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1. ÚVOD
1.1. Obecné informace
Desková hra 18CZ je o výstavbě železnice a obchodování s akciemi železničních společností pro 2 až 6 hráčů. 
Herní principy vycházejí ze hry 1829 od Francise Treshama. Pokud to bylo možné, vychází hra z historických 
reálií a tam, kde to možné nebylo, si autor vytváří historii vlastní. Rozmístění měst, hor a řek na herní mapě 
podléhá herním principům a nemusí vždy zcela přesně odpovídat skutečnosti.

Základy hry 18CZ tvoří několik jednoduchých mechanismů. Ke stavbě železniční tratě používáte žluté, zelené, 
hnědé a šedé dílky železnice. Tak jako ve skutečnosti jsou železniční stanice propojeny železniční tratí. Vlaky 
(představované kartami vlaků) vydělávají svým majitelům peníze tak, že jezdí z jednoho města do dalšího 
a imaginární cestující za to platí jízdné. Vlaky, které jezdí na nejdůležitějších a nejvýnosnějších tratích, vydělávají 
nejvíce peněz svým společnostem a ty přinášejí největší zisky svým akcionářům.

Vítězem se stává hráč, který je na konci hry nejbohatší (počítáno dle součtu hodnoty hotovosti a hodnoty vlast-
něných akcií).
Tučně jsou v pravidlech uváděny právě definované pojmy. Kurzívou pak pojmy, které se uvádějí poprvé a jsou 
definované v jiné části.

1.2. Komponenty
1 ks   mapy Českých zemí (na druhé straně je mapa pro hru 2 hráčů)
1 ks   desky cen akcií (ve spodní části je ukazatel průběhu hry)
2 ks   desky pro předakciovou dražbu místních drah (na rubové straně je seznam dílků železnice, schéma jejich 

možného vylepšení a výpis vlaků a fází hry)
15 ks desek jednotlivých společností
1 ks  balík papírových peněz (180 bankovek)
1 ks pravidel
1 ks pravidel pro první hru
160 ks dílků železnice, z toho: 

 » 69 ks žlutých dílků
 »  44 ks zelených dílků
 »  21 ks hnědých dílků
 »  1 ks šedivého dílku
 »  5 ks červených dílků
 »  20 ks odlišně barevných dílků orámovaných fialovou barvou

110 žetonů společností
1 žeton ukazatele postupu hry
27 ks malých karet (15 akcií, 6 pořadí hráčů, 6 místních drah)
64 ks středních karet (38 vlaků, 20 akcií, 6 místních drah)
57 velkých karet (45 akcií, 6 místních drah, 6 pomocných na určení podílů)

2. PŘÍPRAVA HRY
2.1. Herní zvyklosti
• Hráči by se před samotnou hrou měli mezi sebou domluvit, zda budou povoleny obchodní dohody mezi jed-

notlivými hráči.
• Dohody mezi více než dvěma stranami jsou obecně zakázané.
• Po celou dobu hry by mělo být jednoznačně viditelné, jaký majetek jednotliví hráči a společnosti vlastní.
• Aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování hry, každý hráč by se měl během tahu protihráčů rozhodnout, 

co ve svém tahu učiní.
• Každý hráč musí mít po celou dobu hry před sebou vyložen veškerý herní materiál tak, aby byl dobře viditelný 

pro ostatní hráče.
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2. Souhrnná hodnota akcií, které
musejí být prodány, aby spolecnost
zacala být aktivní (50 % vsech akcií)
3. Základní kapitál spolecnosti

1. Pocátecní cena akcie
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2.2. Peníze do začátku hry
V závislosti na počtu hráčů je 
počáteční majetek stanoven dle 
následující tabulky:
• 3 hráči: 380 korun
•  4 hráči: 300 korun
• 5 hráčů: 250 korun
• 6 hráčů: 210 korun
Poznámka: Variantu pro dva hráče 
naleznete v části 11. Dodatky na závěr 
pravidel.

2.3. Další přípravy
1. Rozložte desku mapy a desku 

s ukazatelem ceny akcií.
2. Vyberte jednoho hráče, který 

se stane bankéřem. Roztřiď-
te peníze podle jednotlivých 
hodnot a položte je v dosahu 
bankéře.

3. Umístěte karty místních drah 
na desku předakciového kola 
dražby soukromých společnos-
tí. Uspořádejte je podle velikos-
ti tak, aby každá byla umístěna 
na označeném místě na desce. 
Nezáleží na tom, v jakém pořa-
dí budou karty místní dráhy 
v daném sloupci uspořádány.

Poznámka: Pokud vlastníte bonusovou 
desku pro dražbu místních drah, můžete 
ji použít místo té, která je standardně 
v balení hry (složená ze dvou listů) – více 
na www.foxinthebox.cz.

4. Rozmístěte akciové certifikáty, 
uspořádané do balíčků dle spo-
lečností, v dosahu všech hráčů 
tak, aby byl navrchu každého 
balíčku prezidentský certifikát. 

Poznámka: Pokud vlastníte bonusovou 
desku na umístění akcií, můžete ji využít 
pro rozmístění akcií – více na 
www.foxinthebox.cz.

5. Uspořádejte vlaky podle abe-
cedy (tak, jak je uvedeno v levém dolním rohu karty vlaků). Na začátku hry jsou dostupné pouze karty vlaků 
typu a, následně b, atd. Balíček karet vlaků roztříděný tak, že navrchu budou a-vlaky a vespodu balíčku j-vla-
ky, položte na vyznačené místo v pravém dolním rohu desky s ukazatelem ceny akcií.

6. Vedle mapy rozložte dílky železnice. Na začátku hry budete potřebovat pouze žluté dílky, dílky ostatních barev 
se dostanou do hry později.

7. Vedle mapy rozložte desky jednotlivých společností. Poté, co společnost zahájí svou činnost, bude na její desce 
shromažďován majetek dané společnosti, jako jsou karty vlaků, peníze a železniční stanice. Majetek společ-
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nosti musí být jednoznačně oddělen od majetku hráče nebo majetku jiné společnosti. Každá společnost bude 
později potřebovat 5 svých žetonů (3 pro železniční stanice – u velkých společností pouze 2 –, 1 jako ukazatel 
ceny akcie a 1 jako ukazatel příjmu).

8. Podle počtu hráčů vezměte počet karet pořadí hráčů, zamíchejte je a nechte jednotlivé hráče, aby si náhodně 
vybrali kartu – podle toho bude určeno pořadí hráčů při hře. Hráč číslo 1 zahajuje předakciové kolo dražby 
soukromých společností. 

9. Nastavte žeton postupu hry na pole „předakciové kolo“ na desce cen akcií.
Poznámka: Během hry nebo při konečném počítání budete zřejmě potřebovat i tužku a papír.
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3. STRUČNÝ PRŮBĚH HRY
Hra začíná předakciovým kolem dražby soukromých společností (více v kapitole 5. Předakciové kolo dražby 
místních drah), během nějž hráči nakupují soukromé společnosti, které provozují své místní dráhy.

Poté hra pokračuje střídáním akciového kola (více v kapitole 6. Akciová kola) a operačního kola (více v kapitole 
7. Operační kola), jak je uvedeno ukazatelem fáze hry ve spodní části desky ceny akcií. „AK“ představuje akcio-
vé kolo, „OK“ představuje operační kolo a čísla znázorňují hodnotu akcie místní dráhy. Poloha žetonu ukazatele 
kola znázorňuje, v jaké fázi se hra právě nachází, zda v akciovém kole (AK), nebo v operačním kole (OK). Co 
představuje symbol přeškrtnuté lokomotivy, se dozvíte v kapitole 7.14. Prodej vlaku do cizí země.

Během akciového kola hráči použijí svoji hotovost pro nákup a prodej akcií společností.

Během operačního kola provádějí své akce společnosti. Za každou společnost jedná ten hráč, který vlastní nej-
větší akciový podíl – tedy prezident společnosti. Veškeré výdaje jsou hrazeny z majetku dané společnosti (nikoli 
tedy z osobního majetku jejího prezidenta nebo spoluvlastníků).

4. SPOLEČNOSTI
4.1. Místní dráhy
Ve hře jsou tři druhy místních drah: malé, střední a velké. Tyto místní dráhy ve hře 18CZ představují soukromé 
společnosti. Pokud se tedy mluví o místních drahách nebo soukromých společnostech, je to jedno a totéž.

• Každá z místních drah má daný pevný příjem (5, 10 nebo 20 korun v závislosti na její velikosti), který vyplácí 
banka majiteli dráhy, a to vždy na začátku každého operačního kola.

• Místní dráhy nestavějí železniční tratě ani neprovozují vlaky.
• Akcie místní dráhy mají svou cenu, která je znázorněna v tabulce ve spodní části desky „ceny akcií“ – na 

ukazateli „fáze hry“. Tato cena je jednotná pro všechny místní dráhy ve hře. Ukazatel ceny akcií místní dráhy se 
na začátku každého operačního kola posune o jedno pole směrem doprava. V prvním operačním kole je cena 
akcií nastavena na 40 korun. Jakmile cena akcií místní dráhy dosáhne posledního pole (tj. ceny 120 korun), 
hrajete poslední operační kolo, a jakmile je toto kolo ukončeno, hra končí. Ukazatel ceny akcie místní dráhy je 
tedy zároveň ukazatelem průběhu celé hry.

• Akciové společnosti mohou od hráčů koupit místní dráhy, jakmile je prodán první b-vlak (2-vlak / 2+2 vlak). 
Prodejní cena se musí pohybovat mezi 1 korunou a aktuální cenou akcie místní dráhy.

• Místní dráha, která je ve vlastnictví hráče, vyplácí příjem svému vlastníkovi. Místní dráha ve vlastnictví hráče 
nemůže dobrovolně ukončit svoji činnost nebo být prodána bance a počítá se do limitu certifikátů (viz kapitolu 

3503202902602402222041881721581441321201101009080706560555040

3703353052752502312131961801651511381261151059585756863585345
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6.4. Limit akciových certifikátů), které může hráč vlastnit. Pokud je na konci hry místní dráha stále ve vlastnic-
tví hráče, její hodnota odpovídá ceně její akcie, tj. 120 korun.

• Místní dráha, která je ve vlastnictví akciové společnosti, vyplácí příjem této společnosti. 
V rámci operačního kola vlastnící společnosti může místní dráha použít jednu ze dvou 
níže uvedených speciálních schopností. Jakmile je nějaká schopnost použita, otočte kartu 
místní dráhy na druhou stranu (to, že je použita speciální schopnost, neznamená, že by 
místní dráha ukončila svoji činnost; stále přináší příjem společnosti, která ji vlastní):

 »  Schopnost č. 1: Společnost může jednou položit fialově orámovaný dílek želez-
niční tratě. Tato akce se započítává nad rámec normální akce výstavby tratě 
v operačním kole společnosti a může být provedena kdykoli během tahu společ-
nosti dle běžných pravidel výstavby nové tratě.

 »  Schopnost č. 2: Společnost nemusí platit náklady za položení jednoho dílku železnice na speciálním  
terénu (viz tabulku č. 1).

• Akciová společnost vlastnící místní dráhu ji může prodat bance za cenu odpovídající aktuální ceně akcie dané 
místní dráhy. Tímto je místní dráha vyřazena ze hry.

Tabulka č. 1: Přehled místních drah (detaily viz v části 11. Dodatky)

Místní dráha* malá střední velká
Počet 6 6 6
Příjem (v korunách) 5 K 10 K 20 K
Ignorujte náklady na stavbu železnice na terénu řeka řeka/kopec řeka/kopec/hora
Dodatečný fialově orámovaný dílek železnice zelený zelený/hnědý zelený/hnědý/šedý

* Může být prodána za aktuální cenu akcie místní dráhy

4.2. Akciové společnosti
4.2.1. Všeobecné informace 
• Akciové certifikáty (zkráceně akcie) mohou být nakupovány a prodávány v akciovém kole.
• Hráči získají podíl v akciové společnosti nákupem akciového certifikátu.
• První akciový certifikát, který je ve společnosti zakoupen, je vždy tzv. prezidentský certifikát.
• Akciový certifikát má hodnotu odpovídající aktuální akciové hodnotě společnosti vyznačené na desce „ceny 

akcií“. Prezidentský certifikát se počítá jako dvě akcie, a má tedy i cenu odpovídající dvěma akciím.
• V každém operačním kole mohou být vlastníkům akcií vyplaceny dividendy (tedy podíl na zisku). Dividendy 

nejsou vypláceny, pokud společnost nemá žádné příjmy nebo pokud se prezident společnosti rozhodne nevy-
platit dividendy a ponechat zisk v pokladně společnosti jako její majetek.

Ve hře je 15 akciových společností:

4.2.2. Malé společnosti (regionální dráhy)
•  Akciové podíly: 50 % – 25 % – 25 %.
•  Mohou provozovat pouze malé vlaky (označené červeně a celými čísly).
•  Mohou nakupovat a vlastnit pouze malé vlaky.
•  Mohou nakupovat a vlastnit pouze malé místní dráhy.
•  Mají k dispozici 3 žetony stanice.

Tabulka č. 2: Přehled malých společností
Název Originální název Znak Domácí město Domácí HEX Počet stanic

Dráha Karlovy Vary– 
Johanngeorgenstadt 

Eisenbahn Karlsbad– 
Johanngeorgenstadt Karlovy Vary D 4 3

Ostravsko-frýdlantská dráha Ostrau-Friedlander 
Eisenbahn Ostrava C 25 3

EKJ

OFE
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Název Originální název Znak Domácí město Domácí HEX Počet stanic

České obchodní dráhy Böhmische Commercialbahn Pardubice E 15 3

Moravská západní dráha Mährische Westbahn Přerov F 22 3

Sdružené pošumavské místní 
dráhy

Vereinigte 
Böhmerwaldbahnen Strakonice I 9 3

4.2.3. Střední společnosti (hlavní dráhy)
•  Akciové podíly: 40 % – 20 % – 20 % – 20 %.
•  Mohou provozovat pouze střední vlaky (označené modře a čísly s plusovou 

hodnotou).
•  Mohou nakupovat a vlastnit pouze malé a střední vlaky.
•  Mohou nakupovat a vlastnit pouze malé a střední místní dráhy.
•  Mají k dispozici 3 žetony stanic.

Tabulka č. 3: Přehled středních společností
Název Originální název Znak Domácí město Domácí HEX Počet stanic

Česká severní dráha Böhmische Nordbahn Praha E 11 3

Rakouská severozápadní 
dráha

Österreichische Nordwestbahn Praha E 11 3

Ústecko-teplická dráha Aussig-Teplitzer Eisenbahn
Teplice / Ústí 
nad Labem

B 8 3

Buštěhradská dráha Buschtehrader Eisenbahn Cheb D 2 3

Severní dráha císaře 
Ferdinanda

Kaiser Ferdinands-Nordbahn Brno G 19 3

4.2.4. Velké společnosti (státní dráhy)
•  Akciové podíly: 20 % + 8 x 10 %.
•  Mohou provozovat pouze velké vlaky (označené zeleně a písmenem E).
•  Mohou nakupovat a vlastnit malé, střední a velké vlaky.
•  Mohou nakupovat a vlastnit malé, střední a velké místní dráhy.
•  Mají k dispozici 2 žetony stanic.

Tabulka č. 4: Přehled velkých společností
Název Originální název Znak Domácí město Domácí HEX Počet stanic

Saské státní dráhy Sächsische Eisenbahn Drážďany A 7 / B 4 2

Císařské pruské dráhy Preußische Eisenbahn Berlín B 18 / A 21 2

Bavorské státní dráhy Bayrische Staatsbahn Mnichov F 2 / H 4 2

Rakouské státní dráhy kk Staatsbahn Vídeň J 14 / I 17 2

Maďarské státní dráhy Ungarische Staatsbahn Budapešť I 23 / G 27 2
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5. PŘEDAKCIOVÉ KOLO DRAŽBY MÍSTNÍCH DRAH
• Umístěte karty místních drah na desku předakciového kola dražby privátních společností (to jste již zřejmě 

udělali během přípravy hry).
•  Jako první hraje hráč s číslem jedna na kartě pořadí hráčů a dále se postupuje po směru hodinových ručiček 

a následně opačně (tedy v případě hry 4 hráčů je pořadí: 1-2-3-4-4-3-2-1-1-2-3-4-4-3…).
•  Každý hráč si může koupit jednu místní dráhu, a to za cenu uvedenou na desce předakcio-

vého kola, nebo nemusí dělat nic (tj. pasuje, zdrží se akce během tahu). Zakoupenou kartu si 
hráč položí před sebe.

•  Předakciové kolo je ukončeno, jakmile všichni hráči postupně pasují nebo pokud jsou pro-
dány všechny místní dráhy. Pokud je předakciové kolo ukončeno, a přesto zůstávají některé 
místní dráhy neprodány, jsou tyto karty místních drah následně vyřazeny ze hry.

•  Hráč, který pasoval, si může zakoupit místní dráhu, jakmile je znovu na tahu, a to až do doby, kdy všichni hrá-
či budou v daném tahu postupně pasovat. Je tedy možné se po pasování do dražby znovu vrátit.

•  V předakciovém kole se rovněž určuje pořadí hráčů pro první akciové kolo. Hráč, který má po skončení pře-
dakciového kola nejméně peněz, získá kartu pořadí hráče s číslem 1 a stává se prvním hráčem. Druhým hrá-
čem se stává ten hráč, který se podle počtu peněz umístil za hráčem číslo jedna, a tak dále, dokud není určeno 
pořadí pro všechny hráče ve hře. Každý si vezme odpovídající kartu pořadí hráče. Pokud se stane, že někteří 
hráči budou vlastnit stejný peněžní obnos, pořadí mezi nimi se určí podle toho, kdo z nich byl na řadě dříve 
v předakciovém kole. Hráči mohou nyní změnit zasedací pořádek kolem stolu tak, jak bylo právě určeno, nebo 
mohou zůstat sedět jako doposud, ale pak je potřeba dávat pozor na pořadí hráčů v rámci tahu (které se řídí 
podle čísel karet pořadí hráčů, a ne podle směru hodinových ručiček).

•  Hra dále pokračuje prvním akciovým kolem. Přesuňte ukazatel fáze hry na příslušné pole „AK“ ve spodní části 
desky „ceny akcií“, kde je zobrazena tabulka „fáze hry“.

6. AKCIOVÁ KOLA (AK)
6.1. Všeobecné informace
•  V průběhu akciového kola hráči nakupují a prodávají akcie.
•  Tyto transakce probíhají pouze mezi hráčem a bankou (tedy nikoliv mezi hráči navzájem).
•  Akcie jsou dostupné u banky v podobě akciových certifikátů, a to za aktuální akciovou cenu dané společnosti, 

která je zobrazena polohou žetonu příslušné společnosti na desce ceny akcií.
•  Během svého tahu může hráč prodat tolik akcií, kolik chce (při dodržení pravidel uvedených v kapitole 6.3. 

Nákup a prodej akcií), a může zakoupit právě jeden akciový certifikát.
•  Prodej a nákup akcií musejí být provedeny právě v tomto pořadí – tedy prodej a pak nákup.
•  Pokud hráč nechce nakupovat ani prodávat, pasuje (vynechá svůj tah a nedělá nic). 
•  V průběhu akciového kola má hráč obvykle několik tahů a v každém z těchto tahů má možnost prodávat 

a/nebo nakupovat nebo pasovat.

6.2. Pořadí hráčů v průběhu akciového kola
•  Jako první v rámci akciového kola začíná ten hráč, který drží kartu pořadí hráčů č. 1.
•  Další v pořadí je hráč, který drží kartu pořadí hráčů č. 2, a tak dále.
•  Akciové kolo končí, jakmile všichni hráči postupně pasují.
•  Hráč, který na konci akciového kola vlastní nejvíce hotovosti, získává kartu pořadí hráčů č. 1. Hráč, který je 

druhý v pořadí podle zbylé hotovosti, získává kartu pořadí hráčů č. 2 a tak dále. Pokud nastane situace, že 
někteří hráči mají stejné množství peněz, pak se pořadí mezi nimi určí podle jejich pořadí v právě ukončeném 
kole. Tedy ten, kdo byl na tahu dříve, dostává kartu pořadí hráčů s nižším pořadovým číslem.

Cena místní dráhy
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6.3. Nákup a prodej akcií
• V prvním akciovém kole mohou být zakoupeny pouze akcie malých společností.
•  Akcie středních společností mohou být zakoupeny, jakmile je prodán první b-vlak.
•  Akcie velkých společností mohou být zakoupeny, jakmile je prodán první d-vlak.
•  Jako první ze všech akcií dané společnosti musí být vždy zakoupen prezidentský certifikát (akciový podíl 

u malých společností 50 %, u středních 40 %, u velkých 20 %).
•  Hráč, který zakoupí prezidentský certifikát (za cenu dvou akcií), musí stanovit úvodní cenu akcií společnosti. 

Možné počáteční ceny akcií jsou vyznačeny barevným pruhem v tabulce cen na desce „ceny akcií“, a to podle 
velikosti společnosti, tj. červeně pro malé společnosti, modře pro střední a zeleně pro velké společnosti. Hráč 
tedy stanoví počáteční cenu akcie a poté podle ní zaplatí cenu za nákup prezidentské akcie do banky.

Příklad: Hráč zakoupil prezidentský certifikát Českých obchodních drah. Počáteční cenu akcie stanovil na 55 korun (z možného rozmezí 
50–70 korun vyznačeného červeným pruhem). Žeton společnosti tedy položí na pole 55, zaplatí do banku 110 korun a prezidentský akciový 
certifikát přejde do jeho vlastnictví.

•  Další akcie nakupované od banky mají takovou cenu, jakou vyznačuje žeton dané společnosti na desce cen 
akcií (tzv. aktuální cena).

•  Hráč může nakupovat akcie, pouze pokud má dostatek hotovosti (a nemá žádné nesplacené půjčky).
•  Pokud hráč v akciovém kole prodá akcie některé společnosti, nemůže ve stejném akciovém kole tyto akcie stej-

né společnosti opět koupit. Jeho právo na nákup akcií stejné společnosti vznikne až na začátku dalšího akcio-
vého kola.

•  Systém nákupu a prodeje akcií zaručuje, že hráč bude mít vždy minimálně ještě jednu možnost prodeje a ná-
kupu akcií v rámci akciového kola. Tedy to, že hráč pasuje, neznamená, že již nebude mít šanci dalšího náku-
pu/prodeje.

•  Nákup akcií může zapříčinit změnu vedení společnosti (viz níže kapitolu 6.7. Změna prezidenta společnosti).
•  Jakmile je zakoupeno alespoň 50 % všech akcií společnosti, zahajuje daná společnost okamžitě svou činnost 

a bude aktivní v následujícím operačním kole.

6.4. Limit akciových certifikátů
•  Žádný hráč nemůže vlastnit více akciových certifikátů, než je povoleno limitem.
•  Místní dráhy se počítají jako jeden akciový certifikát do tohoto limitu.
•  Prezidentský akciový certifikát se počítá jako jeden certifikát pro účely certifikačního limitu (i když má hodno-

tu dvou akcií).

Počet hráčů 3 4 5 6
Limit certifikátů 14 12 10 9

•  Hráč může vlastnit až 60 % akciového podílu středních nebo velkých společností a až 75 % akciového podílu 
malých společností.

•  Pokud hráč překročí limit akciových certifikátů v důsledku ztráty vedení společnosti, musí ve svém následují-
cím tahu během akciového kola prodat takové množství akciových certifikátů, aby limit splnil.

6.5. Založení akciové společnosti
•  Jakmile je zakoupen prezidentský certifikát, nastaví hráč, který tento certifikát zakoupil, počáteční cenu akcií 

dané společnosti. Cena akcií je nastavena pomocí žetonu dané společnosti na desce ceny akcií. Pokud se na 
daném poli nachází žeton ukazatele ceny akcií jiné společnosti, popř. společností, je nový žeton umístěn pod 
stávající žeton (žetony). Tímto okamžikem je akciová společnost založena.

•  Možné počáteční ceny akcií:
 »  Malé společnosti: 50, 55, 60, 65, 70 (označeno červeným pruhem na desce cen akcií)
 »  Střední společnosti: 60, 70, 80, 90, 100 (označeno modrým pruhem na desce cen akcií)
 »  Velké společnosti: 90, 100, 110, 120 (označeno zeleným pruhem na desce cen akcií)
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•  Jakmile je zakoupeno alespoň 50 % akcií společnosti, zahajuje společnost svoji činnost. Prezident společnosti 
obdrží desku příslušné společnosti a žetony železničních stanic dané společnosti (3 pro malé a střední společ-
nosti, 2 pro velké společnosti), které umístí na desku společnosti.

•  Společnost začíná vykonávat své akce od následujícího operačního kola. Na začátku svého prvního operační-
ho kola umístí společnost jeden žeton stanice do svého domácího velkoměsta. Pokud v daném poli (hexu) na 
mapě dosud není umístěn dílek železniční tratě a není tam ani předtištěn, měla by společnost v rámci své akce 
„stavba železniční tratě“ dílek umístit. Umístění dílku však není povinné a v případě, že žádný umístěný nebu-
de, zůstane žeton stanice na prázdném poli na mapě.

6.6. Počáteční kapitál akciové společnosti
•  Jakmile společnost zahájí svoji činnost, obdrží za všechny dostupné akcie odpovídající počáteční provozní 

kapitál v podobě hotovosti. U malých společností to znamená čtyřnásobek počáteční ceny akcie, u středních 
společností pětinásobek a u velkých společností desetinásobek počáteční ceny akcie. Jako nápověda je na herní 
mapě uvedena tabulka v levém dolním rohu.

Příklad: Navazujeme na předchozí příklad ze str. 10. Z počáteční ceny akcie 
v prvním řádku tabulky, tedy 55 korun, odvodíme, že jakmile bude prodáno 
50 % akcií, tedy akcie v souhrnné hodnotě uvedné v druhém řádku tabulky, 
v tomto případě za 110 korun, zahájí společnost svou činnost a dostane počá-
teční peníze uvedené ve třetím řádku, tedy 220 korun. Stejný postup platí pro 
střední a velké společnosti.
•  Peníze společnosti umístěte na její desku, odděleně od osobních peněz jejího prezidenta.

6.7. Změna prezidenta společnosti
•  Pokud díky nákupu nebo prodeji akcií dojde k situaci, že některý z hráčů vlastní větší akciový podíl v dané 

společnosti než současný prezident, dochází ke změně prezidenta. Pokud některý z hráčů vlastní stejný akciový 
podíl, ke změně nedochází.

•  Pokud ve společnosti dochází ke změně prezidenta, předchozí prezident předá novému prezidentský certifikát 
a na oplátku obdrží odpovídající počet akcií dané společnosti (prezidentský certifikát má hodnotu dvou akcií, 
tedy obvykle dvě akcie dané společnosti). Nový prezident rovněž obdrží desku dané společnosti spolu se všemi 
kartami vlaků, žetony stanic, kartami místních drah, které daná společnost vlastní, a všechnu hotovost dané 
společnosti.

•  Dobrovolně se lze vzdát prezidentské funkce ve společnosti pouze prodejem akcií bance. Jiný hráč pak musí 
vlastnit akcie alespoň v hodnotě prezidentského certifikátu (tedy 50 % pro malé společnosti, 40 % pro střední 
a 20 % pro velké společnosti). Hráč, který má největší podíl, je pak novým prezidentem. Obdrží prezidentský 
akciový certifikát, za který odevzdá odpovídající množství akcií. Pokud má více hráčů ve společnosti stejný 
podíl, stává se novým prezidentem ten, který je v pořadí hráčů na tahu (tedy dle čísla na kartě pořadí hráčů) 
dříve po minulém prezidentovi.

6.8. Prodej akcií
•  Akcie společnosti lze prodat.
•  Prodané akcie se vracejí bance. 
•  Hráč obdrží za každou prodanou akcii cenu, která odpovídá její aktuální ceně (dle pozice žetonu společnosti 

na desce ceny akcií).
•  Během akciového kola může hráč prodat jakékoli množství akcií s následujícími omezeními:

 »  V prvním akciovém kole se akcie nesmějí prodávat.
 »  Prezidentský certifikát nelze nikdy prodat zpět bance.
 »  Místní dráhy vlastněné některým z hráčů nemohou být prodány během akciového kola (k prodeji míst-

ních drah dochází v operačním kole).
•  Hráč, který prodává akcie více různých společností, sám rozhodne, v jakém pořadí budou tyto akcie prodány.
•  Změna ceny akcií během akciového kola je vysvětlena v kapitole 8. Změna ceny akcií.

50 55 60 65 70

100 110 120 130 140
200 220 240 260 280

1.

2.

3.
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7. OPERAČNÍ KOLA (OK)
7.1. Všeobecné informace
•  V průběhu operačního kola nejsou na tahu hráči, ale soukromé a akciové společnosti.
•  Jak bude společnost v průběhu operačního kola jednat, závisí výhradně na uvážení prezidenta společ-

nosti.
•  Ukončení operačního kola společnosti můžete znázornit otočením žetonu společnosti na desce ukaza-

tele cen akcií. Pro tento účel má vždy jeden žeton každé společnosti na zadní straně logo v inverzních 
barvách.

7.2. Pořadí během operačního kola
Nejprve každá místní dráha (soukromá společnost) vyplatí zisk svému vlastníkovi (ať už hráči, nebo společnos-
ti). Příjem místní dráha vyplatí, i když již byla použita její speciální schopnost (viz kapitolu 4.1. Místní dráhy).

Poté společnosti, které již zahájily svou činnost, vykonávají své akce, a to v pořadí dle jejich aktuální akciové 
ceny. Jako první zahajuje operační kolo společnost s nejvyšší akciovou cenou. Pokud má více společností stejnou 
cenu akcie, tedy na desce ceny akcií se jejich žetony nacházejí na stejném poli, hraje jako první ta společnost, 
jejíž žeton je navrchu.

7.3. Pořadí akcí, které společnost vykoná v rámci operačního kola
Operační kolo společnosti se skládá z několika následujících akcí, které se provádějí podle následujícího pořadí 
(pořadí nelze měnit, pouze lze některé akce vynechat):
•  Stavba železniční tratě (volitelné):

 »  umístění jednoho (nebo dvou) žlutých dílů železnice, nebo
 »  vylepšení jednoho dílku železnice, který již je umístěn na mapě, nebo
 »  vylepšení předtištěného dílu železnice, který již je na herní mapě (Praha, pole OO)

•  Nákup a umístění žetonu železniční stanice (volitelné)
•  Provozování svých vlaků za účelem dosažení příjmu (povinné)
•  Výpočet příjmu (povinné)
•  Nákup jedné nebo více menších společností (volitelné)
•  Nákup vlaků (volitelné; povinné pouze v souvislosti s pravidlem uvedeným v kapitole 7.10. Nákup vlaků)

Dále mohou společnosti během svého tahu kdykoli:
•  Koupit od hráčů místní dráhy
•  Prodat místní dráhy bance
•  Použít speciální schopnost místní dráhy, kterou vlastní

7.4. Stavba železniční tratě
•  Hrací plocha je tvořena hexagonální mřížkou (od tvaru pole je odvozen i zkrácený název jednoho pole – 

tzv. HEX). Akciová společnost může do této mřížky pokládat dílky železnice a budovat tak železniční tratě, jež 
budou propojovat různá místa přinášející zisk, která jsou vyobrazena na mapě. Místem přinášejícím zisk je 
velkoměsto – bílý kruh, město – menší černý kruh nebo červený dílek železnice. Žluté železniční dílky mo-
hou být umisťovány do prázdných hexů na mapě a do hexu E11 (Praha). Žluté železniční dílky nemohou být 
umisťovány do tří žlutě předtištěných hexů na mapě, označených „OO“.  Tyto mohou být v pozdější fázi hry 
vylepšeny zelenými dílky železnice.

•  Ve svém prvním tahu může společnost položit až 2 žluté dílky železnice, nebo může jeden dílek železnice vy-
lepšit (počítá se místo položení 2 dílků). V následujících tazích může společnost pokládat vždy jen jeden žlutý 
železniční dílek (nebo jeden dílek železnice vylepšit).

• Pro pokládání dílků musejí být dodržena následující pravidla:
 »  Pokud bude ve svém tahu společnost umisťovat svůj první dílek železnice, pak ho musí umístit do svého 

ATE

ATEATE
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domácího města (hexu), pokud to není Praha (tam jsou již tratě předtištěny) nebo pokud již v daném 
hexu nebyl dílek umístěn dříve. 

 » Další dílky železnice musejí být pokládány tak, aby trať na nich zobrazená navazovala a prodlužovala 
trať vedoucí do stanice společnosti, a zároveň nesmí být blokována železničními stanicemi jiných spo-
lečností.

 » Na města (černé kruhy) mohou být pokládány pouze dílky železnice s černými kruhy (znázorňujícími 
města).

 » Na hex se dvěma městy mohou být umístěny pouze takové dílky železnice, které mají dvě tratě a dva 
černé kruhy (města). Pouze jedna z těchto tratí musí být propojena s jednou ze železničních stanic spo-
lečnosti.

 »  Na velkoměsta (bílé kruhy) mohou být pokládány pouze dílky železnice s bílými kruhy (znázorňující 
velkoměsta). Některá velkoměsta na mapě jsou označena písmenem „Y“. Na tyto hexy může být umís-
těn pouze dílek železnice s označením „Y“ a tyto dílky železnice s označením „Y“ nemohou být umístě-
ny nikde jinde. Na políčku Praha může být umístěn pouze dílek železnice s označením „P“ a tyto dílky 
železnice s označením „P“ nemohou být umístěny nikde jinde.

 »  Do hexů bez míst přinášejících zisk (tedy bez měst a velkoměst a červených dílků železnice) mohou být 
pokládány pouze dílky železnice bez měst a velkoměst a červených dílků železnice.

 »  První dílek železnice, který je umístěn na mapu do hexu, kde jsou hory, kopce nebo řeka, s sebou nese 
zvýšené náklady na umístění. Cena za tyto vícenáklady na umístění dílku železnice je předtištěna na 
herní mapě. Peníze jsou zaplaceny z pokladny společnosti, která daný dílek umisťuje, přímo bance.

 »  Žádný dílek železnice nemůže být umístěn na okraj mapy tak, aby trať vedla ven z mapy. 
 »  Dílek železnice může být na okraji mapy umístěn, pokud železniční trať navazuje na okrajové červeně 

orámované pole a to i v případě, že zde není umístěn červený dílek železnice.
 »  Dílek železnice může být umístěn takovým způsobem, že nebude propojen s železniční tratí, která se 

nachází na vedlejším mapovém dílku (a to i pro případ červených dílků železnice).
 »  Pokud jsou na mapě předtištěny malé počáteční části železničních tratí (lze nalézt na mapě v okolí měs-

ta Prahy), pak musejí dílky železnice, které zde budou později umístěny, zachovat napojení na tyto části 
(jinými slovy – pokud budete vylepšovat hex s Prahou nebo okolní hexy, kam předtištěné tratě přesahu-
jí, musí být dílek natočen tak, aby zachoval obě předtištěná napojení tratě).

•  Stavba červených dílků železnice: Pouze velké společnosti mohou stavět červené dílky železnice na jednom ze 
dvou vyznačených, červeně orámovaných míst na okraji mapy. Tento krok je pro velké společnosti bonusovým 
krokem k jejich běžné akci výstavby železniční tratě. Znamená to tedy, že velké společnosti mohou tímto způ-
sobem umístit v rámci svého prvního tahu až tři železniční dílky. Druhé vyznačené, červeně orámované místo 
na okraji mapy pro danou společnost zůstane nevyužito a do konce hry bude prázdné.

7.5. Vylepšování tratí
Společnost může místo stavby dílků železnice (pokládání jednoho nebo dvou žlutých dílků železnice) „vylepšit“ 
již postavenou trať nebo předtištěný hex na mapě. Vylepšením se rozumí nahrazení umístěného nebo předtiště-
ného dílku železnice na mapě dílkem jiné barvy.

Hodnota velkoměsta 
pro stanovení příjmu

Velkoměsto Město

Trať
Číslo dílku
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• Žluté dílky železnice jsou „vylepšeny“ na zelené dílky.
•  Zelené dílky železnice jsou „vylepšeny“ na hnědé dílky.
•  Hnědé dílky železnice jsou „vylepšeny“ na šedé dílky.
•  Zelené dílky železnice mohou být použity, jakmile je prodán první d-vlak.
•  Hnědé dílky železnice mohou být použity, jakmile je prodán první g-vlak.
•  Šedé dílky železnice mohou být použity, jakmile je prodán první i-vlak.
•  Fialově orámované dílky železnice mohou být umístěny pouze za použití speciální schopnosti místní dráhy. 

Poté již mohou být vylepšeny kteroukoli společností dílkem železnice, který není fialově orámovaný. Pokud má 
být pro vylepšení tratě použit fialově orámovaný dílek železnice, je nutné ho umístit rovněž za použití speciální 
schopnosti místní dráhy.

•  Společnost může vylepšit trať pouze tehdy, když po vylepšení obsahuje dílek železnice takovou trať, na jaké 
může společnost provozovat vlak. Není nutné, aby případné další nové tratě byly pro společnost využitelné.

•  Stávající tratě nesmějí být vlivem vylepšení přerušeny nebo odstraněny.
•  Dílky železnice bez míst přinášejících zisk (města, velkoměsta a červené dílky železnice) mohou být vylepšeny 

pouze dílky železnice bez míst přinášejících zisk.  Naopak dílky železnice s místy přinášejícími zisk musejí 
obsahovat i tato místa po vylepšení.  Navíc musí být zachován typ místa přinášející zisk i všechny tratě, které 
do něj vedou (tedy jakékoli město či velkoměsto musí být zachováno včetně tratí, které místo napojují a spojují 
hex s okolím). 

•  Je možné, že v důsledku vylepšení dílku železnice s velkoměstem bude k dispozici další prostor pro výstavbu 
nové železniční stanice.

•  Dokud zůstává na dílku železnice s velkoměstem neobsazený prostor pro umístění železniční stanice, může 
jakákoli společnost tímto dílkem vést svou trať pro účely podmínek výstavby nové tratě nebo jejího vylepšení.

• Vyměněné dílky železnice díky vylepšení zůstávají ve hře a mohou být opětovně použity.
•  Na žluté předtištěné hexy na mapě, označené písmeny „OO“, musí být jako první položen zelený dílek železni-

ce. Tato akce se počítá jako vylepšení.
•  Společnost ATE, která má svůj domácí hex označený OO, může ve svém prvním tahu umístit pouze zelený dí-

lek železnice na tento hex. Pokud již toto bylo učiněno dříve, může umístit dva žluté dílky železnice nebo jeden 
vylepšit jako jakákoliv jiná společnost.

•  Za vylepšení dílku železnice se neplatí žádná cena, bez ohledu na terén původního hexu.

Poznámka: Z přehledu „Vylepšení dílků železnice“ je zřejmé, jak může být který dílek vylepšen.

7.6. Zřizování železničních stanic
Jakmile některá ze společností umístí nějaký ze svých žetonů železniční stanice do velkoměsta, je toto místo její 
železniční stanicí. Železniční stanice slouží k několika účelům:

 »  Každá železniční trať, kterou provozuje některá ze společností, musí kdekoli na své trase obsahovat 
alespoň jednu z jejích železničních stanic.

 »  Velkoměstem, jehož všechny pozice jsou obsazeny žetony železničních stanic, mohou vést své tratě 
pouze ty společnosti, které umístěné železniční stanice vlastní. Ostatní společnosti mohou své tratě 
v tomto velkoměstě začínat nebo končit, ale nemohou je vést skrz ně.

 »  Společnost může umístit dílek železnice nebo žeton železniční stanice, pouze pokud budou umístěny na 
železniční trati, která je napojena na další železniční stanici společnosti.

•  Společnost ve svém prvním operačním kole musí na počátku svého tahu umístit jeden žeton své stanice do 
svého domácího velkoměsta (na svém domácím hexu, v případě velké společnosti na červeném dílku železnice). 
Toto umístění je zdarma.

•  V průběhu svého operačního kola může společnost umístit jeden žeton železniční stanice do velkoměsta. Tato 
akce může být provedena navíc k umístění domácí železniční stanice. V prvním operačním kole může tedy 
společnost umístit až dvě stanice.
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•  Umístění druhé železniční stanice stojí 40 korun (umístění první domácí stanice 
je zdarma – viz výše). Umístění jakékoliv další stanice stojí již 100 korun.

•  Společnost může umístit pouze jednu železniční stanici na jednom mapovém poli 
– hexu.

•  Společnost může umístit železniční stanici (kromě své domácí stanice) pouze za 
předpokladu, že bude postavena na nezablokované železniční trati, která ji spojuje 
s další železniční stanicí patřící dané společnosti. Tato železniční trať může být 
jakkoliv dlouhá, ale v místě výhybek není možné vést trasu v opačném směru.

•  Pokud je velkoměsto zároveň domácím městem společnosti, která ještě není aktivní, mohou zde ostatní spo-
lečnosti umisťovat železniční stanice pouze za předpokladu, že zde zbude alespoň jedno volné místo, kde by 
tato dosud neaktivní společnost mohla umístit svoji domácí železniční stanici.

•  Pro společnost ATE, která začíná na mapovém poli označeném OO, obsahujícím dvě velkoměsta, platí násle-
dující dodatečná pravidla:

 »  Pokud byl již původní mapový díl (hex) vylepšen zeleným dílkem železnice, může si společnost pro 
umístění své domácí železniční stanice zvolit kterékoliv z obou velkoměst.

 »  Dokud společnost ATE neumístí svou domácí železniční stanici, nesmí žádná z ostatních společností 
na tomto mapovém poli umisťovat svou stanici.

Příklad:
1. Ve svém prvním operačním kole umístila společnost MW žlutý dílek železnice na domácí město spolu s žetonem stanice a zároveň umís-

tila prodloužení tratě na vedlejší hex.
V dalších operačních kolech by společnost postupně:
2. Položila další žlutý dílek na mapu po zaplacení ceny 20 korun za kopcovitý terén.
3. Položila ještě jeden žlutý dílek na mapu po zaplacení ceny 20 korun za kopcovitý terén.
4 Vylepšila umístěný žlutý dílek na zelený (za předpokladu, že to již fáze hry umožňuje).
5. Umístila žlutý dílek na mapu.
6. Vylepšila předtištěný žlutý OO-dílek na zelený.

Kdykoli během operačního kola může společnost MW použít schopnost případně vlastněné malé místní dráhy na položení dalšího fialově 
orámovaného zeleného dílku železnice, nebo neplatit zvýšené náklady na položení dílku na terén s řekou.

7.7. Provozování vlaků
• V rámci operačního kola projede každý vlak dané společnosti právě jednu svoji trasu, aby přinesl společnosti 

zisk.
•  Železniční trasa se skládá z alespoň dvou různých míst přinášejících zisk, která musejí být propojena železniční 

tratí.
•  Na každé železniční trase musí být kdekoliv alespoň jedna železniční stanice dané společnosti.
•  Počet míst přinášejících zisk, která se nacházejí na železniční trase, nesmí přesáhnout počet míst, která je scho-

pen navštívit použitý vlak. Ve hře jsou následující typy vlaků (karta vlaku je popsána v kapitole 7.10. Nákup vlaků).
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 »  Běžné vlaky (malé vlaky určené pro malé společnosti, označené červeně) mohou navštívit až tolik míst 
přinášejících zisk, kolik určuje číslo na jejich kartě. Délka tratě není důležitá. Vlak na trase nemůže 
žádné místo přinášející zisk úmyslně přeskočit. 

 »  Plus vlaky (střední vlaky určené pro střední společnosti, označené modře) mohou navštívit až tolik 
míst přinášejících zisk, kolik určuje součet čísel na jejich kartě. Platí, že maximální počet velkoměst 
a červených dílků železnice na jejich trase je roven prvnímu ze dvou čísel uvedených na kartě vlaku.
Například vlak 3+3 může navštívit maximálně šest míst přinášejících zisk s tím, že na trase se mohou 
nacházet maximálně 3 velkoměsta nebo červené dílky železnice. Stejně jako u normálních vlaků není 
délka tratě podstatná. Vlak na své trase nesmí úmyslně vynechat žádné místo přinášející zisk.

 » E-vlaky (velké vlaky určené pro velké společnosti, označené zeleně) mohou navštívit až tolik míst při-
nášejících zisk, kolik určuje číslo na jejich kartě. Délka tratě samotné není důležitá. E-vlak na své trase 
může úmyslně vynechat libovolný počet měst (pouze měst!); města, která vlak úmyslně vynechá, se 
nepočítají do celkového počtu míst přinášejících zisk, kterými vlak může projet.

•  Železniční trasa nemůže vést vícekrát přes stejné místo přinášející zisk (včetně červených dílků železnice), ale 
může procházet různými velkoměsty na stejném dílku. Je tedy možné, aby železniční trasa zahrnovala obě 
velkoměsta na jednom zeleném OO dílku, ale není možné, aby trasa vedla z Prahy do Prahy (včetně případné-
ho vylepšeného žlutého nebo zeleného dílku železnice, nebo pokud Praha nemá žádný dílek železnice – touto 
výjimkou je zamezeno tomu, aby společnosti stavěly okruhy kolem Prahy a vyhýbaly se rozvoji železnice na 
zbytku území).

•  Červený dílek železnice se pro účel stanovení počtu míst přinášejících zisk počítá jako jedno velkoměsto, které 
může celková trasa obsahovat.

•  Červené dílky železnice jsou vždy konečnou stanicí.
•  Železniční trasa může začínat a/nebo končit ve velkoměstě, kde daná společnost nemá žádný žeton železniční 

stanice a kde pro její případné umístění již není žádné místo (tedy všechny pozice jsou obsazeny žetony že-
lezničních stanic jiných společností). Nicméně takto „zablokovaným“ velkoměstem nemůže případná trasa 
procházet.

•  Železniční trasa může procházet velkoměstem, které není zablokované železničními stanicemi ostatních spo-
lečností.

•  Železniční trasa nemůže vést přes stejnou část tratě víckrát než jednou (bez ohledu na to, jak krátký tento úsek 
je). Je ovšem povoleno, aby železniční trasa vedla přes další (oddělenou) část tratě v rámci jednoho dílku želez-
nice.

•  Vlak, který přijede do velkoměsta nebo města jednou částí železniční tratě, může toto město nebo velkoměsto 
opustit jakoukoliv jinou částí železniční tratě.

• Pokud společnost vlastní více vlaků, musejí být jejich trasy zcela odděleny. Železniční trasy se mohou setkávat 
nebo křížit v místech přinášejících zisk pouze za předpokladu, že vedou po odlišných částech tratě. Výhybky, 
např. ty na zelených dílcích železnice, mohou být použity pouze pro jeden vlak v rámci jednoho tahu, protože 
se zde spojují dvě části tratě do jedné.

7.8. Stanovení příjmu
Příjem vlaku tvoří součet příjmů ze všech míst přinášejících zisk na trase vlaku (u E-vlaků se nezapočítávají 
města, která E-vlak na své trase úmyslně vynechal). Příjem společnosti je tvořen součtem příjmů ze všech jejích 
vlaků.

Hodnota příjmu z každého města nebo velkoměsta je předtištěna přímo na hexu na mapě nebo na dílku že-
leznice (číslo uvedené v bílém kruhu). Červené dílky železnice mají pro různé fáze hry různou hodnotu. První 
hodnota je aplikována během fází a–c (žlutě vyznačena), druhá hodnota je aplikována během fází d–f (zeleně vy-
značena), třetí hodnota je aplikována během fází g a h (hnědě vyznačena) a čtvrtá hodnota je aplikována během 
fází i a j (šedě vyznačena). Další uvedený příjem +50 platí pouze pro společnosti, které mají na daném červeném 
dílku železnice žeton domácí železniční stanice. 

Dosažitelný příjem musí být vždy ten nejvyšší. Pokud tedy některý z hráčů stanoví trasu vlaku a z toho plynoucí 
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příjem a některý z jiných hráčů poukáže na výnosnější možnost trasy, musí být použita výnosnější varianta, při 
respektování všech pravidel pro provoz vlaků.

Dosažitelný příjem společnosti si můžete poznačit žetonem společnosti v „tabulce příjmu“ pod herní mapou 
jako pomůcku pro další kola. Čísla znázorňují příjem na 10% podíl, tedy výsledný příjem vydělte 10.

Celkový příjem obdrží prezident společnosti přímo od banky. Dále se rozhodne, jak s penězi naloží (pozor: veš-
kerý příjem musí být stále oddělen od osobních peněz prezidenta).

Pouze sám prezident společnosti rozhoduje, jak bude naloženo s příjmem dané společnosti – zda bude zcela 
vyplacen ve formě dividend, nebo zda celý zůstane v pokladně společnosti jako zisk. Vzhledem k tomu, že je 
prezident zároveň největším akcionářem společnosti, má zájem na vyplacení dividend, které zvýší jeho osobní 
majetek. Nicméně občas i společnost potřebuje získat další peníze, aby mohla stavět nové tratě, železniční stani-
ce, nakupovat menší společnosti, kupovat místní dráhy od hráčů a pořizovat nové vlaky.

Příklad: Hra pokročila do znázorněné 
situace. Podívejme se na možné trasy 
vlaků společnosti MW:
- Kdyby provozovala 2-vlak, vedla by 

nejvýnosnější trasa přes AF s výnosem 
40+50 korun.

- Pro 3-vlak by trasa vedla přes AI2F 
s celkovým příjmem 40+40+50 korun.

- Pro 4-vlak by trasa vedla přes DAI2F 
s celkovým příjmem 30+40+40+50 
korun. Trasa by naopak nemohla vést 
přes ADFI2, protože je stanice ve vel-
koměstě na dílku D blokována jinými 
společnostmi.

Případný 3+3 vlak společnosti KFN 
by mohl jet přes FDBCA s příjmem 
50+30+10+10+40. Ze své kapacity 
by jedno město nevyužil, protože přes 
stanice F a A nemůže projet.

Poznamenejme, že by společnost MW 
nejspíše již neměla kvůli pokročilé době 
(již jsou umístěny hnědé dílky, tedy je 
nejméně fáze g) 2-vlaky a 3-vlaky 
k dispozici – byly by vyřazeny ze hry. 

Na dílku H by se počítala hodnota dle 
fáze hry, tedy zřejmě 40 v hnědém poli.

7.8.1. Výplata dividend
•  Když společnost vyplácí dividendu, hráči z celkového příjmu získají takový podíl, jaký odpovídá velikosti 

jejich akciového podílu ve společnosti. Za akcie, které jsou stále v bance, obdrží příslušný podíl z příjmu přímo 
banka.

•  Podíl na příjmu se vždy zaokrouhluje nahoru ve prospěch majitele akcií. 

Příklad: Celkový příjem je 110 korun, tudíž vlastník 25 % akcií obdrží 28 korun. Hráč, který by vlastnil 
dvě pětadvacetiprocentní akcie, obdrží přesně 50 % celkového příjmu, tedy 55 korun, a hráč, který by 
vlastnil padesátiprocentní prezidentský certifikát a ještě 25 % akcií, získá 83 korun.

Poznámka: Jako pomůcku při stanovení jednotlivých podílů můžete využít pomocné karty s vypočtenými 
podíly.

• Pokud společnost vyplácí dividendy (více než 0 K), cena jejích akcií vzrůstá. Žeton 
dané společnosti se na desce ceny akcií posune o jedno políčko doprava nebo v případě velkých společností 
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 o dvě políčka doprava. Pokud je žeton na konci tabulky, nikam se již neposouvá.
•  Pokud by se měl žeton společnosti na desce ceny akcií posunout na pole ceny akcií, kde se již nachází žeton 

jiné společnosti, je umístěn pod stávající žeton (popř. žetony; v případě, že se více žetonů společností nachází 
v jednom poli).

7.8.2. Nevyplácení dividend – peníze zůstávají ve společnosti
•  Prezident se může rozhodnout, že veškerý příjem společnosti si tato společnost ponechá ve své pokladně. Po-

kud společnost nevyplácí dividendy, cena akcií klesá. Žeton dané společnosti na desce ceny akcií se posune 
o jedno pole doleva. Pokud je žeton na konci tabulky, nikam dále se již neposouvá.

•  Pokud by se měl žeton společnosti na desce ceny akcií posunout na pole ceny akcií, kde se již nachází žeton 
jiné společnosti, je umístěn pod stávající žeton (popř. žetony; v případě, že se více žetonů společností nachází 
v jednom poli).

7.9. Nákup menší společnosti
•  Poté, co vlaky již projely své trasy, ale ještě před nákupem nových vlaků může společnost koupit jednu nebo 

více menších společností (oba prezidenti takových společností s tím musejí souhlasit). Pokud má být v operač-
ním kole proveden nákup více společností, je zapotřebí dokončit nákup jedné společnosti, než se přistoupí 
k nákupu další společnosti.

•  Za všechny akcie menší společnosti, které jsou v majetku hráčů, bude vyplacena kompenzace. Za akcie, které 
jsou stále v bance, se žádná kompenzace nevyplácí.

•  Prezident větší společnosti musí oznámit, za jakou cenu budou nakoupeny akcie menší společnosti. Cena 
může být v rozmezí 50 % až 150 % aktuální akciové ceny menší společnosti. Pokud s tím ředitel menší společ-
nosti souhlasí, prodej se může uskutečnit.

•  Dohodnutá cena za akcii je vyplacena každému akcionáři menší společnosti v celkové hodnotě jeho podílu, 
a to v hotovosti z pokladny větší společnosti. Pokud na celkový nákup nemá větší společnost dostatek peněz, 
transakce nemůže být provedena (k nákupu nelze použít peníze z pokladny menší společnosti, které by větší 
společnost případným nákupem získala).

•  Větší společnost získá od menší společnosti následující: veškeré peníze, které se nacházejí v její pokladně, míst-
ní dráhy a veškeré neumístěné žetony železničních stanic. Tyto žetony mohou být použity jako další železniční 
stanice za cenu umístění 100 korun za každý žeton. Železniční stanice, které již menší společnost postavila, 
zůstávají na mapě a nyní je vlastní větší společnost (s jedinou výjimkou: pokud obě společnosti mají umístě-
nou železniční stanici na stejném mapovém poli (hexu), musí být jedna z nich odstraněna a žeton vrácen zpět 
na desku společnosti. Později může být umístěna zpět za cenu 100 korun v souladu s pravidly pro umístění 
železničních stanic). Desku menší společnosti umístěte pod desku větší, aby bylo zřejmé, že obě společnosti 
jsou nyní jednou. 

Poznámka: K tomuto účelu jsou ve hře k dispozici další oboustranné žetony středních a velkých společností. Aby nedocházelo k zmatení na 
mapě, mohou být po provedení transakce nahrazeny všechny žetony železničních stanic koupené společnosti žetony kupující společnosti.

• Vlaky menší společnosti mohou být převzaty nebo mohou být volitelně vyřazeny. 
•  Převzaté vlaky mohou být změněny na větší vlaky znázorněné na stejné kartě prostým otočením karty vlaku. 

Společnost pak uhradí bance rozdílovou cenu mezi cenou starého a nového vlaku, pokud je rozdíl větší než 
0 korun. Pokud je cena nového vlaku stejná nebo nižší než cena starého vlaku, nic se neplatí, ani není vyplace-
na kompenzace.

•  Volitelné vyřazení vlaků stejně jako změna vlaku na větší může proběhnout pouze během nákupu menší spo-
lečnosti, a pokud k tomuto nákupu skutečně dojde.

• Žeton ceny akcií menší společnosti je odebrán z desky ceny akcií a do hry již nevstupuje. Po vyplacení kom-
penzace jsou ze hry rovněž odebrány všechny akcie menší společnosti.

Poznámka: Na rozdíl od některých dalších 18XX her není nutné kontrolovat existenci tratě mezi kupovanou a kupující společností.
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7.10. Nákup vlaků
Každá akciová společnost musí na konci svého operačního kola vlastnit vlak, který může provozovat (malé spo-
lečnosti červený vlak, střední společnosti modrý vlak, velké společnosti zelený vlak). Tento požadavek musí být 
naplněn, i když společnost nemá dosud žádnou železniční trať, na které by mohl vlak jezdit. Při nákupu karty 
vlaku musí být vždy jasno, jako který typ byl vlak zakoupen, jednoznačným otočením karty vlaku. Karta vlaku je 
poté umístěna na příslušné místo na desce společnosti. 
Od fáze d, kdy vstupují do hry velké společnosti, obsahuje každá karta vlak použitelný pro všechny typy společ-
ností, tedy vždy jeden červený, modrý a zelený. Proto musí být orientací karty vždy jednoznačně určeno, jaký 
typ vlaku byl společností zakoupen. Na kartě je vždy u každého vlaku uveden jeho typ, cena a kdy skončí jeho 
platnost – viz popisky níže.
Příklad: Níže jsou uvedeny příklady e-vlaku (karta fáze e), kde na jedné straně karty je modrý 3+3 vlak a na straně druhé červený 4-vlak 
a zelený 3E-vlak. Při nákupu vlaku je natočením karty určeno, jaký typ vlaku byl zakoupen. Malá společnost by kartu zakoupila jako 
červený 4-vlak, střední společnost jako modrý 3+3 vlak a velká společnost jako zelený 3E vlak. Po zaplacení ceny do banky je karta vlaku 
přesunuta na desku kupující společnosti. 

Nákup vlaků se provádí vždy na konci tahu společnosti; nový vlak tedy nikdy nemůže být využit v tom samém 
tahu, kdy byl zakoupen. Nákup vlaku může zapříčinit změnu fáze (viz kapitolu 7.12. Změna fáze hry).
Musejí být dodržena následující pravidla:
•  Je stanoven maximální počet vlaků, které společnost může vlastnit (tzv. vlakový limit). Limit závisí na fázi hry 

a velikosti společnosti.
•  Společnost, která dosáhla vlakového limitu, nemůže dále nakupovat další vlaky, a to ani v případě, že by nákup 

zapříčinil vyřazení některého stávajícího vlaku společnosti a tím splnění vlakového limitu.
•  Velmi zřídka může dojít k situaci, kdy v rámci změny fáze hry zůstane společnost s naplněným vlakovým 

limitem s vlaky, které ale nemůže provozovat. V takovém případě společnost musí nakoupit vlak, který může 
provozovat, a místo něj vrátit do vlakového depa jiný ze svých vlaků bez jakékoli kompenzace.

•  Nové vlaky lze nakoupit z banky za cenu, která je uvedena na kartě vlaku.
•  Nové vlaky musejí být nakupovány ve vzestupném pořadí. Neplatí pro vlaky ve vlakovém depu, ty mohou být 

nakupovány libovolně.
•  Společnost může rovněž koupit vlaky od jiné společnosti za předpokladu, že s tím oba prezidenti společností 

souhlasí. Toto lze uskutečnit nejdříve poté, co je prodán první b-vlak. Cena je v takovém případě smluvní 
s tím, že ji obě strany musejí veřejně oznámit. Smluvní cena musí být minimálně 1 koruna.

Typ vlaku (dle čísla a barvy)

KARTY VLAKŮ

Cena vlaku

Fáze hry (odtud název e-vlak)

Pokud bude karta zakoupena jako zelený 3E-vlak, 
bude umístěna na desku společnosti otočená 

o 180 stupňů.

Pod a nad obrázkem lokomotivy jsou v barevném 
poli případně uvedeny vlaky, které se nacházejí 

na druhé straně karty – jejich typ a cena.

Pod označením typu vlaku je vždy údaj v barevném 
poli. Ten značí, kdy bude vlak vyřazen. 

Například u modrého při prvním koupeném 5+5 
vlaku, u zeleného po zakoupení prvního 6E vlaku; 

zkratka Perm. znamená, že vlak již vyřazen nebude.
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•  Nákup vlaku od jiné společnosti se vždy provádí během tahu společnosti, která kupuje. Společnost může naku-
povat vlaky pouze během svého tahu. Ve svém tahu nemůže vlaky prodávat. Vlaky nemohou být nikdy prodá-
ny zpět bance.

•  Zakoupené vlaky nemohou být nikdy úmyslně vyřazeny. Vyřazení vlaků nastane pouze během změny fáze hry 
(výjimkou je pravidlo uvedené v kapitole 7.9. Nákup menší společnosti).

•  Společnost může vlastnit menší vlaky, např. z důvodu budoucího úmyslného prodeje jiné společnosti. Stále 
platí pravidlo, že společnost musí vlastnit vlak, který lze provozovat za účelem dosažení příjmu (a to i v přípa-
dě, že pro vlak zatím neexistuje žádná trať).

7.11. Nouzové financování
•  Pokud je společnost donucena koupit vlak a nemá dostatek peněz na jeho zaplacení, musí provést tzv. nouzové 

financování: prezident společnosti musí uhradit rozdíl ze své osobní hotovosti a/nebo si musí vzít půjčku.
•  Pokud jsou k dispozici různé typy vlaků, rozhoduje prezident společnosti, který vlak bude zakoupen.
•  Vlak může být koupen pouze od banky nebo z vlakového depa, ale nikdy od jiné společnosti.
•  Prezident společnosti nemůže ze svých soukromých peněz koupit společnosti další vlaky nebo vkládat do 

společnosti více svých soukromých peněz, než je potřeba na zakoupení vlaku formou nouzového financová-
ní. Pokud je použito nouzové financování, nesmí po zakoupení vlaku zůstat v pokladně společnosti ani jedna 
koruna.

•  Pokud ředitel společnosti nemá dostatek osobních peněz, ze kterých by financoval nákup vlaku, musí si po-
třebný obnos půjčit od banky. V takovém případě se uplatní úrok, který je roven 100 % zapůjčené částky, 
a tento poplatek se odečte na konci hry od hráčova jmění. Tento úrok se nikdy nehradí zpět do banky. Žádný 
další úrok z půjček není účtován. Pokud si tedy hráč půjčí 100 korun od banky, bude mu na konci hry odečten 
úrok v hodnotě 100 korun od celkového jmění.

•  Hráč, který je zadlužený, nemůže nakupovat akcie v akciovém kole, dokud není dluh plně vyrovnán (pouze 
dluh, nikoliv úrok z půjčky – viz výše). Úhrada dluhu může být provedena kdykoliv během akciového kola 
a dluh musí být plně vyrovnán, pokud chce hráč nakupovat další akcie.

•  Nesplacené dluhy (stejně jako úrok z půjčky) se na konci hry odečítají z hráčova jmění.

Poznámka: Na rozdíl od ostatních her typu 18XX nesmí prezident společnosti, který provádí nouzové financování, prodat své vlastní akcie, 
aby měl peníze na nouzové financování. Pokud nemá dostatek osobní hotovosti, aby překlenul nedostatek peněz společnosti, musí si vzít 
bankovní půjčku.

7.12. Změna fáze hry
Zahájení další fáze hry je spuštěno nákupem prvního vlaku nového typu nebo prodejem prvního vlaku nového 
typu do cizí země (viz pravidlo v kapitole 7.14. Prodej vlaku do cizí země). Každá fáze má svá omezení a pravidla:
• Fáze a (na začátku prvního operačního kola)

 »  Jsou dostupné žluté dílky železnice.
 »  Vlakový limit pro společnosti je 3.

• Fáze b (začíná prodejem prvního b-vlaku)
 »  Je možno nakupovat vlaky od ostatních společností.
 »  Společnosti mohou nakupovat místní dráhy.
 »  K dispozici jsou akcie středních společností.

• Fáze c (začíná prodejem prvního c-vlaku)
 » Žádné změny.

• Fáze d (začíná prodejem prvního d-vlaku)
 » Jsou dostupné zelené dílky železnice.
 »  Na červených dílcích železnice se počítá zelená hodnota.
 »  K dispozici jsou akcie velkých společností.
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• Fáze e (začíná prodejem prvního e-vlaku)
 » Pokud je prodán 4-vlak (v této nebo v pozdější fázi), vyřaďte všechny 2-vlaky ze hry.
 » Vlakový limit pro malé společnosti je snížen na 2.

•  Fáze f (začíná prodejem prvního f-vlaku)
 » Pokud je prodán 4+4 vlak (v této nebo v pozdější fázi), vyřaďte všechny 2+2 vlaky ze hry.
 » Vlakový limit pro střední společnosti je snížen na 2.

• Fáze g (začíná prodejem prvního g-vlaku)
 » Jsou dostupné hnědé dílky železnice.
 » Na červených dílcích železnice se počítá hnědá hodnota. 
 » Pokud je prodán 5-vlak (v této nebo v pozdější fázi), vyřaďte všechny 3-vlaky (a rovněž všechny 2-vlaky, 

pokud se tak již nestalo dříve). 
• Fáze h (začíná prodejem prvního h-vlaku)

 » Pokud je prodán 5+5 vlak (v této nebo v pozdější fázi), vyřaďte všechny 3+3 vlaky (a rovněž všechny 
2+2 vlaky ze hry, pokud se tak již nestalo dříve).

 » Vlakový limit pro malé společnosti je snížen na 1.
• Fáze i (začíná prodejem prvního i-vlaku)

 » Jsou dostupné šedé dílky železnice.
 » Na červených dílcích železnice se počítá šedá hodnota. Pokud je prodán 6E vlak (v této nebo v pozdější 

fázi), vyřaďte všechny 3E vlaky ze hry.
 » Vlakový limit pro střední společnosti je snížen na 1.

• Fáze j (začíná prodejem prvního j-vlaku)
 » Pokud je prodán 8E vlak (v této nebo v pozdější fázi), vyřaďte všechny 4E vlaky ze hry (a rovněž všech-

ny 3E vlaky, pokud se tak již nestalo dříve).
 » Vlakový limit pro velké společnosti je snížen na 2.

7.13. Vyřazení vlaků
• Vyřazením se rozumí odstranění karty vlaku ze hry.
• Nákup vlaku vyřadí pouze vlaky stejného typu. Nákupem červeného vlaku vyřadíte pouze červený vlak atd.

Příklad: Společností je zakoupena karta e-vlaku (tedy vlaku fáze e). Pokud bude zakoupen jako 4-vlak, tedy jako červený, budou vyřazeny 
všechny 2-vlaky ze hry (na kartě 2-vlaku, např. a-vlak nebo b-vlak, je tento údaj uveden v barevném poli pod typem vlaku). Pokud bude 
ovšem zakoupen jako modrý 3+3 vlak nebo zelený 3E vlak, k vyřazení žádného vlaku nedochází. 

• Když je vlak prodán do cizí země (viz dále) na konci určených operačních kol, v důsledku jako by byl ze hry 
odstraněn vlak každého typu.

Příklad: Pokud je do cizí země prodán h-vlak, vyřaďte všechny vlaky, které by byly vyřazeny případným prodejem všech vlaků na kartě 
uvedených – tedy červeného 5-vlaku, modrého 5+5 vlaku a zeleného 5E vlaku (vyřazeny tedy jsou 3-vlaky a 3+3 vlaky, prodej 5E vlaku 
žádný vlak nevyřadí). 

• Vlaky, které v důsledku změny fáze hry přesahují vlakový limit společnosti, musejí být vráceny zpět bance do 
vlakového depa, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Odtud mohou být znovu zakoupeny jakoukoli 
společností.

7.14. Prodej vlaku do cizí země
Na konci určených operačních kol je karta vlaku, která se nachází navrchu balíčku karet vlaků v bance, 
odstraněna ze hry – je takzvaně prodána do cizí země. Na ukazateli fáze hry je tato situace znázorněna 
přeškrtnutou lokomotivou. Toto vede k vyřazení určitých typů vlaků, tak jak je popsáno výše.
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8. ZMĚNY CENY AKCIÍ
8.1. Všeobecné informace
Cena akcie společnosti je vyznačena na desce ceny akcí žetonem příslušné 
společnosti.

8.2. změna cen akcií v operačním kole
•  Pokud je vyplácena dividenda akcionářům, roste cena akcií posunem žeto-

nu příslušné společnosti na desce ceny akcií o jedno pole doprava nebo 
o dvě pole doprava v případě velkých společností. Pokud je žeton ceny akcií 
na konci ukazatele (tedy na nejvyšší hodnotě), a nemůže se tudíž posunout 
dál, nikam se již neposouvá.

•  Pokud není vyplácena dividenda (protože společnost zadržela veškerý pří-
jem nebo protože nevlastní žádný vlak), cena akcií klesá tak, že se žeton pří-
slušné společnosti posune o jedno pole doleva na desce ceny akcií. Pokud je 
žeton ceny akcií na konci ukazatele, a nemůže se tudíž posunout dál, nikam 
se již neposouvá.

8.3. změna cen akcií v akciovém kole
•  Pokud jsou v rámci hráčova tahu prodávány akcie určité společnosti, cena jejích akcií klesá o jedno pole bez 

ohledu na to, kolik akcií bylo prodáno. Žeton dané společnosti se posune na desce ceny akcií diagonálně dolů 
doleva nebo diagonálně nahoru doleva (směrem k nižšímu číslu). Pokud je žeton ceny akcií na poli „40“, uka-
zatel se již nikam neposouvá.

•  Pokud jsou na konci akciového kola všechny akcie dané společnosti v rukou hráčů (tedy jsou vyprodané 
a banka nedrží žádný certifikát), cena akcií dané společnosti roste o jedno pole. Žeton příslušné společnosti se 
posune diagonálně nahoru doprava nebo diagonálně dolů doprava (směrem k vyššímu číslu). Pokud je žeton 
ceny akcií na poli „370“, ukazatel se již nikam neposouvá.

Následující pravidlo se použije na všechny pohyby: Žeton, jenž se má posunout na pole, které je již obsazené 
jiným žetonem, popř. žetony, je umístěn vždy pod stávající žeton(y).

Poznámka: Pomůcka pro změnu cen akcií je vyznačena na desce cen akcií v pravém horním rohu.

9. KONEC HRY
9.1. Všeobecné informace
•  Pokud žeton znázorňující fázi hry dosáhne posledního pole s hodnotou „120“, je hráno ještě poslední operační 

kolo. Po jeho ukončení hra končí.

9.2. Výpočet výsledného majetku
•  Majetek společnosti ve formě vlaků a kapitálu nemá žádný vliv na výsledné skóre.
•  Místní dráhy v majetku hráče mají hodnotu své aktuální akciové ceny (120 korun). Dále si všichni hráči spočí-

tají svou hotovost a aktuální hodnotu svých akcií a odečtou úroky z půjčky i nezaplacené dluhy.
•  Hráč, který po součtu výše uvedeného vlastní největší majetek, se stává vítězem.

10. HISTORICKÝ KOMENTÁŘ KE HŘE
18CZ: POČÁTEK ŽELEZNICE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Počátek drah na našem území lze datovat k září 1824, kdy bylo profesorovi vídeňské polytechniky Františku Antonínu Gerstnerovi 
uděleno povolení k výstavbě koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Mauthausenu ležícího nedaleko rakouského Linze. Trať dlou-
há 129 km byla budována sedm let a dokončena v srpnu 1832. Dráha spojovala dvě rozdílné hospodářské oblasti dnešního Česka 
a Rakouska, sloužila veřejné dopravě provozované nezávislým podnikem a počítalo se s jejím využitím také pro přepravu osob. V uve-
dených aspektech si budějovická koněspřežka vysloužila dokonce světový primát!
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První parostrojní železnice byla navržena na území Moravy v rámci Severní dráhy císaře Ferdinanda, na niž společnost vedená banké-
řem Rothschildem získala od císaře privilegium v březnu 1836. Unikátem v celoevropském měřítku bylo to, že se nemělo jednat pouze 
o jednu trať, nýbrž o ucelenou síť železnic. Tomuto cíli nahrávaly příznivé terénní podmínky. Tehdejší projektanti se totiž báli výraz-
nějších stoupání. Se stavbou Severní dráhy císaře Ferdinanda se začalo v roce 1837 u Vídně a téhož roku byl uveden do provozu úsek 
Floridsdorf – Wagram. V červnu 1839 dospěla stavba až na moravské hranice do Břeclavi a nedlouho nato dále do Brna. Úsek Břeclav 
– Brno je tedy považován za nejstarší parostrojní železnici na našem území. Sedmého července přijely čtyři vlaky tažené lokomotivami 
Bruna, Herkules, Gigant a Bucefalus do Brna. Vlaky měly celkem 38 vozů, ve kterých sedělo 1125 vážených hostů. Jízda z Vídně trvala 
čtyři a půl hodiny. Po celý den probíhalo v Brně veliké veselí a navečer se vlaky i s rozjařenými cestujícími vracely nazpět. Jely na do-
hled za sebou. Anglický strojvedoucí Gigantu nedokázal ve Vranovicích včas zabrzdit a najel s vlakem do přední soupravy. Došlo 
k poškození posledních dvou vozů a ke zranění několika cestujících. První železniční nehoda u nás tak byla na světě. Celá trať z Vídně 
do Brna čítající 142 km (z toho 64 km po našem území) si vyžádala náklady v hodnotě 5,4 milionu zlatých. Stavbu dráhy vedl Benát-
čan Carl von Ghega, budoucí stavitel proslulých alpských drah. Na Moravě zaměstnával až 14 000 dělníků najednou. Otevřením trati 
Břeclav – Brno začala u nás éra skutečného železničního provozu, jak tomu bylo např. v Anglii díky Liverpool-manchesterské dráze. 
Dosavadní výstavba koněspřežných železnic nedokázala dopravní potřebu národa uspokojovat a měla tak pouze místní význam, bez 
dalšího vlivu na rozvoj železnic. 
Železniční společnosti by se při plnění svých záměrů neobešly bez politické vůle a bez zdrojů koncesionářů. Ti tak velkou měrou ovliv-
ňovali vlastní proces výstavby. Nutno podotknout, že ne vždy zcela příznivým způsobem. V těchto souvislostech se dokonce hovoří 
o samotném císaři Ferdinandu I. Dobrotivém, který prý v rámci jedné z koncesionářských audiencí vznesl připomínku, že se na želez-
nici nenachází žádný tunel a že dráha bez tunelu není dráha. Tvůrci projektu vyšli císařovi vstříc a navrhli u Slavíče prakticky zbytečný 
a dnes již nevyužívaný 259 m dlouhý hloubený tunel. Jedná se však pouze o legendu. Ve skutečnosti byl slavíčský tunel vrchním inže-
nýrem Karlem Hummelem navržen z důvodu nestabilních geologických podmínek. Zcela reálné však byly snahy akcionářů dostavět 
v dobách ekonomické deprese dočasně pozastavenou trať u Lipníka nad Bečvou dále na sever pouze jako koněspřežnou dráhu, či se 
spokojit s dividendami při dosažení Brna z Vídně a do dalšího rozvoje železnice se nepouštět vůbec. Díky strategickým vizím bankéřů 
k těmto zpátečnickým krokům naštěstí nikdy nedošlo a banky se tak stávají spolehlivým partnerem při budování železnice.
Rozvoj hlavní železniční sítě vrcholil mezi lety 1866 až 1878, kdy byl vystřídán výstavbou místních drah. Z tohoto období jsou níže 
uvedeny výsledky podnikání vybraných železničních společností figurujících ve hře.
Severní dráha císaře Ferdinanda
Velká a dobře prosperující společnost obdržela v květnu 1867 koncesi pro trať Brno – Vyškov – Prostějov – Šternberk s odbočkou do 
Přerova. Trať byla provozována pod značkou Moravsko-slezská severní dráha. Jmenovitě se jednalo o úseky Brno – Nezamyslice – 
Přerov (rok uvedení do provozu 1869, délka 80 km) a Nezamyslice – Olomouc – Šternberk (1870, 54 km). V roce 1870 také dochází 
k převzetí provozu na Ostravsko-frýdlantské dráze a v letech 1871–1874 pak na dráze Břeclavsko-hrušovanské. Uvedené kroky byly 
součástí konkurenčního boje s Rakouskými státními drahami a snahou o zamezení jejich přístupu na Moravu. Rothschildovské společ-
nosti Severní dráha císaře Ferdinanda se po dlouhá desetiletí, k nelibosti zemského sněmu, dařilo držet v moravských zemích prakticky 
monopolní postavení a tak si diktovat podmínky. Nelítostný svět dobové ekonomiky lze ilustrovat například tím, že akcionáři Morav-
sko-slezské severní dráhy získali zpět pouze 1 % nominální hodnoty svých akcií. Zajímavou statistikou je, že na každých 2,4 km tratě 
připadala jedna lokomotiva a na každých 1,4 km jeden osobní vůz. Na každých 73 metrů pak připadal jeden nákladní vůz! Z tohoto 
počtu bylo asi 44 % uhláků.
Rakouské státní dráhy
Po delším usilování a různých sporech a obstrukcích ze strany Severní dráhy císaře Ferdinanda získala společnost v prosinci 1866 kon-
cesi pro tzv. doplňovací síť. Ta měla přes Štadlavu u Vídně spojovat dráhu Brněnsko-rosickou se slovenskou tratí v Marcheggu. 
V roce 1870, ještě před zahájením dopravy na trati Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo (délka 74 km, při ražbě tunelů po-
prvé použitý dynamit), převzala Rakouská státní dráha Brněnsko-rosickou dráhu, čímž si zajistila průběžnou dopravu v celé oblasti od 
saských hranic až do jižních Uher. Jiná koncese byla vydána v září 1872 pro trať Choceň – Broumov s krátkou odbočkou pro navázání 
tepny na pruské hranice. Celková délka těchto nových úseků činila více než 100 km. Úseky byly postupně uváděny do provozu během 
let 1875–1877. Při slavnostním otevření jednoho z nich v červenci 1875 došlo k malé politické demonstraci vůči rakouským vládním 
kruhům. Stavební ředitel August de Serres přizval ke slavnostní jízdě pouze zástupce pražských úřadů. Při deputacích východočeských 
obcí na trati navíc hovořil rodnou polštinou, nikoli tedy oficiální němčinou. Rakouské úřady mu jeho počínání nikdy neodpustily 
a na počátku devadesátých let byl de Serres donucen opustit vedení společnosti. K dalším důležitým novostavbám tohoto období patří 
přeložka trati kolem třebochovického tunelu, již nevyhovujícího houstnoucí dopravě (1867), spojovací viadukt na nádraží Rakouské 
státní dráhy v Praze (1871) a četné zdvojkolejňování již stojících úseků. Hustota lokomotiv a vozů na 1 km trati byla oproti stavům na 
Severní dráze císaře Ferdinanda přibližně poloviční. Nižší byl rovněž podíl nákladních vozů určených pro přepravu uhlí – činil zhruba 
26 % z celkového počtu nákladních vozů.
Rakouská severozápadní dráha
Rakouská severozápadní dráha vznikla díky koncesi ze září 1868. Jejím zakladatelem a hlavním akcionářem byla společnost Jihose-
veroněmecké spojovací dráhy. Nová dráha měla podle zákona vydaného téhož roku spojovat Vídeň – Znojmo – Jihlavu – Havlíčkův 
Brod – Čáslav – Kolín – Velký Osek – Nymburk – Mladou Boleslav a měla mít dvě odbočky na sever, pardubickou a trutnovskou. Další 
koncese z června 1871 se týkala tzv. polabské dráhy z Nymburka do Děčína s odbočkou v Lysé nad Labem směrem do Prahy, trati Ústí 
nad Orlicí – Dolní Lipka, k jejímuž vybudování bylo Rakousko zavázáno mírovou smlouvou s Pruskem, a konečně spojky této trati 
s Chlumcem nad Cidlinou. Od výstavby další současně koncesované trati Ústí nad Orlicí – Hlinsko se později upustilo pro její tech-
nickou náročnost a pravděpodobnou nízkou ekonomickou návratnost. Dokončením všech plánovaných úseků (1869–1875) vznikla 
železniční síť čítající více než 800 km. Jednalo se o největší dosud postavený celek v rámci jediné společnosti.
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Buštěhradská dráha
Počátky činnosti Buštěhradské dráhy jsou spojeny s rokem 1863, kdy došlo k rozhodnutí přestavět lánskou koněspřežku na normálně 
rozchodnou parostrojní dráhu. Tato přestavba zůstala jediná svého druhu a souvisela s rostoucí těžbou uhlí v dané oblasti a se snahou 
odbourat složité překládání uhlí na Vejhybce z normálně rozchodných vozů kladensko-nučické dráhy na menší vozíky koněspřežky. 
Překládání bylo do jisté míry usnadněno prostřednictvím přepravy uhlí ve zvláštních přenosných skříních umožňujících manipulaci 
z vozu na vůz pomocí jeřábu. Jednalo se tedy o předchůdce dnešní kontejnerové přepravy. Společnost Buštěhradské dráhy rozšiřo-
vala svoji síť zejména na Kladensku a plánovala rovněž expanzi dále do severozápadních Čech. To se neobešlo bez lítých zákulisních 
soubojů a intrik, neboť na dané území měly zálusk i další železniční podniky. Přesto byla v lednu 1867, po císařově návštěvě v Praze, 
společnosti vydána souhrnná koncese obsahující, kromě již postavených úseků Vejhybka – Dejvice a Kladno – Dubí – Kralupy nad 
Vltavou, také povolení k rekonstrukci zbytku lánské koněspřežky z Kladna do Lán (1869) a povolení ke stavbě čtyř přípojek k soused-
ním drahám – do Buben (1868), na Smíchov (1873), do Lužné (1871) a do Krupé. V roce 1868 byl vydán zákon o severozápadní české 
drážní síti, díky němuž byla společnosti v červenci téhož roku umožněna výstavba dalších úseků z Prahy přes Březno u Chomutova do 
Saska, resp. do Karlových Varů a Chebu, včetně odboček do Rakovníka a Františkových Lázní. Později byla koncese doplněna státní 
smlouvou sasko-rakouskou o vzájemném železničním styku ve Vejprtech. V následujících letech rozšířila Buštěhradská dráha svoji 
působnost ještě o tratě Chomutov – Prunéřov (1871), Křímov – Reitzenhain (1872) a Sokolov – Kraslice (1873). Z krátké dráhy kla-
denských těžařů se tak postupem desetiletí stalo významné impérium propojující dva uhelné revíry – buštěhradský a sokolovský. Díky 
četným mezistátním přechodům nabyla Buštěhradská dráha rovněž velkého významu v mezinárodní osobní dopravě, zejména pak 
v oblasti západočeských lázní. Hlavní funkcionáři se rekrutovali z řad středních podnikatelů a domácích zakladatelů dráhy. Navzdory 
svému hlavnímu podnikatelskému záměru na severozápadě Čech sídlila společnost v Praze.
Česká severní dráha
Českou severní dráhu založili stejní zájemci jako dráhu Turnovsko-kralupsko-pražskou. Předsedou obou společností byl hrabě Wald-
stein. Obě společnosti ze vzájemné provázanosti profitovaly. Spolek byl rovněž pod kontrolou Buštěhradské dráhy, neboť její vicepre-
zident zastával stejnou funkci také u Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy, a byl navíc členem ve správní radě České severní dráhy, jejíž 
ředitel seděl ve správních radách obou jmenovaných drah. Toto mnohonásobné křížení ve vedení společností je dalším náznakem 
monopolistického kapitalismu, kterému mohly v té době konkurovat snad jen velké vídeňské železniční společnosti. Koncese byla 
České severní dráze vydána v říjnu 1865 v době zahájení dopravy na trati Turnov – Kralupy nad Vltavou. Z té měla nová železniční 
společnost vycházet a dále měla směřovat přes Českou Lípu do Rumburka s odbočkami do Děčína, Varnsdorfu či Žitavy. Česká severní 
dráha obdržela na podzim roku 1866 vládní zálohu 4 miliony zlatých, která byla splatná v akciích společnosti. V roce 1871, po ratifikaci 
státních smluv o přechodových stanicích, obdržela společnost koncesi na prodloužení rumburské trati až do Šluknova. Hlavní stavební 
činnost společnosti probíhala v letech 1867–1873. 
Ústecko-teplická dráha
Ústecko-teplická dráha zastávala zejména funkci dráhy uhelné. Díky koncesi z května 1866 prodloužila svou páteřní trať až do Chomu-
tova. Dalšími stavbami společnosti byly úseky Teplice – Duchcov (1867), Duchcov – Chomutov (1870) a odbočka z Duchcova k dolům 
ve Světci (1871). Ústecko-teplická dráha musela během svojí existence čelit řadě subjektů, které si za tiché vládní podpory nárokovaly 
oblast severních Čech a svojí činností tak znepříjemňovaly společnosti její záměry. Za úspěšný se dá považovat například krok, kdy od 
velkoobchodního domu Liebieg odkoupila koncesi na stavbu tratě údolím řeky Bíliny – trať byla určena pro přepravu uhlí z bílinských 
a světeckých dolů na labskou vodní cestu. Trať byla přes původní záměr Liebiegů zaústěna v Trmicích u Ústí nad Labem do vlastní 
páteřní trati (1874), čímž narostl podíl společnosti na přepravě uhlí.
Ostravsko-frýdlantská dráha
Společnost vznikla z podnětu místních zájemců na propojení Ostravy s Frýdlantem nad Ostravicí. Koncese jí byla udělena v lednu roku 
1869. Trať byla otevřena v roce 1871 a od jejího zahájení ji za paušální nájem provozovala Severní dráha císaře Ferdinanda. K provo-
zování přitom využívala vlastní zaměstnance i dopravní prostředky. Společnost Ostravsko-frýdlantské dráhy tedy podnikala bez jediné 
vlastní lokomotivy nebo vozu! Dráha délky 32 km měla být propojena přes Beskydy až do Trenčína. K naplnění záměru však nikdy 
nedošlo a společnost tak nikdy nepřekonala svůj lokální význam.
Pozn.: Autor čerpal z knihy Miroslava Štěpána Přehledné dějiny československých železnic 1824–1948, 1. vydání, Dopravní nakladatelství Praha, 1958. 
Obrázky lokomotiv na karty vlaků pocházejí z publikace Atlas lokomotiv I., vydalo Nakladatelství dopravy a spojů v roce 1970.

11. DODATKY
11.1. Pravidla pro hru 2 hráčů
• Oba hráči začínají hru s 280 korunami. Akciový limit je 14 akcií na hráče. Hra se odehrává na druhé straně 

herní desky, kde je pouze mapa Čech. Vyřaďte ze hry následujících pět společností: OFE, MW, KFN, PR, Ug.
• Ve hře zůstane pouze 9 místních drah, 3 od každé velikosti. Umístěte je do tří řádek na desku předakciového 

kola dražby privátních společností.
• Hry se účastní třetí hráč, kterému budeme říkat Václav.

 » Václav hraje se třemi společnostmi – malou, střední a velkou –, jejichž desky jsou předtištěny na herní 
mapě.

 » Před zahájením hry Václav obdrží prezidentský podíl v jedné náhodně zvolené malé společnosti. Umís-
těte tento podíl na předtištěné místo na hrací desce. Dále tato společnost získá zdarma vlak v podobě 
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vrchní karty z balíčku karet vlaků a použije ten typ vlaku, který může provozovat. Tato společnost zahá-
jí svoji činnost v prvním operačním kole.

 » V okamžiku, kdy je prodán první b-vlak (nebo jakmile je prodán do cizí země), získává Václav 60% 
akciový podíl v náhodně zvolené středně velké společnosti. Akcie této společnosti jsou umístěny na 
předtištěné místo na herní mapě. Tato společnost okamžitě zdarma získává další dostupný vlak takové-
ho typu, jaký může provozovat. Tato společnost zahájí svoji činnost v následujícím operačním kole.

 » V okamžiku, kdy je prodán první d-vlak (nebo jakmile je prodán do cizí země), získává Václav 50% 
akciový podíl v náhodně zvolené velké společnosti. Akcie této společnosti jsou umístěny na předtištěné 
místo na herní mapě. Tato společnost okamžitě zdarma získává další dostupný vlak takového typu, jaký 
může provozovat. Tato společnost zahájí svoji činnost v následujícím operačním kole.

 » Václavovy společnosti vždy začínají s nejnižší možnou cenou za akcii (tedy malé 50 K, střední 60 K, 
velké 90 K) a nemají žádnou hotovost.

• Chování Václavových společností v operačním kole:
 » Stavba železniční tratě: Hráč, který má kartu pořadí hráče s číslem 1, rozhoduje za Václavovy malé 

a velké společnosti, jak budou stavět železniční tratě. Druhý hráč o tomtéž rozhoduje za střední společ-
nosti. Václavovy společnosti neplatí zvýšené náklady za položení železničního dílku na terén hor, kopců 
a řek.

 » Výstavba železničních stanic: Hráč, který má kartu pořadí hráče s číslem 1, rozhoduje o tom, zda 
a kde budou střední společnosti stavět nové železniční stanice. Druhý hráč rozhoduje o tomtéž za malé 
a velké společnosti. Václavovy společnosti neplatí za výstavbu železniční stanice žádnou cenu. 

 » Provozování vlaků: Václavovy společnosti vždy provozují své trati takovým způsobem, aby maximali-
zovaly zisk, a vždy vyplácejí dividendy. Na změnu akciové ceny se použijí běžná pravidla. 

 » Nákup vlaků: Václavovy společnosti během svého tahu nenakupují žádné vlaky. Místo toho obdrží 
při změně fáze hry v bodě „vlak X je odstraněn ze hry“ právě dostupný vlak z balíčku vlaků v pořadí 
od malých společností po velké, aniž by za ně musely cokoliv platit. Původní vlak společnosti je vždy 
odstraněn ze hry. Václavovy společnosti tedy vždy vlastní pouze jeden vlak. 

• Hráči mohou vlastnit až 70% podíl ve velké společnosti.
• Pořadí hráčů se určuje dle pravidel základní hry.

11.2. Pravidla pro bonusovou variantu hry pro 2–3 hráče na území Moravy a Slezska
Herní varianta pro 2 až 3 hráče je hratelná na bonusové mapě Moravy a Slezska, kterou si můžete zakoupit jako 
rozšíření k základní hře 18CZ u vašeho oblíbeného prodejce nebo přímo u vydavatelství Fox in the Box 
(www.foxinthebox.cz).

Počet hráčů 2 3
Počáteční peníze 500 K 450 K
Limit certifikátů 15 13

 
V platnosti jsou všechna běžná pravidla pro plnou hru 18CZ s následujícími výjimkami:
•  Pro hru je k dispozici pouze 5 velkých společností. Každá ze společností má svůj žeton domácí železniční sta-

nice a možnost umístit další dva žetony železničních stanic. První za 40 K a druhý za 100 K, jak je znázorněno 
na jejich deskách. Velké společnosti mohou provozovat červené a modré vlaky.

•  Hráč může vlastnit až 70 % akcií společnosti.
•  Pokud hrají pouze 2 hráči, je jedna z velkých společností náhodně vyřazena ze hry.
•  Balíček karet vlaků je složen z červených a modrých vlaků dle následující tabulky (písmeno fáze na kartě vlaku 

není určující pro změnu fáze hry – pouze typ vlaku. Z karty vlaku nelze vybírat jiný typ, než jaký je určen ta-
bulkou):
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Tabulka fází / vlaků:
Fáze Typ vlaku Cena Počet (2/3) hráči Dílky železnice Poznámka

1 2 70 K 5 6 Limit počtu vlaků: 4

2 3 120 K 4 5 Je umožněn nákup vlaků od ostatních společností.
Je umožněn nákup místních drah společnostmi.

3 4 250 K 3 3 Jsou vyřazeny všechny 2-vlaky.

4 4+4 400 K 2 3 Soukromé společnosti ukončují svou činnost.
Limit počtu vlaků: 3

5 5+5 500 K ∞* ∞* Jsou vyřazeny všechny 3-vlaky.
Limit počtu vlaků: 2                   *počet karet není omezen

•  Vlaky 4+4 a 5+5 přidávájí bonus červených dílků (+50; max. 2x, pokud spojuje dva červené dílky). Ostatní 
vlaky ne.

•  Počáteční hodnota akcie společnosti musí být nastavena v červeném rozmezí, tedy od 50 K do 70 K.
•  Při vyplácení dividend roste cena akcie pouze o jedno pole.

Předakciové kolo:
•  Položte 5 karet soukromých společností do předtištěných míst na mapě a dodržte vyobrazený druh. Bude zde 

tedy umístěna jedna (náhodná) malá, střední a velká místní dráha, prezidentská akcie Moravské západní dráhy 
a karta zeleného 3E vlaku; obě tyto karty rovněž reprezentují soukromé společnosti s níže zmíněnými vlast-
nostmi. 

•  Hráč na tahu si vybere jednu z nabízených soukromých společností a zahájí dražbu. Minimální cena je rovna 
té, která je předtištěna na herní desce. Hráč zahajující dražbu tedy učiní první příhoz nebo pasuje. Poté ostatní 
hráči v pořadí hráčů učiní své příhozy nebo pasují, a to dokud nikdo z nich není ochoten zaplatit za draženou 
soukromou společnost více. Vítězí ten hráč, který je ochoten zaplatit nejvíce. Zaplatí peníze do banku a násle-
duje dražba další společnosti.

•  Hráč s kartou pořadí hráčů číslo 1 začíná první dražbu, hráč s kartou pořadí hráčů číslo 2 druhou atd.
•  Pokud není nikdo ochoten učinit příhoz na jakoukoli společnost, hra končí a vítězí hráč č. 1 (zřejmě nikdo 

nechce hrát J).
•  Příhoz musí být přehozen minimálně o 5 korun.
•  Jakmile hráč v rámci dražby jednou pasuje, už se nemůže do dražby vrátit. Smí se ovšem účastnit dražby další 

soukromé společnosti.
•  Jakmile jsou všechny soukromé společnosti vydraženy nebo o ty zbylé nikdo nejeví zájem, předakciové kolo 

končí. Zbývající nevydražené soukromé společnosti jsou odstraněny ze hry. Samotná hra pokračuje prvním 
akciovým kolem jako obvykle. Posuňte žeton na ukazateli průběhu hry ve spodní části desky ceny akcií na pole 
„AK“ nalevo od hodnoty „50“. Celá hra tedy bude o něco kratší než plná hra 18CZ.

Soukromé společnosti:
•  Majitel 3E vlaku může svůj vlak využít, kdykoli některá z jeho společností vykonává operační kolo. Přidělí vlak 

ke konkrétní společnosti, ale vlak samotný se nepočítá do limitu vlaků ani sám o sobě nevyhovuje povinnosti 
společnosti vlastnit vlak. V rámci provozování vlaků pak může projet po trati, kterou využívaly i jiné vlaky 
společnosti, a využít případné bonusy červených dílků. Tak jako E-vlak může volitelně vynechat města na tra-
se. Zisk z provozu tohoto vlaku je pak jednorázově přičten k výnosu z ostatních vlaků, které toto kolo společ-
nost provozovala, a karta 3E vlaku je poté odhozena.

•  Moravská západní dráha figuruje v této variantě hry jako soukromá společnost. Její majitel umístí její žeton 
železniční stanice na její domácí velkoměsto (Přerov). Jiné žetony nemá tato místní dráha k dispozici. Na za-
čátku každého operačního kola, ve fázi, kdy místní dráhy vyplácejí dividendy, může tato místní dráha postavit 
nebo „vylepšit“ svůj domácí hex některým dílkem železnice, pokud je k dispozici. Přináší poté svému majiteli 
takový příjem, jaký je uveden na případně umístěném dílku železnice – a to v tom samém operačním kole, kdy 
je dílek umístěn nebo „vylepšen“. Například pokud je domácí hex místní dráhy „vylepšen“ zeleným dílkem že-
leznice, přinese tato soukromá společnost ve fázi výplaty dividend místních drah svému majiteli 30 K. Jako jiná 
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místní dráha může být prodána jiné akciové společnosti za cenu v rozsahu od 1 K až po aktuální cenu míst-
ních drah (dle ukazatele fáze hry). Poté ovšem Moravská západní dráha okamžitě ukončí svou činnost. Ve hře 
zůstane pouze její žeton železniční stanice, jenž se stává dodatečným žetonem společnosti, která ji vlastnila. 

•  Ostatní místní dráhy mají tytéž vlastnosti jako v běžné hře 18CZ.

11.3. Malé místní dráhy:
Název dráhy Původní název Datum založení
Planá – Tachov Plan – Tachau 16. 1. 1895
Mělník – Mšeno Melnik – Mscheno 22. 6. 1897
Svitavy – Polička Zwittau – Polička 16. 10. 1896
Kostelec – Telč Wolframs – Teltsch 13. 8. 1898
Strakonice – Blatná – Březnice Strakonice – Blatna – Březnitz 11. 6. 1899
Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou Martinitz – Rochlitz 7. 12. 1899

11.4. Střední místní dráhy:
Název dráhy Původní název Datum založení
Roudnice – Kmetiněves Raudnitz – Kmetnowes 2. 11. 1900

Svojšín – Bor Schweißing – Hayd 20. 9. 1903
Německý Brod – Tišnov Deutschbrod – Tischnowitz 25. 6. 1905
Opava – Hradec nad Moravicí Troppau – Grätz 28. 6. 1905
Hanušovice – Staré Město Hannsdorf – Mährisch Altstadt 4. 10. 1905
Frýdlant – Bílá Friedland – Bila 16. 8. 1908

11.5. Velké místní dráhy:
Název dráhy Původní název Datum založení
Újezd – Luhačovice Augezd – Luhatschowitzer B. 12. 10. 1905

Jindřichův Hradec – Obrataň Neuhaus – Wobratain 24. 12. 1906
Teplice nad Metují – Poříčí – Trutnov Wekelsdorf – Parschnitz – Trautenau 24. 9. 1908
Opočno – Dobruška Opočno – Dobruška 1. 11. 1908
Nezamyslice – Morkovice Nezamislitz – Morkowitz 30. 11. 1909
Domažlice – Tachov Taus – Tachau 1. 8. 1910

11.6. Přehled vlastností místních drah
Místní dráha* malá střední velká
Počet 6 6 6
Příjem (v korunách) 5 10 20
Ignorujte náklady na stavbu železnice na terénu řeka řeka/kopec řeka/kopec/hora
Dodatečný fialově orámovaný dílek železnice zelený zelený/hnědý zelený/hnědý/šedý

*Místní dráha může být prodána za aktuální akciovou cenu.

11.7. Malé společnosti (regionální dráhy) 
Název Originální název

Zkratka 
ve hře

Původní 
zkratka

Domácí město Domácí HEX Počet stanic

Dráha Karlovy Vary– 
Johanngeorgenstadt 

Eisenbahn Karlsbad– 
Johanngeorgenstadt EKJ bez 

zkratky Karlovy Vary D 4 3

Ostravsko-frýdlantská 
dráha

Ostrau-Friedlander 
Eisenbahn OFE OFE Ostrava C 25 3

České obchodní dráhy Böhmische 
Commercialbahn BCB BCB Pardubice E 15 3

Moravská západní dráha Mährische Westbahn MW MWB Přerov F 22 3

Sdružené pošumavské 
místní dráhy

Vereinigte 
Böhmerwaldbahnen VBW bez 

zkratky Strakonice I 9 3

EKJ

OFE

BCB

MW

VBW
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11.8. Střední společnosti (Hlavní dráhy)
Název Originální název

Zkratka 
ve hře

Původní 
zkratka

Domácí město Domácí HEX Počet stanic

Česká severní dráha Böhmische Nordbahn BN BNB Praha E 11 3

Rakouská severozápadní 
dráha

Österreichische 
Nordwestbahn NWB ÖNWB Praha E 11 3

Ústecko-teplická dráha Aussig-Teplitzer Eisenbahn ATE ATE
Teplice / Ústí 
nad Labem

B 8 3

Buštěhradská dráha Buschtehrader Eisenbahn BTE BEB Cheb D 2 3

Severní dráha císaře 
Ferdinanda

Kaiser Ferdinands-
-Nordbahn

KFN KFNB Brno G 19 3

11.9. Velké společnosti (Státní dráhy)
Název Originální název

Zkratka 
ve hře

Původní 
zkratka

Domácí město Domácí HEX Počet stanic

Saské státní dráhy Sächsische Eisenbahn SX SäStB Drážďany A 7 / B 4 2

Císařské pruské dráhy Preußische Eisenbahn PR KPEV Berlín B 18 / A 21 2

Bavorské státní dráhy Bayrische Staatsbahn BY BStB Mnichov F 2 / H 4 2

Rakouské státní dráhy kk Staatsbahn kk kkStB Vídeň J 14 / I 17 2

Maďarské státní dráhy Ungarische Staatsbahn UG MÁV Budapešť I 23 / G 27 2

11.10. Peníze do začátku hry a certifikační limit
Počet hráčů 3 4 5 6

Peníze do začátku hry 380 K 300 K 250 K 210 K
Limit certifikátů 14 12 10 9

11.11. Typy vlaků a fáze hry
Fáze Typ vlaku Cena [K] Počet karet 

vlaků
Možnost umístění 

dílků železnice
Vlakový limit (malé/střední/velké 

společnosti)
a 2 70 5 3/–/–
b 2 2+2 70 80 4 3/3/–
c 3 2+2 120 80 4 3/3/–
d 3 3+3 3E 120 180 250 4 3/3/3

e 4 3+3 3E 250 180 250 4 2/3/3
f 4 4+4 4E 250 400 350 4 2/2/3
g 5 4+4 4E 350 400 350 4 2/2/3
h 5 5+5 5E 350 500 700 2 1/2/3
i 5 5+5 6E 350 500 800 2 1/1/3
j 5 5+5 8E 350 500 1000 5* 1/1/2

* Počet není omezen. Pokud by bylo v závěrečné fázi hry nedostatek 8E vlaků, použijte libovolnou náhradu.

BN

NWB

ATE

BTE

KFN

SX

PR

BY

kk

Ug


	1. Úvod
	1.1. Obecné informace
	1.2. Komponenty

	2. Příprava hry
	2.1. Herní zvyklosti
	2.2. Peníze do začátku hry
	2.3. Další přípravy

	3. Stručný průběh hry
	4. Společnosti
	4.1. Místní dráhy
	4.2. Akciové společnosti
	4.2.1. Všeobecné informace	
	4.2.2. Malé společnosti (regionální dráhy)
	4.2.3. Střední společnosti (hlavní dráhy)
	4.2.4. Velké společnosti (státní dráhy)

	5. Předakciové kolo dražby Místmích drah
	6. Akciová kola (AK)
	6.1. Všeobecné informace
	6.2. Pořadí hráčů v průběhu akciového kola
	6.3. Nákup a prodej akcií
	6.4. Limit akciových certifikátů
	6.5. Založení akciové společnosti
	6.6. Počáteční kapitál akciové společnosti
	6.7. Změna prezidenta společnosti
	6.8. Prodej akcií

	7. Operační kolA (OK)
	7.1. Všeobecné informace
	7.2. Pořadí během operačního kola
	7.3. Pořadí akcí, které společnost vykoná v rámci operačního kola
	7.4. Stavba železniční tratě
	7.5. Vylepšování tratí
	7.6. Zřizování železničních stanic
	7.7. Provozování vlaků
	7.8. Stanovení příjmu
	7.8.1. Výplata dividend
	7.8.2. Nevyplácení dividend – peníze zůstávají ve společnosti
	7.9. Nákup menší společnosti
	7.10. Nákup vlaků
	7.11. Nouzové financování
	7.12. Změna fáze hry
	7.13. Vyřazení vlaků
	7.14. Prodej vlaku do cizí země

	8. Změny ceny akcií
	8.1. Všeobecné informace
	8.2. změna cen akcií v operačním kole
	8.3. změna cen akcií v akciovém kole

	9. Konec hry
	9.1. Všeobecné informace
	9.2. Výpočet výsledného majetku

	10. HISTORICKÝ KOMENTÁŘ KE HŘE
	11. Dodatky
	11.1. Pravidla pro hru 2 – hráčů
	11.2. Pravidla pro bonusovou variantu hry pro 2-3 hráče na území Moravy a Slezska
	11.3. Malé místní dráhy:


