
Příprava hry Každému hráči rozdejte pět karet a balíček zbylých karet umístěte na stůl mezi hráče.
     

Cíl a základní mechanismus hry  Vaším cílem je získat nejvíce bodů, což vám zajistí vyložené kar-
ty. V prů běhu hry budete vykládat karty na stůl a snažit se, abyste jich na konci hry měli co nejvíce a ve 
vhodných kombinacích.

Průběh hry  Začíná hráč, který má doma nejvíce zvířat. Ve svém tahu můžete buď 1) vyložit kartu 
nebo skupinu karet z ruky na stůl a spustit jejich efekt, nebo 2) si vzít do ruky vrchní kartu z dobíracího 
ba líčku. Pokud nemáte na začátku svého tahu v ruce žádné karty, vezměte z dobíracího balíčku dvě kar-
ty namísto jedné (váš tah tím končí). Po odehrání tahu hraje další hráč po směru hodinových ručiček.

Vykládání karet Karty vždy vykládáte před sebe na stůl. Ve svém tahu smíte vyložit jednu kartu 
(jedince), dvě karty (pár), nebo tři karty (stádo) stejného živočišného druhu a spustit příslušný efekt (viz 
obrázek níže). Ve hře je osm druhů monster, které poznáte podle unikátního jména a barvy lišty se jménem. 
Každý druh má jiný typ efektu (přehled druhů a efektů najdete na zadní straně pravidel). Některé druhy 
vám dovolí přesouvat karty na stole, spojovat je, rozpojovat, krást atd. Vaším záměrem bude udržet si co 
největší množství karet a zároveň zasahovat do karet soupeřů, aby jejich karty neměly vysoké bodové 
ohod nocení. V ruce můžete mít neomezené množství karet.

Vykládáte-li pár či stádo, nechte karty překryté přes sebe (viz obrázek níže). Pokud už na stole máte 
kartu druhu, který právě vykládáte, nepřipojujte právě vykládané karty k již vyloženým! Při vykládání 
na své území vždy přivádíte nového odděleného jedince, pár, či stádo. Vyložené karty můžete spojovat, 
rozdělovat nebo ovlivňovat pouze pomocí efektů na kartách.

Každý druh má svoji vlastnost, která je tím silnější, čím větší skupinu monster stejného druhu vykládáte. 
Nejpočetnější skupinou karet je stádo (3 překryté karty). Nikdy nelze spojit více než tři karty! Smíte hrát 
i karty, jejichž efekt nemá cíl! Například když zahrajete pár ignicam, který nutí soupeře odhodit karty ze 
stolu, přičemž soupeři nemají na stole žádné karty, ignicamy prostě vyložíte na stůl bez efektu.

Konec hry Hráči se střídají v tazích, dokud v dobíracím balíčku nedojdou karty. Hráč, v jehož tahu je 
tažena poslední karta z balíčku, zahajuje poslední kolo hry, a tento tah je tak jeho posledním v této partii. 
Následně mají jeden závěrečný tah k dispozici ještě ostatní hráči ve směru hry. Pro poslední kolo vytvořte 
z odhozených karet nový dobírací balíček. Pozor, může se stát, že v posledním kole nemáte žádné karty 
v ruce a musíte si dobrat poslední kartu z balíčku, aniž byste ji mohli zahrát. V ideálním případě si do 
posledního kola nechte alespoň 1 kartu, kterou můžete zahrát.

Bodování Každá z osmi barev karet je zosobněna jedním živo čiš-
ným dru hem, který se dělí na samce, samici a alfu. Ve hře je 10 karet 
od kaž dého druhu – tři samci, tři samice, tři alfy a jedna karta se zna-
kem koruny, jež se počítá jako kterýkoliv z těchto tří typů (žolík). Při 
vykládání karet a spouštění efektu nehraje roli, zda vykládáte samce, 
samice, nebo alfu. Jedinou podmínkou pro spuštění efektu je stejný 
druh vykládaných karet (např. ignicama). 

Na konci hry dostanete dva body za kaž dý vyložený pár a tři body za 
každé stádo. Za odlišné typy karet (samice/samec/alfa) v páru či ve 
stádu lze získat další body (viz následující příklady).

Při shodném počtu bodů vítězí hráč s více jedinci na stole, při pokračující shodě hráč s více kartami v ruce.

Poznámka: Vždy vyhodnocujte pouze efekt vyložené skupiny. Pokud například 
vyložíte stádo, nemůžete tím aktivovat efekt páru nebo jedince!

Např. za stádo tří ignicam vpravo nahoře byste dostali pět bodů: 3 za to, že se jedná o stádo (trojici), 
a poté další dva body za to, že ve stádu jsou zastoupeny všechny tři typy – samice, samec a alfa.

Rušení efektu karty Spouští-li soupeř efekt, který ovlivňuje vaše karty, můžete odhodit dvě karty 
a zrušit efekt soupeřovy karty. Odhodit smíte dvě karty ze stolu, dvě z ruky, nebo jednu z ruky a jednu 
ze stolu. Efekt smíte rušit i svým vyloženým párem nebo odhozením dvou kartet z vašeho stáda (zbylé-
ho jedince byste si ponechali na stole). Zrušit nemůžete efekt, který vaše karty nijak neovlivňuje. Když 
spouštíte efekt mířící na soupeře, řekněte nahlas svůj záměr. Je jedno, zda míříte na jednoho, či více 
soupeřů. Vždy jim musíte dát šanci bránit se, než začnete zasahovat do jejich karet.

Rozdělené efekty karet Většina efektů jedince obsahuje kromě vlastní akce i druhou část, která 
dovoluje hráči táhnout kartu. Tuto druhou část nelze zrušit. I pokud se tak podaří zrušit efekt samotný, 
hráč, který kartu zahrál, přesto táhne daný počet karet.

Příklad: Spouštíte efekt páru ignicam a oznámíte: „Všichni odhoďte 
z ruky všechny leviathany. Chce tento efekt někdo zrušit?“ Pokud se 
nikdo neozve, všichni soupeři musí zahodit své leviathany v ruce. 

Příklad: Zahrajete jedince arcy a spustíte efekt. I když je pro sou-
peře výhodný, mohou ho zrušit, protože ovlivňuje jejich karty. Je-li 
efekt zrušen, první část neproběhne, táhnutí dvou karet však ano.

Příklad: Ema chce zahráním cranicorna rozdělit Olinův pár altodonů. Olin se brání a odhodí dvě kar-
ty z ruky. Ema odhodí také dvě karty, aby překonala Olinovu obranu. Olin přihodí další dvě karty, aby 
překonal Emin útok. Ema nechce odhodit další dvě karty. Olinův pár altodonů tedy zůstane spojený.

Soupeři se smí dohodnout, kdo z nich efekt zruší, avšak nemohou se složit. Efekt musí vždy zrušit jeden 
hráč. I když efekt míří na více soupeřů, stačí, aby ho zrušil jeden z nich.

Nezrušitelné efekty jsou označeny barevným štítkem za efektem.

Vítejte v krajích, kde příroda bují a nestvůry se prohání pláněmi, lesy a vzdušnými proudy. 
V roli šamana budete bojovat o zajištění přirozené síly a hojnosti na vašem území. 
Získejte co největší množství oblud, spojte je do stád a využijte jejich schopnosti, 

abyste si udrželi převahu nad soupeřícími krotiteli divé zvěře!
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Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
všechny  tohoto druhu.
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Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
všechny  tohoto druhu.
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Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
všechny  tohoto druhu.

Jedinec spustí první efekt Pár spustí pouze druhý efekt Stádo spustí pouze třetí efekt
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Zkopíruj efekt 
vyloženého  .

Zkopíruj efekt 
vyloženého  .

Zkopíruj efekt 
vyloženého  .
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Urči dva  . Každý z nich 
ti dá  a táhne  .

Urči dva  . 
Každý z nich ti dá  .

Urči dva  . Každý z nich 
ti dá  a táhne  .
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Urči dva  . Každý z nich 
ti dá  a táhne  .

Urči dva  . 
Každý z nich ti dá  .

Urči dva  . Každý z nich 
ti dá  a táhne  .
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Rozděl   /  dvěma různým  .

Rozděl  /  .

Rozděl  .
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Rozděl   /  dvěma různým  .

Rozděl  /  .

Rozděl  .
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Rozděl   /  dvěma různým  .

Rozděl  /  .

Rozděl  .

pár – dva samci / dvě samice / dvě alfy = 2 body
pár – samec a samice / samice a alfa / samec a alfa = 3 body
stádo – tři samci / tři samice / tři alfy = 3 body
stádo – jakákoliv kombinace dvou stejných typů a jednoho jiného = 4 body 
stádo – samec, samice, alfa = 5 bodů

samice

samec

alfa

kterýkoli
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Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
všechny  tohoto druhu.
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Vylož tolik karet, kolik je hráčů +1. 
Vezmi z nich  , každý  vezme  .

Každý  táhne  .

Varianta: násobné rušení  Chcete-li přidat do hry více možností obrany, můžete ve vaší partii po-
volit vícenásobné rušení. Efekt není jednoduše zrušen odhozením dvou karet. Útočník a obránce mohou 
přidávat dvojice karet, dokud jeden z nich nepasuje. Poté lze určit, zda je efekt spuštěn, či zrušen.

20+3–5 hráčůNávrh hry 
a ilustrace

8+Návrh hry 



Dva tebou určení soupeři ti dají kartu z ruky. 
Každý z těchto hráčů poté táhne náhodnou kartu.

Dva tebou určení hráči ti dají do ruky kartu ze 
stolu, a to i kdyby museli rozdělit svůj pár či stádo. 
Každý z těchto hráčů poté táhne náhodnou kartu.

Dva tebou určení hráči ti dají kartu z ruky.

Když hráč dává soupeři karty (ze stolu nebo z ruky), vždy je volí sám.

Smíš spojovat i jedince či pár ursery, který efekt spojování spustil. 
Efekty ursery jsou jediným způsobem, jak spojit už vyložené karty.
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Připoj soupeřova 
ke svému  .

Připoj soupeřova 
ke svému  /  .

Připoj soupeřova   ke svému  / 
nebo soupeřův  ke svému  .

D
EV

O
R

A
PT

O
R

Urči dva  . Každý z nich 
ti dá  a táhne  .

Urči dva  . 
Každý z nich ti dá  .

Urči dva  . Každý z nich 
ti dá  a táhne  .
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Zkopíruj efekt 
vyloženého  .

Zkopíruj efekt 
vyloženého  .

Zkopíruj efekt 
vyloženého  .

Připoj soupeřova vyloženého jedince ke svému vylo-
ženému jedinci. Navíc táhni dvě karty a nech si jednu 
z nich. Druhou vrať dospodu dobíracího balíčku.

Zkopíruj efekt libovolného svého či soupeřova 
vyloženého jedince. Zkopíruj celý efekt včetně 
případného dobírání karet. 

Dej soupeři libovolnou kartu z ruky a táhni 2 vrchní 
karty z odhazovacího balíčku. Pokud nemáš žádné 
další karty, nemůžeš altodona zahrát.

Připoj soupeřova vyloženého jedince ke svému 
vyloženému jedinci nebo páru.

Zkopíruj efekt libovolného svého či soupeřova 
vyloženého páru (ne jedince ani stáda).

Táhni 2 vrchní karty z odhazovacího balíčku.

Připoj soupeřova vyloženého jedince ke svému 
vylo ženému jedinci či páru nebo připoj soupeřův 
vyložený pár ke svému jedinci.

Zkopíruj efekt libovolného svého či soupeřova 
vyloženého stáda (ne jedince ani páru). 

Dej soupeři kartu z ruky nebo ze stolu (můžeš 
rozdělit svůj pár či stádo) a táhni tři vrchní karty 
z odhazovacího balíčku. Pokud nemáš žádné 
další karty, nemůžeš stádo altodona zahrát.
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Dej  libovolnému  a táhni 
dvě horní od hozené karty.

Dej  /  libovolnému 
a táhni tři horní od hozené karty.

Táhni dvě horní 
od hozené karty.

SVOLÁNÍ

KRÁDEŽ

NAPODOBOVÁNÍ

TÁHNI ODHOZENÉ

Rozděl dvěma různým hráčům každému jeden 
pár nebo stádo na jedince. Lze dělit i svoje karty.
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Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
tohoto druhu.

Urči druh. Každý  odhodí 
všechny  tohoto druhu.
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Spoj dva své   nebo 
spoj  se svým  .

Spoj dva své   
nebo spoj svého  s  .

Spoj  s jednou či dvěma  / 
nebo spoj  s jednou  / .

Urči druh karty. Každý soupeř zahodí z ruky jednu 
kartu tohoto druhu, pokud ji má. Poté táhni dvě 
karty a nech si jednu. Druhou vrať dospodu balíčku.

Spoj dva své vyložené jedince nebo připoj kartu z ruky 
k vyloženému jedinci. Poté táhni dvě karty a nech si 
jednu. Druhou vrať dospodu dobíracího balíčku.

Každý soupeř táhne po jedné náhodné kartě. 
Poté táhni dvě náhodné karty.

Rozděl libovolný vyložený pár. Táhni dvě karty 
a nech si jednu z nich. Druhou vrať dospodu 
dobíracího balíčku. Lze dělit i svoje karty.

Urči druh karty. Každý soupeř zahodí z ruky všechny 
karty tohoto druhu, které v ní má.

Spoj dvě nebo tři své vyložené karty, a to dva 
jedince nebo jedince a pár.

Z dobíracího balíčku vylož na stůl o jednu kartu více, 
než kolik je hráčů? Vezmi si z nich 2 karty, poté si 
soupeři ve směru hry vezmou každý po jedné.

Rozděl libovolné vyložený pár nebo stádo na 
jedince. Lze dělit i svoje karty.

Urči druh karty. Každý soupeř zahodí ze stolu jednu 
kartu tohoto druhu, pokud ji má.

Spoj jedince s jednou či dvěma kartami z ruky či ze 
stolu nebo spoj pár s jednou kartou z ruky či ze stolu.

Táhni tři karty, dvě si nech, třetí dej dospodu 
dobíracího balíčku.
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Rozděl   /  dvěma různým  .

Rozděl  /  .

Rozděl  .

VYHOZENÍ

SPOJENÍ

DOBRÁNÍ

ROZDĚLENÍ

A
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A

Vylož tolik karet, kolik je hráčů +1. 
Vezmi z nich  , každý  vezme  .

Každý  táhne  .

Přehled efektů karet

Koncept této hry vznikl při cestách do práce metrem. Vytvořil jsem ji proto, abych uctil svou věčnou lásku k monstrům 
a abych mohl ilustrovat vlastní bizarní svět, plný zběsilých kreatur. Chtěl bych poděkovat kamarádům, kteří mi pomáhali 
při testování jednotlivých verzí hry a dali mi cennou zpětnou vazbu a další rady při vzniku hry. Můj vděk a vděk hráčů 
Divočiny si zaslouží: Ján Harry Novodomský, Anežka Sláňa Bělohoubková, Jiří Játro Trojánek, Jan Kubák Laštovička, David 
Rozsíval, Tereza Pádecká, Antonín Kandrik, Marek Jaroš a další, kteří byť jen fragmentárně přispěli do této hry. Díky.


