coccinella septempunctata
Slunéčko sedmitečné

72%

A028

11+ karet s hodnotou       3-
x

(vč.       /    )

Její velká křídla poskytují dostatečný vztlak, 
aby mohla letět velmi pomalu – pouhých 3 km/h.

Sova pálená
Tyto alba

14%

A035

3+ karty flóry se symbolem 
(tj. zoologický pojem v angl. názvu)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Její velká křídla poskytují dostatečný vztlak, 
aby mohla letět velmi pomalu – pouhých 3 km/h.

Sova pálená
Tyto alba

14%

A035

3+ karty flóry se symbolem 
(tj. zoologický pojem v angl. názvu)

Je třeba neustále sledovat aktuální platné 
podmínky a podle toho promyšleně bu-
dovat svůj ostrov!
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Oceánské podnebí je celoročně převážně 
oblačné s velkým množstvím srážek.

Podnebí
Oceánské

P012

-1 :  +2

3

Kdysi se mu říkalo Y del Fogo, v překladu Ostrov ohně, 
nejspíš kvůli velkému počtu lesních požárů.

Ostrov
Fogo

O018

7

5

6

3
47%máte 

slevu -1
(nelze slevit pod 0)

Na

KARTY OSTROVŮ

KARTY PODNEBÍ

1

2

3 4

5 6

1

2

3

Karty ostrovů a podnebí lze ve svém 
tahu aktivovat, a to obě buď před 

provedením akce, nebo obě po něm, 
podle toho, co vám bude připadat 

výhodnější, nikdy však v jejím průběhu 
nebo každou jindy. Aktivace karet 

ostrovů a podnebí není nikdy povinná.

Připomínáme, že při aktivaci schopností musíte nejprve plně zaplatit  uvedené 
náklady či odhodit příslušné žetony, zatímco přínos, který aktivací získáte, 

je možné využít i pouze částečně.

Na závěr si vezměte z banku uvedený počet žetonů 
půdy . Tyto žetony představují platidlo, jímž se 
platí při výsadbě karet.

Karty ostrovů a podnebí se 
mohou započítávat pro plnění 
podmínek karet ekosystému 
a fauny. Dejte pozor, abyste 
je nepřehlédli! Je vhodné, aby 
zkušenější hráči začátečníkům 
toto pravidlo v průběhu hry 
připomínali.

Pokuste se volit si strany karty 
ostrova a podnebí tak, aby se 
vzájemně doplňovaly a pomohly 
vám splnit podmínky karet 
ekosystému a fauny.

Tyto oboustranné karty mají různou hodnotu 
VB 1  i různé symboly biotopů 2  a uvádějí 
počáteční nastavení – kolik karet si máte dobrat 
z balíčku 3 , kolik z nich máte odložit na kom-
post 4  a kolik dostanete do začátku žetonů 
půdy 5 . Mají i určitou vlastnost využitelnou od 
začátku hry 6 . Každá strana je jiná.

Na začátku partie si můžete zvolit, kterou stranou 
vzhůru kartu položíte na svou desku hráče, toto 
rozhodnutí nelze později měnit.

Poté si doberte z balíčku uvedený počet karet  
a libovolné z nich v uvedeném počtu odložte na 
svůj kompost .

Tyto oboustranné karty mají různou hodnotu VB 1  
i různé symboly biotopů 2  a poskytují další 
vlastnost využitelnou od začátku hry 3 . Každá 
strana je jiná.

Na začátku partie si můžete zvolit, kterou stranou 
vzhůru kartu položíte na svou desku hráče, toto 
rozhodnutí nelze později měnit.
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Druh javoru typický pro Japonsko. Jeho název 
odkazuje na tvar listů připomínající lidskou dlaň. 

Javor dlanitolistý
Acer palmatum

F001

3

2

3 4

+1 +1

Rostliny jsou zde schopné odolávat požárům, 
protože většina jejich částí je pod povrchem.

Krajina
Prérie

19%

K001

v této řadě
3 /

4

2

+1

Nejvyšší historicky doložená vlna se vyskytla v zátoce 
Lituya na Aljašce. Dosáhla maximální výšky 524 m. 

Událost
Tsunami

U002

-5 :  +6

-4

KARTY FLÓRY

Tyto karty tvoří většinu karet Země, mezi něž dále patří 
karty krajiny a událostí. Řada podmínek se vztahuje 
jen ke kartám některého určitého druhu, dejte proto 
pozor, aby se vám nepletly.

Karty flóry se dělí na několik druhů 1 , jichž je v balíčku 
stejné množství:

Tyto symboly slouží především účelům herní mechaniky, 
může se tedy stát, že určitý druh není zařazen úplně 
přesně. Například mechy jsou organismy zahrnující 
řasy, houby i bakterie, my jsme je zařadili mezi byliny. 
Odborníkům perfekcionistům se tímto omlouváme.

KARTY KRAJINY

Spolu s kartami flóry lze karty tohoto druhu také 
vysazovat, tj. vykládat na svůj ostrov. Obvykle 
nepřinášejí nové zdroje, ale mají určité efekty 
využitelné v průběhu hry či lze za ně získat VB 
při závěrečném vyhodnocení.

KARTY UDÁLOSTÍ

Tyto karty Země se nevysazují, ale lze je zahrát  
z ruky kdykoli (i v tahu jiného hráče, či po aktivaci 
vlastnosti některé karty a zároveň před aktivací 
vlastnosti jiné karty) a provést příslušný efekt. 
Přinesou vám určitý okamžitý benefit a netýkají 
se jiných hráčů. Jsou to jediné karty, které se 
hrají mimo akci Výsadba. Protože se nevykládají 
na ostrov, nepočítají se do limitu 16 karet, které 
nejvýše můžete během partie vysadit. 

Pomocné šipky slouží jako připomínka, které 
sousedící karty se mohou také počítat. Pro některé 
podmínky mohou mít šipky i mechanický význam 
(viz karty A024, E027).

Příklad: Při vyhodnocování karty K001 Prérie 
dostanete 3 VB za každou kartu se symbolem  
v téže vodorovné řadě.

KARTY ZEMĚ

Karty událostí se nepočítají pro vyhodnocování 
podmínek karet krajiny, ekosystému či fauny, 

není-li výslovně uvedeno jinak.

1

2

2

Nenechte se zmást množstvím informací 
na kartách jednotlivých druhů, brzy zjistíte, 
na co se v které situaci máte zaměřit.

Zahranou kartu události vždy odložte lícem vzhůru 
na vyhrazené pole na své desce hráče označené 
symbolem . Na konci hry vám mohou přinést 
dodatečné VB, nebo naopak způsobit bodovou 
ztrátu! Jednou zahrané karty nelze vzít zpět do 
ruky, odhodit, vyměnit, znovu aktivovat či odložit 
na kompost.

Stromy Byliny Houby Keře

Vyprahlý Vlhký Skalnatý Mrazivý

Karty flóry (ale i krajiny, ostrovů a podnebí) jsou dále 
pro účely bodování označeny symboly biotopů 2 :

Karty mohou patřit do více biotopů než jednoho.

Vedle názvu flóry můžete také na některých kartách najít 
symboly ,  či . Ty hrají roli při vyhodnocování 
určitých podmínek a odkazují na barvy , geo-
grafické  či zoologické  pojmy v anglickém názvu 
dané rostliny. Na kartě flóry se takový symbol může 
vyskytovat v počtu 0–2. V české verzi nám nebylo 
umožněno tento systém měnit kvůli vyváženosti karet.
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1

4

5

PŘÍKLAD JEDNOHO TAHU HRÁČE
Na tomto obrázku najdete desku červeného hráče a jeho téměř 
dokončený ostrov.

Zbývají mu 3 karty v ruce, zvolí akci Přírůstky. Jako aktivního hráče 
se ho týkají efekty označené na desce symbolem            .

Dobere si 4 karty z balíčku  a 2 přírůstky z banku . Může si zvolit 
libovolnou kombinaci dílků kmenů a korun.

Každý soupeř si nezávisle na ostatních zvolí, zda si buď dobere 2 karty 
z balíčku, NEBO 2 přírůstky z banku . Soupeřů aktivního hráče se 
týkají efekty se symbolem       .

Poté mohou všichni hráči současně aktivovat všechny žluté vlastnosti 
svých karet , a to každý postupně zleva doprava a shora dolů. 
Vlastnosti karet na desce lze aktivovat jen před aktivací karet na ostrově, 
nebo po ní. 

V našem příkladu nemá červený žádnou kartu se žlutou vlastností na své 
desce, může tedy aktivovat jen karty na ostrově.

Nejprve aktivuje kartu F008 Pařezník obecný , 
která mu umožňuje odhodit vrchní kartu  
z kompostu na odhazovací hromádku a vzít si 
3 žetony půdy z banku.

Poté aktivuje vlastnost karty F153 Muhla 
červená  umožňující odhodit 1 žeton půdy 
a vzít si z banku 2 výhonky. 

Toto pořadí aktivace je výhodné, protože mu 
umožnilo získat nejprve potřebné žetony půdy. 
Výhonky musí aktivní hráč umístit na volná 
políčka na svých kartách, oba umístí na kartu 
F123 Větvičník slívový.

Tato kaldera vyplněná mořem se pyšní černými 
písečnými plážemi a několika mikroklimaty.

Ostrov
Deception

O005

máte 
slevu

10

6

4

1

47%máte 
slevu -1

(nelze slevit pod 0)

Na

A single white oak can produce up to 10,000  

acorns during an abundant or “mast” year.

White Oak

Quercus alba

4
4

+2

4

2

Earth_Cards.indd   10
Earth_Cards.indd   10

2022-04-14   5:30 PM
2022-04-14   5:30 PM

Při výronu lávy do již existujícího kráteru 
vzniká lávové jezero.

Událost
Lávové jezero

U013

-1 :  +3

-2

Střídají se zde pouze dvě roční období – léto a zima. 
Vyskytuje se přibližně na třetině planety.

Podnebí
Aridní

P001

zvolíte-li akci  KompostováníKompostování+2

1

Blossoming allows pollinators to cross- 
pollinate, which is needed to produce fruit.

Terrain
Blossoming Lands

28%

card with a  of3 / 4+
x

15

4

Earth_Cards.indd   47Earth_Cards.indd   47 2022-04-14   5:42 PM2022-04-14   5:42 PM

Papoušek neoféma žlutobřichá každoročně 
migruje z Austrálie do Tasmánie.

Ekosystém

Tasmánské mírné 
deštné lesy

14%

E049

se symbolem 
každé 2 karty9 /

(tj. geografický pojem v angl. názvu)

Tulipány, jedny z nejrozpoznatelnějších druhů květin, 
jsou znamením blížícího se jara. 

Tulipán GabriellaTulipa gabriella

F064

3 4

-1 :  +3

1

1
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Voňavý lišejník často používaný v parfémech. Byl 
nalezen i ve staroegyptských královských hrobkách.

Větvičník slívový
Evernia prunastri

F123

-1 :  +2 -1 :  +2

2 2

2

0

Keř s prudce jedovatou dřevnatou částí. Zářivě rudá 
barva rašících listů mu vynesla přezdívku „lesní plamen“.

Pieris japonská
Pieris japonica

F025

1 1

+2

0

1

Jedlá houba se šupinatým kloboukem, rostoucí na 
mýtinách. V angličtině pro svůj vzhled zvaná „deštníkovka“.

Bedla vysoká
Macrolepiota procera

F069

-1 :  +3

3 4

3

0

Říká se mu také hořká ústřice. Roste v hustých 
shlucích na kmenech a pařezech stromů.

Pařezník obecný
Panellus stipticus

F008

1 1

-1 :  +3

0

0

Bioluminiscenční houba se silným čpavkovým 
zápachem. Jak dozrává, její světélkování slábne.

Helmovka 
Mycena chlorophos

F116

-1 :  +3

1 1

3

2

Jde o strmé svahy a skalnaté rokle vyhloubené 
vodní erozí a prakticky postrádající živnou půdu.

Krajina
Pustina

19%

K026

v této řadě
+1 3 /

4

2

Velmi hustá, okrasná prérijní tráva s růžovými květy. 
Aktuálně je v Americe zařazena mezi chráněné druhy.

Muhla červená
Muhlenbergia capillaris

F153

2 4

-1 :  +2

5

4

Trsy květů připomínající tvarem ptačí nohu 
jí vysloužily přezdívku „kohoutí noha“. 

Srha laločnatá
Dactylis glomerata

F003

1 1

+2

0

0

Tajemné a slibující veliké možností. 
Co z těchto klíčků nakonec vyraší?

Žluté výhonky

8

0
F179

Využijte žlutou vlastnost 
jiné karty na svém ostrově

(pokaždé vybíráte znovu)

Platí jako karta flóry 
všech 4 druhů 
( , ,   i  )

2 3

Území chudé na životodárné zdroje, 
kde se vyskytuje jen málo rostlin a živočichů.

Krajina
Chudá půda

K048

72%
3-kartu s hodnotou3 /

x

5

1

Dřevokazná houba, jež patří mezi nejpěstovanější 
druhy hlívy v Evropě a Severní Americe.

Hlíva plicní
Pleurotus pulmonarius

 Náklady na výsadbu lze (i zčásti) uhradit
        v          namísto

F137

(                        )1  = -1

4

5

Jedna z nejběžněji konzumovaných hub, 

pěstuje se ve více než 70 zemích světa.

Žampion bílý
Agaricus bisporus

F007

-1 :  +3

2

2

Okrasný stálezelený keř je často využíván jako nízký 
živý plot nebo pro úpravu keřů do specifických tvarů.

Zimostráz malolistý
Buxus microphylla

F037

1 1

+2

2

1

Rozlišují se podle velikosti částic (0,0625–2 mm). 
Nad tento rozsah štěrkové, pod něj bahnité.

Krajina
Písčitá pláž

sedící s touto kartou (vč. políček mimo ostrov)

prázdné políčko ortogonálně sou-4 /

K004

7

9

6

8

10

7

9

11

14

15
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3

Následuje aktivace vlastnosti karty F123 Vět-
vičník slívový  umožňující odhodit 1 výho-
nek a získat 2 žetony půdy. Při odhazování 
dává pozor, odkud výhonek odhodí, aby na 
konci tahu splnil podmínku karty fauny A043 
Gorila horská, viz dále.

Následuje karta F116 Helmovka  umožňující 
odhodit 1 přírůstek za 3 žetony půdy.

Karta F025 Pieris japonská  přináší další 
2 žetony půdy zdarma.

Jako poslední je aktivována vlastnost karty 
F179 Žluté výhonky  umožňující využít 
libovolnou žlutou vlastnost jiné karty na svém 
ostrově. Červený zvolí opakovanou aktivaci 
vlastnosti karty F025 Pieris japonská  
a získá další 2 žetony půdy zdarma.

Díky umístění výhonků na kartu F123 Větvič-
ník slívový se červenému podařilo splnit pod-
mínku karty fauny A043 Gorila horská, takže 
může okamžitě obsadit svým lístkem nejvyš-
ší dosud volné políčko u této karty na des-
ce fauny, čímž si zajistí 8 VB při závěrečném 
vyhodnocení . Tím je tah u konce.

KONEC HRY
Hra končí úplným dohráním kola, v němž 
některý hráč zcela dokončil svou sadu 16 ka-
ret. Tento hráč získává prémii 7 VB. Dokonči-
lo-li sadu v témže kole více hráčů, postupuje 
se po směru hry počínaje aktivním hráčem.

Při hře se začátečníky se nehraje s veřejnými kartami ekosystému 
a za splnění podmínek karet fauny se vždy přiděluje 10 VB 
bez ohledu na pořadí, v němž hráči podmínky splnili.

Díky 
své

 odolnosti v
ůči s

uchu a p
ožárů

m 

dokáž
ou ab

sorbovat 
uhlík ú

činněji n
ež l

esy
.

Krajin
a

Traviny

19%

K029

v to
mto slo

upci

+2

3
/

4

2

Vyh
led

áva
ný

 pr
o s

vé 
ná

dh
ern

é r
ůžo

vé 
kvě

ty, 

ale
 je 

tak
é i 

na
 po

uh
ý d

ote
k p

rud
ce 

jed
ov

atý
.

O
leandr obecný

Neriu
m

 o
leander

F022

+1

+1

2

3

1

1

Vš
ec

hn
y s

mrže
 js

ou
 ve

lm
i c

en
ěn

é j
ed

lé 
ho

ub
y. 

Nají
t je

 m
ůž

ete
 na

 ok
raj

ích
 le

sů
 a 

ce
st.

Sm
rž obecný

M
or

ch
el

la
 e

sc
ul

en
ta

F0
13 1

3

-2

:  +
4

6

7

PŘÍKLAD KONCE HRY
(viz příklad na str. 12 a 13)

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

Po červeném hráči následuje fialový, poslední hráč v kole. Zvolí akci 
Výsadba (zelená), vysadí 2 karty, čímž svůj ostrov dokončí. Protože 
je prvním hráčem, kdo ostrov dokončí, obsadí svým lístkem políčko 
na desce fauny a zajistí si zisk 7 VB .

Po jeho tahu bude hra u konce. Červený jako pasivní hráč vysadí 
1 kartu, F007 Žampion bílý , aby splnil několik podmínek karet 
ekosystému. Dále si dobere 1 kartu do ruky z balíčku a aktivuje 
zelenou vlastnost své karty krajiny K026 Pustina , takže získá 
ještě 1 žeton půdy.

Jakmile všichni hráči dokončí aktivaci svých zelených vlastností, 
je hra u konce.

Každý si zapíše získané VB, v zásadě si je každý může počítat 
nezávisle na ostatních, ale pro větší přehled doporučujeme počítat 
veřejně podle následujících kroků:

1. Sečtěte VB na svých kartách ostrova, podnebí a na svém ostrově. 
Nepočítejte karty událostí, karty v ruce ani na kompostu.

2. Sečtěte hodnotu zahraných karet událostí – součet může 
být i záporný.

Poté sečtěte dosažené VB, kdo jich získá nejvíce, vítězí. 

V případě shody rozhoduje zbylý počet žetonů půdy, poté počet zbylých 
karet v ruce, dále počet přírůstků na kartách na ostrově, poté počet výhonků 
a nakonec počet karet na kompostu. Trvá-li stále ještě shoda, dotčení hráči se 
plnou zásluhou o vítězství dělí!

3. 1 VB za každou kartu na kompostu.
4. 1 VB za každý výhonek na kartách na ostrově.
5. 1 VB za každý dílek kmene, není-li daný sloupeček završen korunou – VB za 

sloupeček završený korunou jsou uvedeny na příslušné kartě.
6. VB za karty krajiny vyhodnocované na závěr hry (dle splněných podmínek). 

Karty s efektem v průběhu hry nepřinášejí VB při závěrečném vyhodnocení.
7. VB za splněné podmínky karet ekosystému – 2 veřejné a 1 osobní.
8. VB za splněné podmínky karet fauny dle pozice lístku na desce fauny, případně 

bonus 7 VB za dokončení ostrova jako první.

Doporučujeme, abyste v průběhu vyhodnocení neodstraňovali žádné prvky, 
neuklízeli vyhodnocené karty atd. Mohou mít význam při vyhodnocování shody.

12

13

Tento park je jediným místem na Zemi, 
kde vedle sebe přirozeně žijí aligátoři a krokodýli.

Ekosystém
Nár. park Everglades

4 /

 (1–7. Linie může zatáčet, ale ne se křížit.)
linii diagonálně sousedících karet

v jedné nepřerušené/

E030

19%

Díky řekám, které ji protínají, je ideálním místem 
pro pěstování plodin a chov dobytka.

Ekosystém

Velká dunajská nížina

E031

19%

na vašem ostrově (1–7 či více)
0/4/8/13/23/28/30

  dle počtu 

Parohy samců tvoří kost 
a denně mohou vyrůst až o 2,5 cm.

Jelen lesní
Cervus elaphus

29%

A040

6+ karet flóry se 3-
(nemusejí být obsazena )

Svišť prožije 80 % svého života pod zemí 
a 60 % života stráví zimním spánkem.

Svišť žlutobřichý
Marmota flaviventris

44%

A003

6+ karet flóry s 4+
(kostičky výhonků)

Za hodinu vyhrabe tunel o délce až 5,5 m 
a ročně sežere přes 22 kg červů.

Krtek obecný
Talpa europaea

A005

20+       ve vaší zásobě

Má delší ruce než nohy, proto chodí raději 
po čtyřech a opírá se o klouby prstů, nikoli o dlaně.

Gorila horská
Gorilla beringei beringei

63%

A043

zaplněné  a 
4+ karty flóry maximálně

(karty bez políček  či  platí také)Parazitická plíseň napadající jiné houby, 
kterým pak mění vzhled i chuť.

Nedohub
Hypomyces lactifluorum

F044

+3

1 3

3

4

Parazitická plíseň napadající jiné houby, 

kterým pak mění vzhled i chuť.

Nedohub

Hypomyces lactifluorum
F044

+3

1 3

3

4

2
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Chcete-li si přečíst něco o vývoji hry Zelená 
planeta v angličtině, 
naskenujte tento QR kód 
a nahlédněte do „deníčku 
autora“. Pokusíme se dle 
časových možností článek 
přeložit.

Pokud vám dojde bodovací zápisník, můžete si 
ho stáhnout na adrese: 
www.mindok.cz/zelenaplaneta.

PŘÍKLAD ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ

Nejprve sečtěte bodovou hodnotu vyznačenou na kartách ostrova a podnebí 
a také na všech vašich kartách na ostrově. U červeného (viz obr. na str. 12) je 
to 29.

Poté sečtěte hodnoty všech svých zahraných karet událostí. Výsledek může 
být i záporný (u červeného –2).

• Dále započtěte 1 VB za každou kartu na svém kompostu (červený 15).

• 1 VB za každý svůj výhonek (červený 22).

• 1 VB za každý dílek kmene a VB vyznačené na kartách za koruny (červený 
celkem 13).

• VB za karty krajiny (obvykle podle sousedících karet) – K004 Písčitá 
pláž 8 VB, po 4 za každou neobsazenou pozici v téže vodorovné řadě 
a svislém sloupci, K026 Pustina 9 VB, po 3 za každou kartu druhu  
v téže vodorovné řadě (karta F179 Žluté výhonky se počítá do všech 
4 druhů), K048 Chudá půda 13 VB, po 1 za každou kartu s bodovou 
hodnotou nejvýše 3 VB, přičemž se samotná tato karta také počítá, jakož 
i karty ostrova a podnebí, ale NE karty událostí.

• VB za splněné podmínky karet ekosystému – osobní karta E049 Tasmánské 
mírné deštné lesy 18 VB, po 9 za každé 2 karty flóry se symbolem , 
veřejná karta E030 Nár. park Everglades 20 VB, po 5 za každou kartu flóry 
druhu  v nepřerušené linii diagonálně sousedících karet (přičemž karta 
F179 Žluté výhonky má všechny symboly, ale karta F069 Bedla vysoká se 
nepočítá, protože není součástí linie), a veřejná karta E031 Velká dunajská 
nížina 13 VB, podle celkového počtu karet druhu , zde 4.

• VB za splnění podmínek karet fauny dle pozice lístku: 38 VB.

Celkem získal červený 195 VB! 

Červený14. ledna Modrý

29

-2
15
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30
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20

13
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SÓLOVÁ HRA

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ
Vy si započítejte získané VB jako obvykle. Vesna získá body takto:

• VB uvedené na kartách získaných karet na bodovací hromádce 5 . 
Tady se počítají i karty událostí a záporné VB se pro Vesnu počítají  
jako kladné!

• Po 1 VB za každý výhonek 6 .
• Po 1 VB za každý dílek kmene nezavršeného korunou a za každou 

korunu uvedený počet VB 7 .
• Po 1 VB za každou kartu na kompostu 4 .
• VB za políčka obsazená lístky na desce fauny.

Vesna nezískává žádné body za karty krajiny ani ekosystému.

3 vámi odhozené karty 
přidejte do

, /+2+2 +1
jež jste získali v tomto tahu

+5 +2/+4 1+2

VB na kartách na ostrově

po 1 VB za výhonky

VB za karty krajiny

VB za karty fauny

VB za přírůstky

VB za k. ekosystémůVB za zahrané karty událostí

po 1 VB za karty na kompostu

+1+3 /,
jež jste dobrali v tomto tahu

, /+2+5 +1
jež jste získali v tomto tahu +1

+3
/

,
za  vaše

+4 +2+6 +2+5 +2

3 vámi odhozené karty
přidejte do

/+4 1+2

+6 +2

+1 / za vaše +1 /
jež jste dobrali v tomto tahu

+4 +2

+2:-3

x

A

Horní lišta 
akcí platí pro 

nízkou a střední 
obtížnost.

3 vámi odhozené karty 
přidejte do

, /+2+2 +1
jež jste získali v tomto tahu

+5 +2/+4 1+2

VB na kartách na ostrově

po 1 VB za výhonky

VB za karty krajiny

VB za karty fauny

VB za přírůstky

VB za k. ekosystémůVB za zahrané karty událostí

po 1 VB za karty na kompostu

+1+3 /,
jež jste dobrali v tomto tahu

, /+2+5 +1
jež jste získali v tomto tahu +1

+3
/

,
za  vaše

+4 +2+6 +2+5 +2

3 vámi odhozené karty
přidejte do

/+4 1+2

+6 +2

+1 / za vaše +1 /
jež jste dobrali v tomto tahu

+4 +2

+2:-3

x

Spodní lišta 
akcí platí pro 

vysokou a nejvyšší 
obtížnost.

VÁŠ TAH
Váš tah probíhá podle všech obvyklých pravidel – výběr akce, získání zdrojů, 
aktivace vlastností karet. Váš příjem je uveden na liště na desce, příjem Vesny 
závisí na zvolené úrovni obtížnosti.
Vždy nejprve úplně dokončete svůj tah včetně aktivace vlastností, poté získá 
zdroje Vesna:

• Při provádění akce Výsadba odložte karty získané Vesnou lícem vzhůru na 
její bodovací hromádku 5 , při závěrečném vyhodnocení za ně Vesna získá VB.

• Při provádění akce Kompostování odkládejte Vesniny žetony půdy 
sem 8 , jakmile jejich počet dosáhne 10, odhoďte je a Vesně odložte 5 ka-
ret z balíčku na kompost 4 . Získá za každou po 1 VB. Pokud v rámci jedné 
akce získá Vesna tolik žetonů půdy, že jejich počet přesáhne 10, přebytečné 
nechte zde, ty neodhazujte.

• Při provádění akce Závlaha pokládejte Vesniny výhonky sem 6 , získá za 
každý po 1 VB.

• Při provádění akce Přírůstky pokládejte postupně podle šipek dílky 
kmenů sem 7 , jako obvykle je vždy posledním přírůstkem na každém políčku 
koruna. Jako obvykle získá Vesna po 1 VB za každý dílek kmene nezavršený 
korunou a za každou korunu počet VB uvedený na desce.

V tahu Vesny otočte vrchní kartu Vesny z balíčku 2  a vyložte ji vpravo lícem 
vzhůru 3 . Akci popsanou v horním poli provádíte za sebe (je-li na kartě nějaká 
uvedena), hnědou akci ve spodním poli proveďte za Vesnu. Toto pořadí je 
důležité, protože akce ve spodním poli může odkazovat na počet prvků, jež se 
mohl v důsledku provedení akce v horním poli změnit.
pŘÍRŮSTKY – Vesna získá 7 + tolik přírůstků, kolik jste vy získali karet pomocí 
akce v horním poli karty Vesny a aktivací žlutých vlastností svých karet. Pozor, 
karty, které jste získali pomocí karet událostí, se nepočítají!
KOMPOSTOVÁNÍ – Vesna získá tolik žetonů půdy, kolik jste vy získali žetonů 
půdy pomocí akce v horním poli karty Vesny a aktivací červených vlastností svých 
karet. Pozor, žetony půdy, které jste získali pomocí karet událostí, se nepočítají!
ZÁVLAHA – Vesna získá 7 + tolik výhonků, kolik jste vy získali výhonků pomocí 
akce v horním poli karty Vesny a aktivací modrých vlastností svých karet. Opět se 
nepočítají výhonky, které jste získali pomocí karet událostí.
Je-li na otočené kartě Vesny uvedena v dolním poli hnědá vlastnost 9 , Vesna 
splní podmínku některé karty fauny. Vyberte si jednu z uvedených dvou karet 
fauny, kde Vesna doposud nemá lístek, a obsaďte jejím lístkem políčko s nejvyšší 
bodovou hodnotou u této karty. Při prvním procházení balíčku Vesny si můžete 
vybrat, zda to bude levá, či pravá karta fauny.
Hrajete-li na úrovni obtížnosti nízká nebo nejvyšší, nezapomeňte zohlednit 
speciální instrukci uvedenou na kartě Vesny!
Jakmile vyčerpáte balíček všech karet Vesny, zamíchejte je a připravte balíček 
znovu. Jakmile je balíček plně vyčerpán podruhé, partie končí, nebo skončí jako 
obvykle, když dokončíte svůj ostrov karet 4 × 4. Bonus 7 VB získáte buď vy, nebo 
Vesna, podle toho, která z obou podmínek ukončila hru.
Poté proveďte závěrečné vyhodnocení.

TAH VESNY

Kdykoli získáte žetony půdy a karty, spočtěte je, než je přidáte 
do své zásoby či do ruky, nebo si je ponechte stranou až do 
konce následujícího tahu Vesny, protože jejich počet může být 
v jejím tahu důležitý.

75 64 53 42 31

31 42 53 64 75

75 64 53 42 31

= 1

= 25

= 25

= 25

= 2531 42 53 64 75

- += x2

+5:-10

Díky ohebným řapíkům na okrajích se listy při sebemenším 
vánku rozkmitají, z čehož plyne známé „třást se jako osika“.

Topol osikovitý
Populus tremuloides

F133

+1-1 : +3

3 5

4

4

1

2 34 5

6 7

8

9
 Nízká obtížnost: Vynechejte příští Vesnin tah. 

Nejvyšší: +4  byla-li to levá k., +3  pokud pravá.

Karta Vesny

Jižní tichomořský koloběh

Na 1 z obou spodních karet 
fauny položte  za Vesnu

V005

V sólové hře platí všechna obvyklá pravidla, vaším soupeřem bude virtuální 
hráč jménem Vesna.

Hru připravte jako obvykle, jen svou desku hráče položte vzhůru stranou 
pro sólovou hru a zvolte si obtížnost . Při úrovni obtížnosti nízká a střední 
použijete horní lištu akcí, při úrovni vysoká a nejvyšší použijete spodní lištu. 
Při hře na úrovni nízká a nejvyšší se vás budou dále týkat pokyny na kartách 
úkolů Vesny, viz dále.

Vesninu desku položte vedle své desky hráče na opačnou stranu, než kde 
budete vytvářet svůj ostrov.

• Přidělte Vesně barvu lístků a položte je na její desku 1 .
• Zamíchejte 6 karet Vesny , vytvořte balíček a položte ho lícem dolů na 

Vesninu desku 2 . Během partie tento balíček projdete dvakrát.
• Na toto pole budete vykládat aktivní kartu lícem vzhůru 3 .
• Sem budete pokládat karty lícem dolů na Vesnin kompost 4 .
• Sem se pokládají skórovací karty lícem vzhůru 5 .

Hru začínáte jako aktivní hráč vy.
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TÝMOVÁ HRA (2 PROTI 2)

Hraje se podle všech obvyklých pravidel, přičemž hrají proti sobě dva 
týmy o dvou hráčích.

Hru připravte jako obvykle, u stolu sedí spoluhráči z týmu vedle sebe     .
Hráči se na tahu střídají tak, aby po sobě hráli vždy protihráči (A1, B2, A3, 
B4) 2 .

Kdykoli hráč ve svém tahu získá zdroje (karty do ruky, na kompost, žetony 
půdy, výhonky či přírůstky, může jich část odložit na panel uprostřed 
stolu 3 . Do konce tahu aktivního hráče si jich kterýkoli člen týmu může 
vzít libovolný počet, zbylé se na konci tahu aktivního hráče odhodí.

Spoluhráči se smějí libovolně radit o taktice a o tom, jak se zdroji nejlépe 
naložit. Mohou se domlouvat, jakou akci kdo z nich provede, jaké karty si 
vzít atd.

Na konci hry jen sečtěte VB dosažené oběma členy týmu. Který tým 
dosáhne vyššího součtu, vítězí!

Tento režim umožňuje zkušeným hráčům hru dobře vysvětlit 
nováčkům.

Tato hra by měla alespoň částečně zprostředkovat dojem 
z neuvěřitelné rozmanitosti přírody. Nejúspěšnějším hráčem se stane 
ten, kdo dokáže nejpružněji reagovat na měnící se podmínky, jako 
rostliny a živočichové v reálném světě.
Hra vznikla díky mé rozmilé Isabelle Touchettové, jež vyjádřila přání, 
abych vymyslel nějakou hru o rostlinkách.     -Maxime Tardif

SLOVO AUTORA EDIČNÍ POZNÁMKA
Byť jsme se snažili o maximální přesnost, nejsme profesionální přírodovědci.  
Hra tedy nemůže sloužit jako výuková pomůcka nebo klíč k určování druhů.

Při pohybu v přírodě a zacházení s rostlinami či živočichy vždy dbejte lokálních 
zákonných předpisů a vyhlášek! Děkujeme.
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