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1. 1. Změny Zákona
Hry s boty se řídí běžnými pravidly Zákona hry Root 
(části 1–4) s výjimkou následujících úprav.

1.1 Výroba
1.1.1     Cena. Boti vyrábějí předměty bez aktivace výrob-

ních prostředků. (Předmět však musí být dostupný 
v zásobě, aby jej bot mohl vyrobit.)

1.1.2     Předměty. Kdykoli bot vyrobí předmět, ignorujte 
uvedený počet vítězných bodů – bot za výrobu 
předmětu vždy získá jen jeden vítězný bod.

1.1.3     Trvalé efekty. Boti nemohou vyrábět karty s trva-
lými efekty.

1.2 Bitvy
1.2.1     Udělování zásahů. Pokud obdrží bot zásahy, od-

straňuje z mýtiny vždy nejprve žetony a až poté 
stavby. Pokud má na mýtině více různých druhů 
staveb, vybírá si, kterou odstraní, náhodně.

1.3 Karty dominance.
Boti nemohou zahrát kartu dominance za účelem změ-
ny své vítězné podmínky.

2. Nová pravidla
2.1 Priorita výběru mýtiny
Pokud si bot musí jako cíl své akce vybrat mýtinu, 
následuje všechna pravidla uvedená u této akce. Pokud 
nedojde na základě těchto pravidel k výběru jediné 
mýtiny, stane se cílem mýtina ze zbylého výběru 
s nejvyšší prioritou, kterou označují žetony priority 
umístěné na mapu. Mýtina s nejvyšší prioritou je ozna-
čena jako „1“, mýtina s nejnižší prioritou pak jako „12“.

2.2 Priorita výběru frakce
Pokud si bot musí jako cíl své akce vybrat frakci, 
následuje všechna pravidla uvedená u této akce. Pokud 
nedojde na základě těchto pravidel k výběru jediné 
frakce, stane se cílem frakce ze zbylého výběru s nej-
vyšší prioritou přípravy hry. Ta je (v pořadí od nejvyšší 
po nejnižší) takováto: Markýza z Kocourova, Rody 
Orlího hnízda, Lesní aliance, Tulák, Tulák (z rozšíření 
Říčního lidu), Ještěří kult, Říční společnost, Podzemní 
Hrabství, Krkavčí spiknutí.

2.3 Platnost cíle
Bot smí mýtinu či frakci zvolit pouze tehdy, pokud to 
povolují pravidla. Pokud to není možné, pokusí se zvo-
lit jinou mýtinu či frakci, která se nachází mezi možný-
mi kandidáty s nejvyšší prioritou; pokud žádný 
z kandidátů nevyhovuje, pokusí se zvolit kandidáta 
s nejbližší nižší prioritou. (Například pokud má bot vyvolat 
bitvu na mýtině s nejvíce bojovníky soupeřů, ale nemá na 
takové mýtině vlastní bojovníky, pokusí se najít jinou mýtinu 
s nejvíce bojovníky. Pokud na žádné z těchto mýtin nemůže vy-
volat bitvu, následně se pokusí ji vyvolat na mýtině s druhým 
nejvyšším počtem bojovníků soupeřů. Takto pokračuje, dokud 
nenajde vhodný cíl nebo nevyčerpá všechny možnosti.)

2.4 Pořadí akcí
Pokud by měl bot provést více akcí s různými cíli 
a pořadí provádění těchto akcí by mohlo ovlivnit 
výslednou situaci, provede je bot v pořadí od nejvyšší 
priority cíle po nejnižší. Při pohybu se řiďte pořadím 
priorit mýtin, odkud jednotky odcházejí (ne mýtin, kam 
se přesouvají).

2.5 „Taková…“
Pravidla často uvádějí pojem taková mýtina. Tento 
pojem znamená „mýtina, která splňuje všechna kri-
téria pro výběr mýtiny uvedená v rámci dané akce.“ 
Pravidla také používají pojmy takové mýtiny, takový 
hráč a takoví hráči – jejich význam je analogický.

2.6 „Lidé“ a „boti“
Pojem hráč zahrnuje jak lidské hráče, tak boty – při 
rozlišování těchto dvou skupin jsou pak dále rozlišová-
ní lidé a boti.

2.7 Karty příkazu
Ve svém tahu bot dobere a otočí kartu z dobíracího 
balíčku, kterou nazýváme karta příkazu. S její pomo-
cí určí, jaké akce bude v daném tahu provádět. Pojem 
přikázaný znamená „se symbolem shodným se symbo-
lem aktuální karty příkazu“.

2.8 Schopnosti
Každý bot disponuje dvěma následujícími schopnost-
mi.

2.8.1     Špatná manuální zručnost. Boti nemají karty  
v ruce. Nemohou také karty z ruky odhazovat. Po-
kud si má člověk vzít kartu od bota, dobere si na-
místo toho kartu z balíčku. Pokud by měl člověk 
botovi odevzdat kartu, odhodí ji a bot místo toho 
získá 1 vítězný bod.

2.8.2     Nesnáší překvapení. Proti botům nelze hrát karty 
přepadení. (U Automatizované Aliance tato schopnost 
není uvedena, protože nikdy nevyvolává bitvu.)
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3. Příprava hry s boty
Postupujte podle varianty přípravy hry C3 a standard-
ního postupu přípravy hry (5.1) uvedených v Zákoně 
hry Root.

3.1 Umístění žetonů priority
Po výběru mapy umístěte na každou mýtinu žeton prio-
rity tak, jak je naznačeno na příslušném obrázku.

3.2 „5.1.1 Krok 1: Rozdělte frakce 
a určete začínajícího hráče“
Během tohoto kroku standardní přípravy hry můžete 
nahradit libovolný počet hráčů frakcemi, které jsou 
řízeny boty.

3.3 Výběr obtížnosti a rysů
Po dokončení kroku 1 a před provedením kroku 2 stan-
dardní přípravy hry zvolte obtížnost a rysy každého 
bota následujícím způsobem.

3.3.1     Obtížnost. Vyberte obtížnost bota z následujících 
možností: jednoduchá, výchozí, výzva a noční 
můra. Pokud vyberete jinou než výchozí obtíž-
nost, umístěte odpovídající kartu obtížnosti po-
blíž desky frakce bota.

3.3.2     Rysy. Každý bot disponuje čtyřmi kartami rysů, 
které ovlivňují pravidla jeho chování a obecně 
vzato zvyšují jeho obtížnost. Vyberte 0–4 karty 
rysů a umístěte je poblíž desky frakce bota.

3.4 „Krok 3: Doberte si do ruky po-
čáteční karty“
Tento krok standardní přípravy hry upravte následov-
ně: „Pokud hrajete nejvýše se dvěma lidskými hráči, 
odstraňte z balíčku všechny čtyři karty dominance.“ 
(Nepřidávejte do něj karty špehů z rozšíření Říčního lidu.) 
Balíček zamíchejte. Každému člověku rozdejte tři kar-
ty. (Boti si karty nedobírají.)

Plně kooperativní hra 
Pokud chcete hrát proti botům jako tým, odstraňte 

z balíčku v průběhu přípravy hry všechny čtyři 
karty dominance a použijte následující pravidla.

Abyste zvítězili, musí každý z vás získat 30 vítězných bodů 
dříve, než se to podaří prvnímu z botů. Boti nepovažují 
při výběru mýtiny pro akci komponenty jiných botů za 
soupeřící a také proti sobě nevyvolávají bitvu. (Bot však 
může odstranit komponenty jiného bota v rámci vyhodnocení 

jiné akce, jako je např. vzpoura apod.) Lidé nadále považují 
jeden za druhého za soupeře (mohou tedy odstraňovat 

jeden druhému stavby a žetony a získávat za to body apod.).

Pokud potřebujete proti botům trošku vypomoci, můžete 
zkusit považovat všechny komponenty lidí za stejný „tým“, 

např. pro účely vyhodnocení ovládání mýtin. Pokud se 
rozhodnete hrát takto, měli byste si však nejprve vyjasnit, 

jak budete vyhodnocovat sporné body (mohou např. 
Ještěři v rámci spiknutí konvertovat stavby spřáteleného hráče 
Orlů?). V Rootu naleznete spoustu podobných interakcí 

frakcí a máte naši plnou podporu v experimentování 
s různými variantami souvisejících pravidel.
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níky na přikázané mýtiny, jež Markýza ovládá. 
Pokud ovládá právě tři takové mýtiny, čtvrtého 
bojovníka umístěte na mýtinu s nejvyšší prioritou 
z těchto tří.

4.5.3     Stavba. Postavte stavbu na mýtině, kterou bot 
ovládá a má na ní nejvíce bojovníků. Pokud je 
karta příkazu liščí kartou, postaví bot pilu, pokud 
zaječí, postaví dílnu, a pokud myší, postaví sídlo 
verbíře. (Karta příkazu určuje druh stavby, ale ne mý-
tinu, kde bude postavena.)

4.5.4     Pohyb. Pohněte z každé přikázané mýtiny všemi 
bojovníky kromě tří na sousední mýtinu s nejvíce 
komponentami soupeřů.

4.5.5     Rozšíření se. Pokud bot v tomto tahu nepostavil 
stavbu a má na mapě pět nebo méně staveb, od-
hoďte aktuální kartu příkazu, doberte a odhalte 
další kartu příkazu (nevyrábějte však její předmět) 
a vraťte se na začátek fáze Bílého dne.

4.6 Večer
Fáze Večera Mechanické Markýzy 2.0 se skládá ze 
dvou kroků v uvedeném pořadí.

4.6.1     Bodování. Bot získá tolik vítězných bodů, kolik 
ukazuje nezakryté pole nejvíce vpravo na stupni-
ci přikázaných staveb. Pokud je kartou příkazu 
ptačí karta, vyberte stupnici, z níž Markýza zís-
ká nejvíce bodů. (Na rozdíl od Markýzy z Kocourova 
nezískává Mechanická Markýza body za umisťování 
staveb na mapu.)

4.6.2     Odhození karty příkazu. Odhoďte aktuální kar-
tu příkazu.

4.7 Intenzivní Bílý den
Pokud je karta příkazu ptačí kartou, proveďte namísto 
fáze Bílého dne (4.5.) sérii následujících kroků; poté 
pokračujte Večerem (4.6).

4.7.1     Bitva. Vyvolejte bitvu na všech mýtinách. Obrán-
cem je na každé mýtině hráč, který zde má nejvíce 
komponent.

I     Rozhodování remíz při určování cíle. Cílem 
se stane takový hráč s nejvíce vítěznými body.

4.7.2     Verbování. Položte po dvou bojovnících na dvě 
mýtiny s nejnižší prioritou z těch, které bot ovlá-
dá. Pokud právě ovládá jen jednu mýtinu, položte 
všechny čtyři bojovníky na ni.

4.7.3     Stavba. Bot postaví stavbu toho druhu, kterého 
je na mapě nejvíce, a to na mýtině, kterou ovládá 
a má na ní nejvíce bojovníků. Pokud dojde k re-
míze mezi pilami a jinými druhem stavby, postaví 
pilu. Pokud dojde k remíze mezi dílnami a sídly 
verbíře (ale ne pilami), postaví sídlo verbíře.

4.7.4     Pohyb. Bot pohne z každé mýtiny všemi bojovní-
ky kromě tří na sousední mýtinu s nejvíce kompo-
nentami soupeřů. Poté na každé mýtině, na kte-
rou se přesunul, vyvolá bitvu.

4. 4. Mechanická Markýza 2.0
4.1 Představení
Jedná se o nejjednoduššího bota, který může být 
využit pro to, aby zastoupil hráče, v tuctech různých 
herních uspořádání. Přestože tento bot uvažuje velmi 
přímočarým způsobem, nepodceňte jej. Alespoň jeden 
hráč by jej vždy měl držet v šachu!

4.2 Pravidla frakce a její schopnosti
4.2.1     Pevnost. Pouze Markýza může umisťovat kom-

ponenty na mýtinu se žetonem pevnosti. (Jiné 
komponenty je však na tuto mýtinu možno přesunout.) 
Pokud je žeton pevnosti odstraněn, vraťte jej do 
krabice – ve hře se již nepoužije.

4.3 Příprava hry pro frakci
4.3.1     Krok 1: Shromážděte bojovníky. Vytvořte záso-

bu 25 bojovníků.

4.3.2     Krok 2: Umístěte pevnost. Položte žeton pevnos-
ti na náhodně vybranou mýtinu v rohu mapy.

4.3.3     Krok 3: Posádka. Umístěte jednoho bojovníka 
Markýzy na každou mýtinu s výjimkou mýtiny 
v opačném rohu mapy, než v jakém stojí pevnost. 
Na mýtinu s pevností položte jednoho dalšího bo-
jovníka.

4.3.4     Krok 4: Umístěte počáteční stavby. Položte na 
mapu jednu pilu, jednu dílnu a jedno sídlo verbí-
ře – pro každou z těchto staveb vyberte náhodně 
mýtinu s pevností nebo mýtinu s ní sousedící tak, 
aby byla na každou mýtinu umístěna nejvýše jed-
na z těchto staveb.

4.3.5     Krok 5: Zaplňte stupnice staveb. Zbylých 5 pil, 
5 dílen a 5 sídel verbířů položte na odpovídající 
stupnice staveb tak, abyste zaplnili všechna pole 
s výjimkou těch nejvíce vlevo na každé stupnici.

4.4 Rozbřesk
Fáze Rozbřesku Mechanické Markýzy 2.0 se skládá ze 
dvou kroků v uvedeném pořadí.

4.4.1     Zjištění příkazu. Doberte a odhalte kartu příkazu.

4.4.2     Výroba předmětu. Pokud je na kartě příkazu vy-
obrazen předmět, který je dosud v zásobě, Mar-
kýza jej vyrobí.

4.5 Bílý den
Fáze Bílého dne Mechanické Markýzy 2.0 se skládá 
z pěti kroků v následujícím pořadí. Pokud je kartou 
příkazu ptačí karta, namísto vyhodnocení této části se 
řiďte částí Intenzivního Bílého dne (4.7).

4.5.1     Bitva. Vyvolejte bitvu na každé přikázané mýtině. 
Obráncem je na každé mýtině hráč, který tam má 
nejvíce komponent.

I     Rozhodování remíz při určování cíle. Cílem 
se stane takový hráč s nejvíce vítěznými body.

4.5.2     Verbování. Rovnoměrně rozmístěte čtyři bojov-



5

Ukázkový tah Mechanické 
markýzy 2.0
Mechanická Markýza 2.0 provádí svůj první tah ve hře. Nejprve 
si dobere a odhalí kartu: Kořenový čaj. Toto je její karta příkazu. 
Vzhledem k tomu, že se na této kartě nachází předmět, bot jej vyrobí 
a vezme si předmět ze zásoby. Nemusí k tomu aktivovat (a dokonce 
ani vlastnit!) žádné dílny. Za vyrobení předmětu získá přesně jeden 
vítězný bod (a to i přesto, že karta uvádí zisk dvou bodů).

Poté je na řadě fáze Bílého dne. Nejprve by se bot pokusil vyvolat 
bitvu. Kartou příkazu je však liščí karta a na žádné liščí mýtině se 
nenacházejí komponenty soupeřů. Následně bot naverbuje nové 
jednotky – po jedné na každou ze čtyř liščích mýtin, které ovládá.

Následuje stavba. Na několika mýtinách se nachází po dvou Mar-
kýziných bojovnících (mýtiny 1, 6, 8 a 12). Pozice pro stavbu na 
mýtině 1 jsou plné, takže ji bot přeskočí a vyhodnocuje mýtinu 
s druhou nejvyšší prioritou (mýtina 6). Karta příkazu je liščí, takže 
zde postaví pilu.

Pohyb vynechá bot úplně, protože na žádné mýtině se nenachází 
více než tři bojovníci Markýzy. Nedojde ani na rozšíření se, protože 
v tomto kole bot stavěl.

Ve fázi Večera získá bot jeden vítězný bod – to, že je kartou příkazu 
liščí karta, znamená, že bot získá body za pily a na mapě se právě 
nachází dvě, což znamená jeden bod (viz deska frakce Mechanické 
Markýzy 2.0). Následně je karta příkazu odhozena.

R
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Priorita mýtin 
Nezapomeňte, že pokud bot 
provádí akci, musí si vybrat 

mezi několika mýtinami a akce 
neudává žádná další kritéria, 

podle kterých výběr zúžit, 
vyberte mýtinu s nejvyšší 

prioritou (tj. s nejnižším číslem)!
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určování mýtiny. Vyberte takovou mýtinu 
s nejvíce komponentami soupeřů.

b     Druhé kritérium rozhodování remíz při 
určování mýtiny. Vyberte takovou mýtinu 
s nejméně Orlími bojovníky.

c     Třetí kritérium rozhodování remíz při 
určování mýtiny. Vyberte takovou mýtinu 
s nejnižší prioritou.

II     Pohyb. Bot se přesune z mýtiny, již ovlá-
dá, jejíž symbol odpovídá symbolu sloupce 
a na níž má nejvíce svých bojovníků. Pře-
sune se na sousední mýtinu bez hřadu – po-
kud se na všech sousedních mýtinách nachá-
zejí hřady, přesune se na mýtinu s hřadem; 
remízy vyhodnoťte podle pravidel níže. Na 
původní mýtině ponechte počet bojovníků 
potřebný pro ovládání mýtiny nebo rovný po-
čtu karet v daném sloupci (podle toho, která 
z těchto dvou hodnot je vyšší).

a     První kritérium rozhodování remíz při ur-
čování cílové mýtiny. Vyberte takovou mýti-
nu s nejméně komponentami soupeřů.

b     Druhé kritérium rozhodování remíz při 
určování cílové mýtiny. Vyberte takovou 
mýtinu s nejnižší prioritou.

III     Bitva. Bot vyvolá bitvu na mýtině, jejíž sym-
bol odpovídá symbolu sloupce. Obráncem je 
soupeř, který má na této mýtině nejvíce staveb 
(i pokud je toto číslo nula). Pokud se v tomto 
sloupci nachází více karet než ve všech ostat-
ních sloupcích, způsobí Orli jeden dodatečný 
zásah.

a     První kritérium rozhodování remíz při ur-
čování mýtiny. Vyberte takovou mýtinu bez 
hřadu.

b     Druhé kritérium rozhodování remíz při 
určování mýtiny. Vyberte takovou mýtinu 
s nejvíce bezbrannými stavbami.

c     Třetí kritérium rozhodování remíz při 
určování mýtiny. Vyberte takovou mýtinu 
s nejnižší prioritou.

d     První kritérium rozhodování remíz při 
určování obránce. Vyberte takového hráče 
s nejvíce komponentami na mýtině.

e     Druhé kritérium rozhodování remíz při 
určování obránce. Vyberte takového hráče 
s nejvíce vítěznými body.

5.5.2     Stavba. Položte hřad na mýtinu, kterou bot ovlá-
dá a nenalézá se na ní hřad. (Při více možnostech 
vyberte mýtinu s nejvyšší prioritou.) Pokud nelze 
z jakéhokoli důvodu hřad umístit, Orli okamžitě 
upadají do chaosu.

5.6 Večer
Bot získá vítězné body uvedené na nezakrytém poli 
nejvíce vpravo na stupnici hřadů.

5. Robotičtí Orli
5.1 Představení
Robotičtí Orli budou vzbuzovat hrůzu i v těch nejstateč-
nějších hráčích. Stejně jako Rody Orlího hnízda může 
i tento bot velmi rychle vystupňovat efektivitu svých akcí.

5.2 Pravidla frakce a její schopnosti
5.2.1     Páni lesa. Robotičtí Orli ovládají mýtinu, pokud 

se účastní remízy v počtu bojovníků a staveb. Ne-
vládnou však prázdným mýtinám.

5.3 Příprava hry pro frakci
5.3.1     Krok 1: Shromážděte bojovníky. Vytvořte záso-

bu 20 bojovníků.

5.3.2     Krok 2: Umístěte hřad a počáteční bojovníky. Po-
ložte 1 hřad a 6 bojovníků na mýtinu v rohu, který 
leží diagonálně naproti mýtině s žetonem pevnosti. 
Pokud nehraje Markýza, položte tyto komponenty 
na náhodně vybranou mýtinu v rohu mapy.

5.3.3     Krok 3: Přiřaďte vezíry. Zasuňte 2 karty věrných 
vezírů za horní okraj desky frakce Orlů do 
sloupce výnosu nejvíce vpravo.

5.3.4     Krok 4: Naplňte stupnici hřadů. Položte zbylých 
6 žetonů hřadů na stupnici hřadů tak, abyste
zakryli všechna pole s výjimkou toho nejvíce vlevo.

5.4 Rozbřesk
Fáze Rozbřesku Robotických Orlů se skládá ze čtyř 
kroků v uvedeném pořadí.

5.4.1     Zjištění příkazu. Doberte a odhalte kartu příkazu.

5.4.2     Výroba předmětu. Pokud je na kartě příkazu vyobra-
zen předmět, který je dosud dostupný v zásobě, Orli 
jej vyrobí.

5.4.3     Nový rozkaz výnosu. Přidejte kartu příkazu do 
výnosu do sloupce s odpovídajícím symbolem.

5.4.4     Nový hřad. Pokud nemá bot na mapě žádný hřad, 
položte jeden spolu se čtyřmi jeho bojovníky na 
přikázanou mýtinu nejvyšší priority, kam mohou 
být všechny tyto komponenty umístěny. (Tento bod 
není úmyslně uveden na desce frakce bota.)

5.5 Bílý den
Fáze Bílého dne Robotických Orlů se skládá ze dvou 
kroků v následujícím pořadí.

5.5.1     Vyhodnocení výnosu. Proveďte verbování v kaž-
dém sloupci karet ve výnosu s alespoň jednou kar-
tou (sloupce vyhodnocujte směrem zleva dopra-
va). Poté stejným způsobem vyhodnoťte pohyb 
a nakonec bitvu.

I     Verbování. Na jednu mýtinu s hřadem a sym-
bolem odpovídajícím symbolu sloupce umístě-
te tolik bojovníků, kolik se ve sloupci nachází 
karet.

a     První kritérium rozhodování remíz při 
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Ukázkový tah Robotických Orlů
Nacházíme se zhruba v polovině hry a na tahu jsou Robotičtí Orli. Nejprve odhalí kartu: Kořenový čaj. Toto je jejich karta 
příkazu. Přestože se na této kartě nachází předmět, nemohou jej Orli vyrobit, protože v zásobě již není příslušný žeton do-
stupný. Kartu příkazu bot umístí do výnosu do zaječího sloupce.
Poté Orli vyhodnotí svůj výnos – začnou verbováním v pořadí zleva doprava. V liščím sloupci se nachází jedna karta, Orli 
tedy umístí jednoho svého bojovníka na jedinou svou liščí mýtinu s hřadem (8). V myším sloupci nejsou žádné karty, takže jej 
Orli přeskočí, pokračují zaječím sloupcem a umístí jednoho bojovníka na jedinou svou zaječí mýtinu se hřadem (3). Poté vy-
hodnotí i ptačí sloupec, kde si vyberou znovu svou liščí mýtinu (8), protože se na ní nachází více komponent soupeřů než na 
zaječí mýtině (3) a myší mýtině (7), což jsou jediné další mýtiny, na nichž mají Orli hřad. Na tuto mýtinu umístí dva bojovníky.
Následuje fáze pohybu. Nejprve se pohnou ze spodní liščí mýtiny (8) na sousední mýtinu bez hřadu. Jedinou takovou je 
rohová zaječí mýtina (4) a Orli na ni tedy přesunou tři bojovníky (v liščím sloupci se nachází jedna karta, takže musí jednoho 
bojovníka nechat na místě). Aliance je ovládána lidským soupeřem, takže přesun na tuto mýtinu vyvolá pobouření – Aliance 
si dobere kartu z balíčku a přidá ji mezi své stoupence. (Pokud by Aliance byla ovládána botem, přesun by pobouření nezpůsobil.) V 
rámci zaječí části pohybu se Orli přesunou ze zaječí mýtiny vpravo dole (3), neboť se na ní nachází nejvíce Orlích bojovníků 
– cílem přesunu je liščí mýtina vpravo (6), protože na ní dosud neleží hřad a nachází se na ní méně komponent soupeřů než 
na středové myší mýtině (11). Poslední (ptačí) pohyb vede ze zaječí mýtiny vlevo dole (4), protože je jednou z mýtin s nejvíce 
Orlími bojovníky a má vyšší prioritu než liščí mýtina (6). Pohyb vede na středovou liščí mýtinu (12), protože na té se nachází 
méně komponent soupeřů než na myší mýtině vlevo (9). Orli přesunou jednoho bojovníka a dva ponechají na původní mýti-
ně, protože ptačí sloupec obsahuje dvě karty.
Nakonec vyvolají bitvy: nejprve na prostřední liščí mýtině (12), protože se na ní nenachází hřad. Výsledek hodu kostami je 0–0! 
Poté vyvolají bitvu na rohové zaječí mýtině (4), která je jedinou zaječí mýtinou, kde tak mohou učinit. Obráncem je Aliance 
a Orli odstraní žeton sympatie, za což získají ví-
tězný bod a (znovu) vyvolají pobouření. Vyhod-
nocení ptačího sloupce pak vyvolá bitvu na pro-
střední liščí mýtině (12) – stále se jedná o mýtinu 
bez hřadu, s nejvíce bezbrannými stavbami (nula) 
a s nejnižší prioritou. Výsledek hodu kostkami je 
opět 0–0, ale vzhledem k tomu, že v ptačím sloup-
ci mají Orli více karet než ve všech ostatních, způ-
sobí jeden dodatečný zásah a odstraní Markýze 
jednoho bojovníka.
Na konci fáze Bílého dne postaví Orli hřad na za-
ječí mýtině vlevo dole (4). Ve fázi Večera pak zís-
kají za své hřady tři vítězné body!

R

R

R

R
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成品609X558MM，面张603X552MM，折成203X279MM

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

Karta příkazu

+2,
Poté
odhoďte. 

+2,
Poté
odhoďte. 

Špatná manuální zručnost.
Bot nemá karty v ruce a nemůže tedy karty ani 
odhazovat. Pokud si od něj má vzít kartu člověk, 
vezme si místo toho kartu z balíčku. Pokud by měl 
dát člověk kartu botovi, odhodí ji a bot získá       .

Nesnáší překvapení
Proti botovi nelze 
hrát karty Přepadení.

Výroba předmětu, nachází-li se na kartě pořadí a je-li 
dosud v zásobě; pokud ano, získá bot       .

Odhalení karty pořadí.

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

Vyhodnocení výnosu —bot verbuje s využitím každého sloupce 
s alespoň jednou kartou, a to zleva doprava, poté stejným způsobem 
provede pohyb, a nakonec vyvolá bitvy.

Verbování počtu bojovníků odpovídajícího počtu karet ve sloupci na mýtině odpovída-
jícího symbolu s hřadem.
x Remízy. Bot verbuje na takové mýtině s nejvíce nepřátelskými komponentami, poté s nejméně 
Orlími bojovníky, poté s nejnižší prioritou.

Pohyb z mýtiny s odpovídajícím symbolem s nejvíce Orlími bojovníky, které bot vládne. 
Cílem pohybu je sousední mýtina bez hřadu – pokud je na všech sousedních mýtinách 
hřad, pohyb směřuje na tu z nich s nejméně nepřátelskými komponentami. Na místě 
ponechte tolik válečníků, aby Orli nepřestali původní mýtinu ovládat, popř. tolik 
bojovníků, kolik karet je ve sloupci výnosu (vyberte vždy vyšší z obou čísel).
x Remízy při výběru cílové mýtiny. Bot se přesune na takovou mýtinu s nejméně nepřátelskými 
komponentami, poté s nižší prioritou.

Bitva na mýtině s odpovídajícím symbolem. Obráncem je hráč s nejvíce stavbami (i 
pokud je jich nula). Pokud je v tomto sloupci více karet než ve všech ostatních sloupcích, 
způsobí Orli v bitvě jeden dodatečný zásah.ost buildings (including zero). If this column has 
the most cards, deal one extra hit.  
x Remízy při výběru mýtiny. Přednostně na takové mýtině s nejvíce nepřátelskými komponentami, 
poté s nejvíce bezbrannými stavbami, poté s nejnižší prioritou.
x Remízy při výběru obránce. Přednostně proti takovému hráči s nejvíce komponentami na mýtině, 
poté s více vítěznými body.

1

Tulák může dát botovi karty
a vzít si za to tyto předměty.

1
2

Stavba
Bot položí hřad na mýtinu, kterou ovládá, bez hřadu a případně
s nejvyšší prioritou. Pokud nemůže položit hřad, upadá do chaosu.

2

3

Páni lesa
Bot vládně všem 
mýtinám, kde je součástí 
remízy o vládnutí. +1

+1

Ponížení: Ztrácí jeden vítězný bod za 
každou ptačí kartu (včetně vezírů) ve 
výnosu.
Vyčištění: Odhoďte karty výnosu
s výjimkou vezírů.

Odpočinek: Pokračujte fází Večera.

1

2
3

Pokud bot nemůže položit hřad…

Přidání karty pořadí do odpovídajícího sloupce výnosu. 

Bodování Bot získá       uvedené na nezakrytém poli 
nejvíce vpravo na stupnici hřadů.

VB

+2,
Poté
odhoďte. 

5.7 Chaos
Pokud musí bot umístit hřad, ale z jakéhokoli důvodu 
nemůže, upadne následujícím způsobem do chaosu.

 5.7.1      Krok 1: Ponížení. Bot ztrácí jeden vítězný 
bod za každou ptačí kartu (včetně věrných vezírů) 
ve výnosu.

 5.7.2      Krok 2: Vyčištění. Odhoďte všechny kar-
ty výnosu s výjimkou věrných vezírů – ty ponech-
te ve sloupci s ptačím symbolem.

 5.7.3      Krok 3: Odpočinek. Pokračujte fází Veče-
ra (jako v základní hře).
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6.4.1     Zjištění příkazu. Doberte a odhalte kartu příkazu.

6.4.2     Výroba předmětu. Pokud je na kartě příkazu vy-
obrazen předmět, který je dostupný v zásobě, Ali-
ance jej vyrobí.

6.4.3     Vzpoura. Pokud není karta příkazu ptačí kartou 
a základnu se symbolem karty má Aliance na své 
desce, odstraňte všechny komponenty soupeřů ze 
sympatizující přikázané mýtiny s nejvíce kompo-
nentami soupeřů a položte na ni tuto základnu.

6.4.4     Soucit veřejnosti. Pokud v této fázi svého tahu 
(tj. Rozbřesku) Aliance neprovedla vzpouru, šíří 
sympatii (6.5.1) v závislosti na počtu žetonů sym-
patie na mapě následujícím způsobem. Má-li jich 
na mapě 0–4, šíří sympatii dvakrát, má-li jich na 
mapě 5 či více, šíří sympatii jednou. (Kromě toho 
bude šířit sympatii ještě i ve fázi Bílého dne.)

6.5 Bílý den
Fáze Bílého dne Automatizované Aliance se skládá ze 
dvou kroků v uvedeném pořadí.

6.5.1     Šíření sympatie. Aliance umísťuje žeton sympatie 
na přikázanou nesympatizující mýtinu s nejméně 
bojovníky soupeřů sousedící s libovolnou sympa-
tizující mýtinou. Za to získá vítězné body uvede-
né na právě odkrytém místě na své desce frakce 
(s přihlédnutím ke stannému právu).

I     Neexistují takové mýtiny. Pokud nejsou na 
mapě vhodné cílové mýtiny, umístěte žeton 
sympatie na mýtinu s nejméně komponentami 
soupeřů.

II     Není možné se rozšířit. Pokud nelze umístit 
žeton sympatie, získá Aliance pět vítězných 
bodů.

6.5.2     Nečekaná vzpoura. Pokud je kartou příkazu pta-
čí karta, odstraňte všechny komponenty ze sym-
patizující mýtiny s nejvíce komponentami soupe-
řů, jejíž symbol se shoduje se symbolem základny, 
kterou má Aliance dosud na své desce. Poté na 
tuto mýtinu umístěte tuto základnu. (Pokud je na 
výběr více mýtin, proveďte vzpouru na mýtině s nejvyšší 
prioritou.)

6.6 Večer
Fáze Večera Automatizované Aliance se skládá ze tří 
kroků v uvedeném pořadí.

6.6.1     Agitace. Z každé mýtiny se základnou a alespoň 
třemi bojovníky Aliance odstraňte všechny bojov-
níky Aliance a poté šiřte sympatii (6.5.1).

6.6.2     Verbování. Umístěte jednoho bojovníka na kaž-
dou mýtinu se základnou.

6.6.3     Odhození karty příkazu. Odhoďte aktuální kar-
tu příkazu.

6. Automatizovaná Aliance
6.1 Představení
Automatizovaná Aliance je obzvláště fanatickou frakcí 
a často bude vyvolávat vzpoury. Dávejte si pozor, kde 
může udeřit, a snažte se tak vyhnout nemilým překva-
pením. Jakmile si vybuduje zázemí, bude potřeba své 
akce proti ní vhodně načasovat. Nenechte ji zkonsoli-
dovat své bojovníky, jinak se dostanete do potíží!

6.2 Pravidla frakce a její schopnosti
6.2.1     Žetony sympatie. Aliance má k dispozici 10 žeto-

nů sympatie.

I     Omezení umístění. Na každé mýtině smí být 
umístěn nejvýše jeden žeton sympatie.

II     Názvosloví. Jako sympatizující mýtina se 
označuje mýtina se žetonem sympatie. Jako 
nesympatizující mýtina se označuje mýtina 
bez takového žetonu.

6.2.2     Automatizované přepadení. Pokud je Aliance 
obráncem v bitvě a na mýtině má alespoň jedno-
ho bojovníka, způsobuje jeden dodatečný zásah.

6.2.3     Automatizované pobouření. Kdykoli lidský hráč 
odstraní žeton sympatie nebo přesune své bojov-
níky na sympatizující mýtinu, musí tento hráč 
odhodit kartu se symbolem této mýtiny. Pokud 
nemůže, získá Aliance jeden vítězný bod. (Toto 
pravidlo ale nespouští špatnou manuální zručnost 
bota.)

6.2.4     Razie. Kdykoli je odstraněna základna Aliance, 
odstraňte žetony sympatie ze všech mýtin se sym-
bolem shodným s právě odstraněnou základnou.

6.2.5     Stanné právo. Pokud Aliance umístí žeton sym-
patie na mýtinu se třemi či více bojovníky stejné-
ho soupeře, získá o jeden vítězný bod méně (mi-
nimum je nula).

6.3 Příprava hry pro frakci
6.3.1     Krok 1: Shromážděte bojovníky. Vytvořte záso-

bu 10 bojovníků.

6.3.2     Krok 2: Umístěte základny. Položte 3 základny 
na odpovídající pole na místě pro základny na 
desce frakce.

6.3.3     Krok 3: Naplňte stupnici sympatie. Položte 
10 žetonů sympatie na stupnici sympatie na desce.

6.4 Rozbřesk
Fáze Rozbřesku Automatizované Aliance se skládá ze 
čtyř kroků v uvedeném pořadí.

Co může zastavit vzpouru? 
Vzpoura může selhat ze tří důvodů: Zaprvé, pokud 

je kartou příkazu ptačí karta. Zadruhé, pokud je 
přikázaná základna již na mapě. Zatřetí, pokud se žádná 
sympatizující mýtina neshoduje symbolem se základnou, 

která je dosud na desce Aliance. Vzhledem k tomu, 
že zvířátka v Lesní říši umí ocenit kvalitní povstání, 

vyvolávají tato selhání soucit veřejnosti (6.4.4).
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Ukázkový tah Automatizované Aliance
Automatizovaná Aliance se právě chystá provést svůj první tah ve hře. Nejprve si dobere a odhalí 
kartu příkazu: Ptačí uzlíček. Ptačí karty jsou pro Automatizovanou Alianci obzvláště užitečné, a to 
zejména v prvním tahu, protože spouštějí jak soucit veřejnosti, tak nečekanou vzpouru.
Nejprve však Aliance vyrobí předmět a získá jeden vítězný bod.
Následně zkontroluje, zda dojde ke vzpouře. Vzhledem k tomu, že kartou příkazu je 
ptačí karta, ke vzpouře v tuto chvíli nedojde. Tím pádem vyvolá Aliance soucit ve-
řejnosti (6.4.4), díky němuž může šířit sympatii. Momentálně je Aliance nepopulár-
ní (má na mapě méně než pět žetonů sympatie), takže šíří sympatii dvakrát. Vzhledem 
k tomu, že na mapě se nenachází žádný žeton sympatie, položí Aliance svůj prv-
ní žeton na mýtinu s nejméně komponentami. Na mapě se nachází spousta mýtin 
s pouze jednou komponentou, a proto je žeton umístěn na tu z nich, která má 
nejvyšší prioritu – tou je v tomto případě myší mýtina (2). Druhý žeton musí Ali-
ance položit na mýtinu, která sousedí s mýtinou se žetonem sympatie, a vzhledem 
k tomu, že symbol karty příkazu je žolíkový, lze vybrat kteroukoli. Rozhodne opět 
vyšší priorita – vybrána je zaječí mýtina (5). Aliance získává jeden vítězný bod!
Ve fázi Bílého dne Aliance znovu šíří sympatii – tentokrát na liščí mýtinu na 
pravé straně mapy (6). Přestože mýtina v levém horním rohu mapy (1) má vyšší 
prioritu, není sem možné legálně žeton umístit (2.3), protože na této mýtině se 
nachází žeton pevnosti. Za položení žetonu získá Aliance další bod.
Nakonec (jelikož kartou příkazu je ptačí karta) dojde ještě i k nečekané vzpou-
ře (6.5.2) na mýtině s nejvíce komponentami soupeřů (5). Aliance z této 
mýtiny odstraní bojovníka Markýzy a její dílnu, za což získá jeden vítězný 
bod. Poté na mýtinu umístí svou zaječí základnu.
Ve fázi Večera umístí Aliance jednoho svého bojovníka na 
mýtinu se svou základnou (5).
Celkem tak Aliance získala v tom-
to tahu čtyři vítězné body: jeden 
za vyrobení předmětu, jeden za 
odstranění dílny a dva za umístění 
svých žetonů sympatie (druhého 
a třetího).

R

R

R

R
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成品609X558MM，面张603X552MM，折成203X279MM

Špatná manuální zručnost.
Bot nemá karty v ruce a nemůže tedy karty ani 
odhazovat. Pokud si od něj má vzít kartu člověk, 
vezme si místo toho kartu z balíčku. Pokud by měl 
dát člověk kartu botovi, odhodí ji a bot získá       .

Nesnáší překvapení
Proti botovi nelze 
hrát karty Přepadení.

Výroba předmětu, nachází-li se na kartě pořadí a je-li 
dosud v zásobě; pokud ano, získá bot       .

Odhalení karty pořadí.

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

Vyhodnocení výnosu —bot verbuje s využitím každého sloupce 
s alespoň jednou kartou, a to zleva doprava, poté stejným způsobem 
provede pohyb, a nakonec vyvolá bitvy.

Verbování počtu bojovníků odpovídajícího počtu karet ve sloupci na mýtině odpovída-
jícího symbolu s hřadem.
x Remízy. Bot verbuje na takové mýtině s nejvíce nepřátelskými komponentami, poté s nejméně 
Orlími bojovníky, poté s nejnižší prioritou.

Pohyb z mýtiny s odpovídajícím symbolem s nejvíce Orlími bojovníky, které bot vládne. 
Cílem pohybu je sousední mýtina bez hřadu – pokud je na všech sousedních mýtinách 
hřad, pohyb směřuje na tu z nich s nejméně nepřátelskými komponentami. Na místě 
ponechte tolik válečníků, aby Orli nepřestali původní mýtinu ovládat, popř. tolik 
bojovníků, kolik karet je ve sloupci výnosu (vyberte vždy vyšší z obou čísel).
x Remízy při výběru cílové mýtiny. Bot se přesune na takovou mýtinu s nejméně nepřátelskými 
komponentami, poté s nižší prioritou.

Bitva na mýtině s odpovídajícím symbolem. Obráncem je hráč s nejvíce stavbami (i 
pokud je jich nula). Pokud je v tomto sloupci více karet než ve všech ostatních sloupcích, 
způsobí Orli v bitvě jeden dodatečný zásah.ost buildings (including zero). If this column has 
the most cards, deal one extra hit.  
x Remízy při výběru mýtiny. Přednostně na takové mýtině s nejvíce nepřátelskými komponentami, 
poté s nejvíce bezbrannými stavbami, poté s nejnižší prioritou.
x Remízy při výběru obránce. Přednostně proti takovému hráči s nejvíce komponentami na mýtině, 
poté s více vítěznými body.

1

Tulák může dát botovi karty
a vzít si za to tyto předměty.

1
2

Stavba
Bot položí hřad na mýtinu, kterou ovládá, bez hřadu a případně
s nejvyšší prioritou. Pokud nemůže položit hřad, upadá do chaosu.

2

3

Páni lesa
Bot vládně všem 
mýtinám, kde je součástí 
remízy o vládnutí. +1

+1

Ponížení: Ztrácí jeden vítězný bod za 
každou ptačí kartu (včetně vezírů) ve 
výnosu.
Vyčištění: Odhoďte karty výnosu
s výjimkou vezírů.

Odpočinek: Pokračujte fází Večera.

1

2
3

Pokud bot nemůže položit hřad…

Přidání karty pořadí do odpovídajícího sloupce výnosu. 

Bodování Bot získá       uvedené na nezakrytém poli 
nejvíce vpravo na stupnici hřadů.

VB

1

2
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Karta příkazu

+1,
Poté
odhoďte. 
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na mapě vyskytuje více takových lesů, zvolte ná-
hodně jeden z nich.

7.3.3     Krok 3: Odhalte úkol. Zamíchejte balíček karet 
úkolů, otočte z něj 1 kartu a položte ji lícem na-
horu poblíž desky frakce Tulákobota. Tento úkol 
může splnit jen on.

7.3.4     Krok 4: Osídlete ruiny. Pod každý žeton ruiny na 
mapě položte jeden libovolný předmět označený 
písmenem „R“. 

7.3.5     Krok 5: Dejte Tulákobotovi počáteční předměty. 
Vezměte libovolné čtyři předměty označené „S“ 
a umístěte je lícem nahoru do Tulákobotovy braš-
ny. (Kutil začíná se třemi předměty namísto čtyř.)

7.4 Rozbřesk
Fáze Rozbřesku Tulákobota se skládá ze tří kroků 
v uvedeném pořadí.

7.4.1     Zjištění příkazu. Doberte a odhalte kartu příkazu.

7.4.2     Výroba předmětu. Pokud je na kartě příkazu vy-
obrazen předmět, který je dostupný v zásobě, Tu-
lákobot jej vyrobí.

7.4.3     Proklouznutí. Pokud Tulákobot vlastní dva či 
méně nepoškozených předmětů, přesuňte jej do 
náhodně zvoleného lesa, přeskočte fázi Bílého 
dne a přejděte rovnou k Večeru.

7.5 Bílý den
Akce Tulákobota určuje následujícím způsobem karta 
příkazu, kterou bot otočil pro daný tah. Bot bude 
často provádět akce na nejbližší mýtině. Pokud může 
takovou akci uskutečnit bez pohybu, zůstane na místě. 
Pokud ne, přesune se na mýtinu, kde může tuto akci 
provést; cenou za tento přesun je použití jednoho 
předmětu za každý pohyb (a bot si vybírá tak, aby 
těchto pohybů provedl co nejméně). Pohyb je povinný, 
i pokud po jeho dokončení nezůstane Tulákobotovi 
dostatek předmětů na to, aby provedl akci, kvůli které 
se pohybuje.

I     Ptačí karta: Průzkum, úkol, pomoc, bitva.

II     Liščí karta: Průzkum, bitva, zvláštní akce.

III     Zaječí karta: Bitva, oprava, zvláštní akce.

IV     Myší karta: Úkol, pomoc, bitva, oprava.

7.5.1     Průzkum. Bot se přesune k nebližším ruinám. 
Poté použije jeden předmět a vezme si jeden ná-
hodný předmět zpod žetonu ruin na této mýtině, 
odhalí jej a lícem nahoru jej umístí do své brašny. 
Pokud si vezme poslední předmět zpod ruin, od-
straňte tyto ruiny z mapy. (Za průzkum nezískává 
Tulákobot vítězné body.)

7.5.2     Úkol. Bot se přesune na nejbližší mýtinu shodnou 
se symbolem úkolu. Poté použije dva libovolné 
předměty a splní úkol. (Ignorujte druhy předmětů 
na úkolu.) Kartu úkolu odhoďte; Tulákobot získá 
jeden vítězný bod. (Ignorujte textový efekt na kartě.) 
Poté doberte novou kartu úkolu a položte ji lícem 
nahoru poblíž Tulákobotovy desky frakce.

7. Tulákobot
7.1 Představení
Tulákobot je nevypočitatelným spojencem i soupe-
řem. Stejně jako lidský hráč bude odměňovat ty, kteří 
vyrábějí předměty. Ale buďte opatrní – jakmile nasbírá 
dostatek předmětů na to, aby navýšil svou útočnou 
sílu, může se z něj stát nebezpečný protivník.

7.2 Pravidla frakce a její schopnosti
7.2.1     Osamělý poutník. Figura Tulákobota není bojov-

ník (takže nemůže ovládat mýtinu ani jinému hráči 
zabránit v tom, aby ji ovládal). Figura Tulákobota 
nesmí být nikdy odstraněna z mapy.

I     Úplně odstranění. Kdykoli jiný hráč použije 
efekt, který nařizuje odstranit všechny kompo-
nenty soupeřů z mýtiny (např. vzpoura Aliance, 
karty Přízně, bomby Krkavčího spiknutí) s Tuláko-
botem, poškodí si Tulákobot tři předměty.

7.2.2     Mazaný. Tulákobot se může pohybovat bez ohle-
du na to, kdo ovládá mýtinu, odkud nebo kam se 
přesouvá (Zákon hry Root, 4.2.1).

7.2.3     Předměty. Aby mohl provádět akce, musí Tulá-
kobot používat předměty. Na rozdíl od Tuláka 
považuje Tulákobot všechny předměty za shodné 
(nerozlišuje tak např. mezi H a T). Každý předmět 
na desce frakce Tulákobota se vždy nachází buď 
lícem dolů, nebo lícem nahoru. Tulákobot použí-
vá k akcím nepoškozené předměty, které po po- 
užití otáčí lícem dolů. Jakmile získá nový před-
mět, položí jej lícem nahoru do své brašny.

7.2.4     Bitevní stupnice. Maximum hozených zásahů Tu-
lákobota (Zákon hry Root, 4.3.2.I) v bitvě začíná 
na hodnotě „1“. (Tulákobot nepočítá pro tyto účely 
počet svých S.) Pokud má Tulákobot alespoň šest, 
devět nebo dvanáct nepoškozených předmětů, 
položte zleva doprava na jeho bitevní stupnici je-
den, dva nebo tři předměty (použité předměty před-
nostně před nepoužitými). Šestý a devátý předmět 
zvyšují maximum hozených zásahů Tulákobota 
o jedna a dvanáctý předmět mu umožňuje způso-
bit jako útočníkovi v bitvě jeden dodatečný zásah. 
Předměty na bitevní stupnici nemohou být použi-
ty, ale mohou být poškozeny.

7.2.5     Vyhodnocení zásahů. Kdykoli Tulákobot dosta-
ne zásah (4.3.3), musí poškodit jeden svůj použitý 
předmět, nebo – pokud nemá žádný použitý – je-
den svůj nepoužitý předmět. (Poškození předmětů 
může způsobit přesun předmětů z bitevní stupnice Tu-
lákobota do jeho brašny.)

7.3 Příprava hry pro frakci
7.3.1     Krok 1: Vyberte postavu. Vyberte kartu postavy 

a položte ji na místo pro kartu postavy Tulákobo-
ta. (Tyto postavy se liší od karet postav Tuláka.)

7.3.2     Krok 2: Umístěte figuru. Položte figuru Tuláka 
do lesa sousedícího s nejvíce mýtinami. Pokud se 
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7.6 Večer
Fáze Večera Tulákobota se skládá ze tří kroků v uvede-
ném pořadí.

7.6.1     Obnovení. Pokud vlastní Tulákobot alespoň je-
den poškozený předmět, obnoví si čtyři použité 
nepoškozené předměty. Pokud nemá žádný po-
škozený předmět, obnoví si místo toho šest po- 
užitých předmětů.

7.6.2     Oprava. Pokud se Tulákobot nachází v lese, opra-
ví si všechny předměty. Pokud se nenachází v lese, 
opraví si jeden předmět. Bot si opravuje přednost-
ně nepoužité předměty.

7.6.3     Odhození karty příkazu. Odhoďte aktuální kar-
tu příkazu.

7.7 Detaily karet postav Tulákobota
7.7.1     Zloděj (jednoduchá obtížnost). Vezměte náhod-

ně vybranou kartu soupeři s nejvíce vítěznými 
body na mýtině s Tulákobotem. V případě remízy 
vyberte hráče s více komponentami na této mýti-
ně.

7.7.2     Kutil (střední obtížnost). Prohledejte odhazo-
vací balíček a vyrobte nejsvrchnější kartu s do-
stupným předmětem. (Nezapomeňte, že bot získá za 
výrobu vždy jen jeden vítězný bod.) Bot začíná hru 
s počtem předmětů sníženým o jedna.

7.7.3     Zálesák (vysoká obtížnost). Pokud má bot tři či 
více poškozených předmětů, proklouzne do ná-
hodně vybraného sousedního lesa.

7.5.3     Pomoc. Vyberte hráče na mýtině, kde se nachá-
zí Tulákobot. Tento hráč musí mít alespoň jednu 
komponentu na této mýtině a alespoň jeden před-
mět na místě pro vyrobené předměty na své desce 
frakce. V případě více kandidátů se musí jednat 
o takového hráče s nejméně vítěznými body. Bot 
použije tolik svých předmětů, kolik může, až do 
počtu předmětů na místě pro vyrobené předměty 
u cílového hráče. Tulákobot si od cílového hráče 
vezme jeden předmět za každý svůj použitý před-
mět a získá stejný počet vítězných bodů. Poté si 
cílový hráč dobere stejný počet karet. (Bot může 
pomáhat jiným botům. Vzhledem k jejich špatné ma-
nuální zručnosti získají boti místo každé karty jeden 
vítězný bod.). Pokud se na mýtině s Tulákobotem 
nenachází žádný vhodný kandidát, Tulákobot 
tuto akci vynechá.

7.5.4     Bitva. Bot se přesune na nejbližší mýtinu s ales-
poň jednou komponentou hráče s nejvíce vítězný-
mi body. Poté použije jeden předmět k vyvolání 
bitvy s tímto hráčem. Pokud po bitvě soupeři zů-
stane na mýtině alespoň jedna komponenta, po- 
užije bot dva předměty a vyvolá další bitvu. Tento 
krok opakuje, dokud nemá nedostatek předmětů 
k vyvolání další bitvy. Za každého odstraněné-
ho soupeřova bojovníka získá Tulákobot jeden 
vítězný bod. (Body nezískává, pokud je obráncem. 
Získá také běžným způsobem body za odstraněné žetony 
a stavby.)

I     První kritérium rozhodování remíz při ur-
čování mýtiny. Taková mýtina, kde má cílový 
obránce nejvíce staveb a žetonů.

II     Druhé kritérium rozhodování remíz při ur-
čování mýtiny. Taková mýtina, kde má cílový 
obránce nejméně bojovníků.

7.5.5     Oprava. Pokud má bot alespoň jeden poškozený 
předmět, použije jeden předmět a jeden poškoze-
ný předmět si opraví. (Po opravě zůstává předmět 
použitý/nepoužitý podle stavu před opravou.)

7.5.6     Zvláštní akce. Bot použije jeden předmět a pro-
vede akci popsanou na kartě jeho postavy. Pokud 

by tato akce neměla efekt, nebo je nemožné ji 
provést, přeskočte ji.

Ukázkový tah Tulákobota naleznete na 
zadní straně těchto pravidel. 

Autoři
Návrh botů: Benjamin Schmauss

Ilustrace: Kyle Ferrin

Úprava: Joshua Yearsley

Vývoj: Marshall Britt, Alex Werner, Nick Brachmann 
a Cole Wehrle

Grafický návrh: Nick Brachmann

Rozvržení pravidel: Cole Wehrle

Česká edice
Fox in the Box, web: www.foxinthebox.cz, 
email: info@foxinthebox.cz

Překlad: Ondřej „Kew“ Kurka, David Hanáček

Korektury: Eliška Pospíšilová

Sazba a grafické úpravy: David Hanáček
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Výroba předmětu, nachází-li se na kartě pořadí a je-li 
dosud v zásobě; pokud ano, získá bot        .

Odhalení karty pořadí.

Získané předměty umístěte lícem nahoru. Opravené předměty 
zůstanou otočeny na straně, na které se nacházely před opravou.

Šestý, devátý a dvanáctý nepoškozený předmět přesuňte na 
bitevní stupnici.

Maximum 
hozených 

zásahů začíná 
na „1“.

Maximum
2 zásahy.

6. předmět 9. předmět 12. předmět

Maximum
3 zásahy.

Jako útočník +1 
dodatečný zásah.

Nemohou být použity ani obnoveny,

dokud nejsou opraveny.

1
2

Proklouznutí. Pokud bot vlastní dva či méně nepoškoze-
ných předmětů, přesune se do náhodně zvoleného sousedního 
lesa. Pokračujte fází Večera.

Průzkum
Bot se přesune k nebližším ruinám – na každý pohyb musí použít jeden předmět. 
Poté použije jeden předmět a vezme si jeden předmět zpod ruin na této mýtině.

Oprava
Pokud má bot alespoň jeden poškozený předmět, použije jeden předmět
a jeden poškozený předmět si opraví (přednostně nepoužitý).

Zvláštní akce
Bot použije jeden předmět a provede akci popsanou na kartě jeho postavy. 
Pokud by tato akce neměla efekt, přeskočte ji.

Bot provádí akce přikázané tabulkou „Akce Bílého dne“

3

Mazaný
Bot se může pohybovat bez
ohledu na to, kdo vládne mýtinám.

Osamělý poutník
Figura bota není bojovníkem
a nesmí být odstraněna z mapy.

+1

Pokud se bot nachází v lese, opraví si všechny předměty. Pokud 
ne, opraví si jeden předmět (přednostně nepoužitý).

Pokud vlastní bot alespoň jeden poškozený předmět, obnoví si 
čtyři použité nepoškozené předměty. Pokud ne, obnoví si místo 
toho šest předmětů.

1
2

Odhoďte aktuální kartu pořadí.3

Nesnáší překvapení
Proti botovi nelze hrát 
karty Přepadení.

Úkol
Bot se přesune na nejbližší mýtinu vhodného typu pro úkol. Poté použije dva 
libovolné předměty, odhodí kartu úkolu a získá         . (Ignorujte text na 
kartě.) Poté doberte novou kartu úkolu.

+1

Bitva
Bot se přesune na nejbližší mýtinu s alespoň jednou komponentou hráče s 
nejvíce        . Poté použije jeden předmět k vyvolání bitvy s tímto hráčem. Za 
každého odstraněného nepřátelského bojovníka získá bot         . Tuto akci 
opakujte (použitím dvou předmětů) tolikrát, kolikrát lze.
x Pokud má cílový soupeř komponenty na dvou stejně vzdálených mýtinách, přednost 
má mýtina s nejvíce stavbami a žetony soupeře, následně s nejméně jeho bojovníky.

+1

Špatná manuální zručnost
Bot nemá karty v ruce a nemůže tedy karty ani 
odhazovat. Pokud si od něj má vzít kartu člověk, 
vezme si místo toho kartu z balíčku. Pokud by měl 
dát člověk kartu botovi, odhodí ji a bot získá       .

Průzkum Bitva Zvláštní akce

Bitva Oprava Zvláštní akce

Quest Pomoc Bitva Oprava

Průzkum Úkol Pomoc Bitva

+1

Pomoc
Vyberte hráče s předměty (a případně nejméně       ) na mýtině s botem. Bot 
použije tolik svých předmětů, kolik může, až do počtu předmětů cílového 
hráče, vezme si jeden předmět za každý svůj použitý předmět a získá stejný 
počet         . Poté si cílový hráč dobere stejný počet karet.

VB

VB

VB

6. předmět 9. předmět 12. předmět

Karta úkolu

na myší mýtině

Splňte úkol,
vyberte si odměnu.

Q+1Táhněte 2 za 
každý

Brašna vyrobená 
Markýzou

Karta příkazu

+2,
Poté
odhoďte.

Ukázkový tah Tulákobota
Po několika herních kolech je na řadě opět Tulákobot. V tomto okamžiku vlastní pět předmětů. Nezapomeňte, že pro 
bota jsou všechny předměty identické, takže nezáleží na tom, zda použije např. botu, či meč. Pro přehlednost není 
v obrázcích naznačeno použití předmětů pro spuštění akcí.

Kartou příkazu je ptačí karta. Tulákobot vyrobí předmět, který je na ní vyobrazen. Běžně by byl tento předmět umís-
těn do jeho brašny, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jeho šestý předmět, je namísto toho umístěn na pole nejvíce 
vlevo na bitevní stupnici. Nemůže být použit, ale bude zvyšovat maximální počet zásahů, které může Tulákobot 
udělit v boji, na dva. Tulákobot má prozatím spoustu nepoškozených předmětů, a proto nemusí proklouznout do 
lesa. Za výrobu jednoho předmětu získá jeden vítězný bod.

Nastal čas Bílého dne. Kartou příkazu je ptačí karta, takže bot provede následující akce: průzkum, úkol, pomoc 
a bitvu. Provedení každé z těchto akcí vyžaduje použití alespoň jednoho předmětu. Tulákobot bude akce provádět 
do doby, než provede všechny čtyři akce, nebo použije všechny své předměty.

Nejprve prozkoumá nejbližší ruiny. Za tím účelem se musí přesunout na liščí mýtinu (12), která je nejbližší mýtinou 
s ruinami (na pohyb použije jeden předmět). Poté použije druhý předmět k průzkumu ruin, čímž získá meč, který 
v nich byl ukryt. Jedná se o sedmý předmět bota, takže jej umístí do své brašny. Zbývají mu čtyři nepoužité předměty.

Následně se pokusí splnit úkol. Použije jeden předmět pro pohyb na myší mýtinu (7) a tam použije další dva před-
měty. Získá jeden bod a zůstává mu poslední nepoužitý předmět.

Třetí akcí je pomoc. Tulákobot použije svůj poslední předmět na tuto akci. Na mýtině se nacházejí jak Orli, tak 
Markýza. Vzhledem k tomu, že pouze Markýze se podařilo vyrobit předmět, může Tulákobot pomoci pouze jí. (Tím 
se Tulákobot liší od lidského Tuláka!) Tulákobot si vezme předmět a získá jeden vítězný bod, Markýza si dobere jednu 
kartu. Vzhledem k tomu, že Tulákobot právě získal nový předmět, může pokračovat v tahu a provést další akci!

Čtvrtou akcí je bitva. Tulákobot použije svůj nově nabytý předmět, aby na mýtině, kde se nachází, vyvolal bitvu. 
Nejvíce vítězných bodů má Markýza, takže se stává obráncem. Výsledkem hodu jsou dvě trojky. To je smůla! Z mý-
tiny jsou odstraněni dva bojovníci Markýzy (za což Tulákobot získá dva vítězné body), ale bot si musí poškodit tři 
předměty. Tím počet nepoškozených předmětů bota klesne na pět a meč se z bitevní stupnice přesune do brašny.

Znovu Tulák bojovat nemůže, protože by musel použít další dva předměty. Nastane tedy Večer. Vzhledem k tomu, že 
alespoň jeden botův předmět je poškozený, obnoví si pouze čtyři předměty. 


