
•  11 šestihranných dílů hrací desky:
 2× les

 2× pastvina
 2× vrchovina
 2× pole
 2× hory
 1× poušť
•  25 karet se symbolem suroviny:
 5× dřevo 
 5× vlna
 5× obilí
 5× ruda 
 5× cihly

•  9 akčních karet
 6× rytíř
 3× pokrok
  1× monopol
  1× vynález
  1× stavba silnic
•  2 karty stavebních nákladů
•  4 části rámu
•  2 sady hracích figur (hnědé a zelené):
  5 vesnic
  4 města
  15 silnic
•  28 žetonů s čísly

Uvolněte jednotlivé díly vyražené do kartonu!

Důležité: Pro hru v pěti nebo v šesti hráčích potřebujete všechny šestihranné 
díly ze základní hry Catan – Osadníci z Katanu a všechny šestihranné díly 
z tohoto rozšíření! Žetony s čísly však použijte po ze ty, které se nachází 
v tomto rozšíření! 

Upozornění: Aby se daly herní komponenty z tohoto rozšíření v případě 
potřeby lehce roztřídit, jsou šestihranné díly a žetony s čísly označeny 
symbolem . Na šestiúhelníkových dílech se symbol nalézá na přední 
straně v levém dolním rohu a na žetonech s čísly se symbol nalézá na 
zadní straně.

Upozornění na rozdílné edice hry Catan – Osadníci z Katanu
Hra Osadníci z Katanu včetně různých rozšíření a doplňků byla od svého 
vzniku v roce 1995 několikrát přepracována. Edice 2017 je s edicí 2010 
ve všech případech totožná. Rovněž všechny edice vydávané od roku 
2003 (s umělohmotnými komponenty) jsou, co se obsahu týče, shodné 
s edicí 2017. Rozdílné je pouze grafické zpracování šestihranných dílů 
a karet. To znamená, že všechny edice hry Catan – Osadníci z Kata-
nu s umělohmotnými komponenty jsou navzájem kompatibilní. Edice 
vydávané v letech 1995 až 2002 (s dřevěnými komponenty) je možné 
s edicí 2017 kombinovat jen v omezené míře, neboť v edici 2003 došlo 
u herních komponentů k podstatným změnám.     

HER NÍ MATERIÁL

PŘ ED PRV NÍ HROU:



Nejprve postavte rám, který se bude skládat z  10 částí: 6 rámů ze základní sady
a 4 modré části rámu z této sady. Položte v libovolném pořadí velké části rámu s přístavy 
ze základní sady na podložku. Mezi ně – tak jako na obrázku – vložte menší modré části 
rámu. Obě modré části s  přístavy umístěte tak, jako je tomu 
na obrázku.

Ostrov nyní postavíte z celkem 30 dílů pevniny (z obou sad).

•  Všechny díly pevniny dejte na hromádku a  důkladně 
promíchejte. Poté je po jednom skládejte na stůl vedle sebe 
podle schématu a  přitom je obracejte lícem nahoru: ne-
jprve prostřední řada o 6 dílech, k ní přiléhají z obou stran 
dvě řady po 5 dílech, následují dvě řady po 4 a nakonec po 
3 dílech z každé strany.

•  Teď budete pokládat 28 žetonů s  čísly (pouze z  tohoto 
rozšíření!) na jednotlivé díly krajiny. Začnete v jednom ro-
hu žetonem s  písmenem A  a  pokračujete v  linii spirálovitě 
směrem dovnitř podle abecedy. Žetony pokládejte čísly 
nahoru. Na pouště se žetony nedávají.

  Upozornění: Poslední 3 žetony mají po dvou písmenech: 
Za, Zb a Zc.

• Zloděj začíná na jedné z obou pouští.

Hraje se podle pravidel ze základní sady – s jedinou výjimkou! Hráč, který je na řadě, 
nejprve provede tři části svého tahu:
  1) Hází a určuje výnosy surovin.
  2) Může obchodovat.
  3) Může stavět.

A nyní výjimka:
Po ukončení tahu jednoho hráče následuje mimořádná fáze stavění: Všichni hráči teď 
mohou popořadě stavět a nakupovat akční karty.

V praxi to vypadá takto:
Hráč A ukončí svůj tah. Ještě než předá kostky hráči po levici, který by teď byl na řadě, 
zeptá se svých spoluhráčů, chce-li ještě někdo stavět. Pokud se některý hráč přihlásí, 
může nyní stavět a/nebo nakupovat akční karty. Přihlásí-li se více hráčů, rozhoduje 
pořadí ve hře, jak hrají za sebou. Jako první hraje ten, kdo sedí nejblíže po směru hodi-
nových ručiček, pak následují postupně ostatní.

Důležité: Během mimořádné fáze stavění mohou hráči pouze stavět vesnice, města 
nebo silnice a/nebo nakupovat akční karty. Nesmějí však měnit žádné karty, není povo-
lena žádna forma obchodování (ani vnitřní obchod ani obchod se zámořím).

Tip: Díky mimořádné fázi stavění můžete hru ovlivnit, i když nejste právě na tahu. 
Proto je výhodné obchodovat se spoluhráčem na tahu, co to dá. Protože můžete stavět 
po tahu každého hráče, je důležité mít suroviny, abyste mohli předstihnout protivníky 
a doběhnout zloděje.

VAR IA BILNÍ V ÝSTAV BA HR ACÍ DESKY

PRŮBĚH HRY
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