
Je-li na kartě uvedeno, že má Petr Parléř vzít destičku vylepšení nebo hradeb, 
odstraňte destičku označenou kostičkou z nabídky a vraťte ji naspod odpovídající 
zásoby. (U destiček budov je postup jiný – staví se na herní plán, viz níže.)

Kostičku poté posuňte o jednu destičku doprava. V případě, že by to již nebylo možné 
(tzn. nacházela se na destičce nejvíce vpravo v nabídce), vraťte ji opět na destičku nejvíce 
vlevo v nabídce. Na závěr doplňte nabídku otočením nové destičky z příslušné zásoby.

Stavba budovy
Když Petr Parléř bere destičku budovy, namísto jejího vrácení naspod zásoby ji umístěte 

na herní plán k náměstí, které 
je právě označeno figurkou. 
Nachází-li se na destičce modrý 
rohový symbol, musíte destičku 
umístit tak, abyste jej spárovali 
s modrým symbolem na plánu, je- 
-li to možné. V opačném případě 
můžete budovu umístit jakkoliv.

Pokud je na budově místo pro 
kostičku, umístěte na ni jednu 
kostičku barvy zvolené pro Petra 
Parléře.

Pokud je takto uzavřeno 
náměstí (postavením budovy na 

poslední volné místo), vyhodnoťte jej – získáte ihned 0–2 odměny dle běžných pravidel. 
Kostky Petra Parléře se počítají běžným způsobem jako kostky druhého hráče, a to 
i přesto, že sám Petr Parléř žádné odměny z vyhodnocených náměstí nezískává. 

Poté pohněte figurkou označující místo stavby Petra Parléře na další náměstí 
ve směru hodinových ručiček o tolik kroků, kolik činí součet nákladů právě postavené 
budovy. Například, pokud budova stála 2 zlata a 2 kameny, posuňte figurku o 4 náměstí. 

 Skončí-li figurka pohyb na náměstí, které je již vyhodnoceno, přesuňte ji na první 
následující náměstí, jež má stále volný prostor pro budovu. Obdobně, pokud 
stavbou dokončíte náměstí vy, posuňte figurku Petra Parléře na další náměstí, kde 
může stavět. 

__  Sólová varianta proti Petru Parléřovi    Sólová varianta proti Petru Parléřovi  __

V srdci říše

Příprava Petra Parléře

Příprava herního plánu

Karty Petra Parléře

Průběh hry

Značky stavenišť

Akce Petra Parléře budou určeny sadou 5 karet. 

Stáhnout si je k vytištění můžete ve formátu PDF na webové 
stránce nebo je lze na naší stránce i zakoupit: 
https://foxinthebox.cz/vydane-hry/praga-caput-regni
https://foxinthebox.cz/doplnky

V této sólové variantě hry budete soupeřit s Petrem Parléřem, nejslavnějším 
architektem v říši Karla IV. 

Zamíchejte balíček 5 karet Petra Parléře a umístěte jej v dosahu herní desky.

Vyberte pro Petra Parléře barvu a připravte jeho hráčskou desku: jeho kostičky- 
-ukazatele na stupnicích zlatých dolů a kamenolomů umístěte na obvyklé místo. 
S jeřáby či ostatními stupnicemi si nemusíte dělat starosti, nehrají ve hře žádnou roli. 
Všechny zbylé kostičky proto ponechte stranou.

Připravte hru stejně jako 
hru ve 2 hráčích, avšak na 
řeku Vltavu umístěte pouze 
znázorněné 4 produkční 
žetony, ostatní ponechte 
v krabici.

Partii začínáte vy. Své tahy hrajete podle běžných pravidel základní hry.

V tazích se střídáte s Petrem Parléřem, jehož akce jsou určovány kartami z jeho balíčku.

Zvolte třetí hráčskou barvu (tj. ne vaši a ne tu, kterou používáte pro Petra Parléře), jež 
bude představovat projekty, na kterých Petr Parléř plánuje pracovat. Budete potřebovat 
právě 3 kostičky a figurku ve zvolené barvě (figurka je standardně ukazatelem postupu 
po Královské cestě, zde však bude sloužit pro označení náměstí).

Druh destičky, kterou si 
Petr Parléř vezme.

Druh produkce, kterou 
si Petr Parléř zvýší.

Akční žeton, který 
Petr Parléř použije.

Jak probíhá tah Petra Parléře
1. Otočte horní kartu balíčku.

2. Proveďte vyobrazenou akci:

• Pokud je vyobrazena šestiúhelníková destička, vezměte odpovídající destičku 
označenou kostičkou.

• Pokud je vyobrazen symbol produkce zlata/kamení, zvyšte tuto produkci.

3. Recyklujte jeden ze tří akčních žetonů na akčním kole dle vyobrazení na 
tažené kartě.

4. Pokud Petru Parléřovi dojdou karty, zamíchejte odhazovací balíček a utvořte 
nový dobírací balíček.

Figurku umístěte na libovolné (vámi zvolené) náměstí. 
Na tomto náměstí bude Petr Parléř se stavbou začínat.

Poté umístěte po jedné kostičce do každé řady nabídky destiček vylepšení, hradeb 
a městských budov, na destičky dle vašeho výběru. Tyto značky určují, které destičky si 
Petr Parléř hodlá vzít jako první.

Zisk destičky hradeb nebo vylepšení

11



Stupnice zlatých dolů a kamenolomů Petra Parléře mají dopad na hru v těchto dvou 
případech:

• Jestliže se ukazatel na některé ze stupnic  přesune na políčko s produkčním 
žetonem, náhodně jeden vyberte a odstraňte jej ze hry.

• Jestliže ukazatel dosáhne až na konec příslušné stupnice, Petr Parléř získá níže 
uvedenou pečeť (obsaďte její políčko kostičkou):

Zvýšení produkce

Pokud je na kartě uveden některý 
z těchto symbolů, zvyšte produkci zlata 
nebo kamenů Petra Parléře o 1.

Jestliže karta obsahuje oba symboly, zvyšte Petru 
Parléřovi tu produkci, které máte více. Máte-li 
shodnou hodnotu produkce zlata i kamenů, zvyšte 
Petru Parléřovi obě produkce.

Tuto pečeť Petr 
Parléř získá, pokud 
dosáhne konce 
stupnice zlatých dolů.

Tuto pečeť Petr 
Parléř získá, pokud 
dosáhne konce stup-
nice kamenolomů.

Tuto pečeť Petr Parléř získá, pokud dosáhne konce stupnice, 
avšak danou pečeť jste již obsadili vy. (Pokud jste již získali 
i tuto pečeť, neobsadí žádnou.)

Petr Parléř

Recyklace akčního žetonu
Petr Parléř se sice neřídí akcemi vyobrazenými na akčním žetonu, avšak přesto 

odebírá akční žeton a „recykluje“ jej. Na závěr tahu Petra Parléře proto dle obrázku na 
kartě odeberte vyznačený žeton a vraťte jej následně opět na začátek akčního kola dle 
běžných pravidel (jedná se vždy o jeden ze tří posledních, tj. nejstarších žetonů).

Závěrečné bodování
Vaším cílem je získat co nejlepší bodové skóre. Jsme toho názoru, že za dobrý výsledek 

lze považovat zisk více než 140 bodů.

PŘÍKLAD TAHU Î:
Nacházíte se někde uprostřed partie a Petr Parléř již vlastní 4 kamenolomy.

1. Na tahu je Petr Parléř a otočíte tuto kartu.

2. Symbol destičky s hradem říká, že máte umístit označenou destičku hradeb 
z nabídky dospod zásoby.

3. Pokaždé, když Petr Parléř takto vezme destičku z nabídky, posuňte kostičku 
o jedno místo doprava. Poté doplňte nabídku.

4. Symbol kamenolomu značí, že se zvýší hodnota produkce kamení – posuňte 
ukazatel u desky Petra Parléře o jedno políčko po příslušné stupnici.

5. Jelikož se jedná o páté pole na stupnici kamenolomu, náhodně vyberte a ze hry 
odstraňte jeden z produkčních žetonů umístěných na řece Vltavě.

6. Na závěr tahu Petra Parléře vezměte vyznačený akční žeton z akčního kola 
(v tomto případě ten nejvzdálenější, nejblíže modré zóny), vraťte jej na začátek 
akčního kola a tím pootočte dle běžných pravidel. Symboly akcí vyobrazené na 

akčním žetonu nehrají pro Petra Parléře roli.

3.3.

4.4.

5.5.

5.5.

2.2.
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4.4.
6.6.

6.6.

PŘÍKLAD TAHU Ï:
Na tahu je Petr Parléř a otočíte tuto kartu. Nezobrazuje žádný symbol produkce, 
jedinou Petrovou akcí proto bude stavba budovy.

1.  Destičku budovy označenou kostičkou odeberte z nabídky. Budova musí být 
umístěna k náměstí, na kterém se nachází Parléřova figurka. Jelikož má budova také 
modrý rohový symbol, musíte ji umístit tak, abyste ji napojili na stejný symbol na 
desce, je-li to možné. Budova má rovněž místo na kostičku, vezměte proto jednu 
v barvě Petra Parléře a na budovu ji umístěte.

2. Nyní je čas posunout figurku na další náměstí. Pohněte proto s figurkou ve směru 
hodinových ručiček o čtyři náměstí (to proto, že postavená budova stála 4 zlaťáky).

3. Jelikož Petr Parléř odebral destičku z nabídky, je nutné posunout kostičku o jedno 
místo doprava a doplnit destičku ze zásoby.

4. Jako vždy tah Petra Parléře ukončete odebráním vyznačeného akčního žetonu (zde 
druhý od konce) z akčního kola, jeho navrácením opět na začátek akčního kola 

a otočením akčního kola.

1.1.

3.3.

5.5.

3.3.

2.2.
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