
• 2  archy výstavby měst  
• 30  značek výstavby měst
• 18  karet obchodního zboží
  (6× plátno, 6× mince, 6× papír)
• 2  karty s výherními body
• 6  hradeb
• 6  nástavců metropolí
• 12  figurek rytířů
• 12  helmic
•     pravidla hry CZ

Opatrně vyjměte z rámů kartonové díly.

HER NÍ M ATER IÁL

PŘ ED PRV NÍ HROU

Poznámka k různým edicím hry 
CATAN – Osadníci z Katanu

Hra CATAN – Osadníci z Katanu, stejně jako její rozšíření a do-
plňky, byla od svého prvního vydání v roce 1995 již několikrát 
přepracována. Produkty edice 2015 lze bez problémů kombinovat  
s produkty edice 2010. Stejně tak jsou všechny produkty vydávané 
od roku 2003 (s plastovými figurkami) obsahově totožné s edicí 
2015. Liší se pouze grafickou podobou dílů krajin a karet. Díky tomu 
jsou všechny edice hry CATAN – Osadníci z Katanu, jež obsahují 
plastové figurky, navzájem zcela kompatibilní.

Produkty vycházející mezi lety 1995 a 2002 (s dřevěnými figurkami) 
jsou naproti tomu s edicí 2015 kombinovatelné jen v omezené míře, 
protože v edici 2003 došlo k výrazné proměně herního materiálu.

CZ



Budete potřebovat: 1× základní hru CATAN
  + 1× CATAN – rozšíření pro 5–6 hráčů
  + 1× rozšíření CATAN – Města a rytíři
  + tento doplněk CATAN – Města a rytíři – rozšíření pro 5-6 hráčů

Nejprve sestavte rám, který sestává z 10 dílů: 6 dílů pochází ze základní hry CATAN,  
4 (modře označené) díly z CATAN – rozšíření pro 5–6 hráčů. Velké díly rozmístěte libo-
volným způsobem stranou s vytištěnými přístavy nahoru a mezi ně vložte dle vyobrazeného 
schématu malé díly.

Ostrov se nyní bude skládat celkem z 30 krajin (ze základní hry  
CATAN a rozšíření pro 5–6 hráčů).

• Zamíchejte všechny díly krajin lícem dolů, vytvořte z nich hro- 
 mádku (rovněž lícem dolů) a rozložte je následujícím způsobem:  
 6 dílů krajin položte vedle sebe doprostřed. Následně nad i pod tuto  
 prostřední řadu přidávejte další řady tvořené postupně 5, 4 a 3 díly  
 krajin.
• Nyní položte na díly krajin všech 28 žetonů s čísly (pouze z rozšíření  
 pro 5–6 hráčů) písmeny nahoru. Začněte v jednom z rohů písmenem  
 A a pokračujte spirálovitě směrem dovnitř ke středu (B, C atd).  
 Kdykoli umístíte některý z žetonů, otočte ho číslem nahoru. Obě  
 pouště zůstanou bez žetonu.
• Zloděj začíná hru na libovolné poušti.
• Přístupovou cestu pro barbarskou loď položte těsně vedle herního  
 plánu.

Stejně jako v případě základní hry CATAN – Osadníci z Katanu v 5 či 6 hráčích se i nyní hraje 
s „mimořádnou fází stavění“. Jestliže některý hráč ukončí svůj tah (tj. hodil na příjem surovin  
a je hotov se stavěním a obchodováním), smějí nyní rovněž ostatní hráči postupně stavět.

To znamená, že hráč může v „mimořádné fázi stavění“ provádět následující činnosti:
• stavět vesnice, města a silnice (nákup akčních karet odpadá, protože se v této variantě nepoužívají);
• stavět městské hradby;
• stavět (povolat) obyčejné rytíře;
• aktivovat rytíře;
• posilovat rytíře;
• budovat městské stavby pomocí karet zboží.

Na druhou stranu není v „mimořádné fázi stavění“ dovoleno:

• obchodovat;
• provádět jakékoli akce s rytíři (přemísťovat, zahánět);
• hrát karty pokroku.

Zvláštní výhoda „mimořádné fáze stavění“: aktivování rytířů
Protože hráč může v „mimořádné fázi stavění“ aktivovat vlastní rytíře, smí s nimi již ve svém 
následujícím běžném tahu provádět akce.

Příklad: Dan končí svůj tah a následuje „mimořádná fáze stavění“. Petr si během ní postaví  
vesnici a aktivuje svého rytíře. Po ukončení „mimořádné fáze stavění“ přichází na řadu Petr  
se svým běžným tahem. V něm může okamžitě provést akci i s rytířem, kterého v „mimořádné  
fázi stavění“ aktivoval.

PŘ ÍPR AVA HRY

VAR IA BILNÍ USPOŘ Á DÁ NÍ HER NÍHO PLÁ NU

PRŮBĚH HRY
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