
Ark of the Covenant 
 

Jozue vedl děti Izraele do Země zaslíbené a tobě byla svěřena jedinečná odpovědnost...  

 

Obsahuje 

 - 72 dílků (dlaždic) krajiny (včetně jedné startovní s barevně odlišeným rubem), jenž zobrazují 

části města, cesty a pouště a kláštery. 

 - 40 stoupenců v 5 barvách. Jeden stoupenec od každého hráče slouží k označování hráčových 

bodů. 

 - 5 proroků – extra-velcí stoupenci, jeden od každé barvy. 

 - 1 Archa úmluvy s plastikovým stojánkem. 

 - 1 bodovací tabulka, sloužící k označení skóre jednotlivých hráčů. 

 - Originální pravidla. 

 

Přehled 

Hráči se ujímají tahů, přičemž pokládají dlaždice krajiny na stůl. Tím, že takto činí, cesty, města, 

pouště a kláštery vyvstávají a rozšiřují se. Na tyto dílky mohou hráči umisťovat své stoupence, aby 

získávali body. Hráči mohou také skórovat body pohybováním Archy úmluvy skrz krajinu po svých 

(jejich) stoupencích. Po závěrečném bodovacím kole se hráč s nejvíce body stává vítězem. 

 

Příprava 

Umístěte startovní dlaždici lícem nahoru doprostřed stolu. Promíchejte zbývající dílky a položte je 

lícem dolů na několik hromádek tak, aby k nim všichni hráči měli snadný přístup. Umístěte bodovací 

tabulku na kraj hrací plochy (nechte přitom dost prostoru k pokládání dlaždic).  

 

Každý hráč si vezme 8 stoupenců a 1 proroka ve své barvě a jednoho stoupence položí na počáteční 

pole bodovací tabulky, k označování svého skóre. Každý hráč položí své zbývající figurky před sebe 

na stůl, jako svou zásobu. Hráč, který naposledy přečetl pasáž z Bible bude začínajícím hráčem. 

 

Hraní hry 

Hráči se ujímají tahů po směru hodinových ručiček, počínaje začínajícím hráčem. Ve svém tahu 

hráč provádí následující akce v popsaném pořadí: 

1. Hráč musí sejmout novou dlaždici krajiny a umístit ji na stůl. 

2. Hráč si poté vybere jednu z následujících akcí: 

    a. Umístí jednoho ze svých stoupenců ze své zásoby na právě přiloženou dlaždici krajiny, nebo 

proroka ze své zásoby do části města této dlaždice krajiny (pokud je to možné). -nebo- 

    b. Namísto umístění stoupence či proroka může hráč pohnout Archou úmluvy o 1 až 5 dlaždic 

plochy. -nebo- 

    c. Hráč si může zvolit nezhostit se žádné akce. 

3. Když, umístěním dílku krajiny, jsou cesty, města, nebo kláštery uzavřeny, jsou ihned obodovány. 

4. Nyní začíná tah následujícího hráče. 

 

Umisťování dílků krajiny 

K umístění dlaždice krajiny musí hráč sejmout dílek krajiny z jedné z, lícem dolů položených, 

hromádek. 

 - Nový dílek, s červenými okraji  v příkladech, musí být umístěn tak, aby alespoň jednou stranou 



přiléhal k (jednomu) dříve přiloženému dílku. Dlaždice nemohou být přiloženy tak, aby se dotýkaly 

pouze úhlopříčně.  

 - Nový dílek musí být umístěn tak, aby všechny části pouště, města a cesty na novém dílku 

navazovali na části pouště, města a cesty na dlaždici či dlaždicích, jichž se dotýkají. 

 

Ve vzácných případech, kdy sejmutý dílek nemá povolené umístění (na čemž se shodují všichni 

hráči), hráč jej odstraní ze hry do krabice a sejme si jinou dlaždici k zahrání. 

 

Umisťování stoupenců 

Poté, co hráč umístí dílek krajiny, může na něj umístit jednoho ze svých stoupenců, podle těchto 

jednoduchých pravidel: 

 - Hráč může umístit pouze 1 stoupence za tah. 

 - Hráč jej musí vzít ze své zásoby. 

 - Hráč může umístit stoupence pouze na dlaždici, kterou právě zahrál. 

 - Hráč si musí vybrat, kam na dílek stoupence umístí. Stoupenec může být umístěn na část s 

městem, cestou či pouští. Stoupenec nemůže být umístěn přímo (rovnou) na klášter. 

- NEBO - 

 - Hráč se může rozhodnout rozmístit svého proroka namísto stoupence (viz další sekci pro detaily). 

 - Hráč nemůže rozmístit stoupence na část pouště, města, či cesty, pokud tato část navazuje na 

část na jiném dílku (nezáleží, jak daleko pryč), který na sobě již má stoupence (od jakéhokoli 

hráče).  

 

Pokud hráč rozmístil všechny své stoupence, pokračuje v hraní dlaždic krajiny každým tahem. 

Ačkoli, stoupenci nesmějí být odebíráni z dlaždic, když jsou již umístěni. Stoupenci jsou hráčům 

vraceny, když jsou obodovány kláštery, cesty a města. 

 

Umisťování proroků 

Někdy, lidé ve městech se stávají bezbožnými (hříšnými, zlotřilými) a potřebují se kát. Bůh vždy 

povolával proroky, aby kázali (šířili) pokání (kajícnost) jeho lidu. 

 

Během hry můžeš použít svého proroka jednou ve městě. Namísto umisťování stoupence do části 

města umísti svého proroka. Když je město uzavřeno, skóruješ dvojnásobné množství bodů za toto 

město. Tvůj prorok je poté odstraněn ze hry a odložen do krabice. Pro proroky platí všechna 

standardní pravidla pro umisťování stoupenců. 

 

Pohybování Archou úmluvy 

Archa úmluvy je umístěna na plochu bezprostředně poté, co je dokončeno první město. Hráč, který 

toto město uzavřel, rozhodne, na kterou dlaždici města si přeje Archu umístit. Položí archu na 

jednu z částí uzavřeného města a jeho tah nyní končí. 

 

Nyní, když je Archa na hrací ploše, máš volbu, poté co jsi zahrál dlaždici, umístit stoupence, 

pohybovat Archou, nebo neprovádět žádnou akci. Pokud se rozhodneš pohnout Archou, můžeš s ní 

pohnout o 1 až 5 polí (dílků). Nemůžeš s ní pohnout na dílek, přes který jsi se již v tomto tahu 

pohyboval (nesmíš se vracet po své stopě). Archa nesmí skončit svou "štreku" na stejné dlaždici, ze 

které vyrazila. Za každého stoupence, kolem kterého projedeš s Archou, obdrží daný hráč 1 bod. 

 



Pozn.: Pokud Archa začíná na dílku, který obsahuje stoupence, nezapočítává se za tohoto stoupence 

1 bod, když Archa začne svou cestu. Pokud Archa skončí na dílku se stoupencem, tento stoupenec 1 

bod skóruje. 

 

Bodování uzavřených cest, měst a klášterů 

Pokud jsou cesta, město, nebo klášter uzavřeny umístěním dlaždice krajiny, jsou nyní obodovány. 

 

Uzavřená cesta 

Cesta je uzavřena, když části cesty na obou koncích navazují na křižovatku, část města, či klášter, 

nebo když cesta tvoří celistvý uzavřený okruh. Mezi konci může být libovolný počet částí cesty. 

Hráč, který má  stoupence na uzavřené cestě, skóruje 1 bod za každý dílek cesty (počítaje pouze 

počet dlaždic; oddělené části na jednom dílku se počítají pouze jednou) a 1 bod za každou oázu. 

 

Hráč pohne svou skórovací figurkou dopředu na bodovací tabulce o počet polí, rovný počtu 

získaných bodů. Pokud dosáhneš 50 na bodovací tabulce, svou skórovací figurku polož, k označení 

skóre většího než 50 a pokračuj po tabulce znovu dokola. 

 

Uzavřené město 

Město je uzavřeno, když je město zcela obklopeno městskou zdí a všechna místa uvnitř města jsou 

zaplněna dlaždicemi. Uzavřené město může obsahovat neomezený počet částí. 

 

Hráč, který má stoupence v uzavřeném městě získává dva body za každý dílek ve městě (počítaje 

pouze počet dlaždic; oddělené části  na jednom dílku se počítají pouze jednou). 

 

Každý svitek v uzavřeném městě přináší 2 další body. 

 

Co se stane, když uzavřené město či cesta obsahuje více než jednoho stoupence? 

Chytrým pokládáním dílků krajiny může dojít k tomu, že se na cestě či ve městě sejde více 

stoupenců. Když toto nastane na uzavřené cestě či městě, hráč s nejvíce stoupenci na cestě či ve 

městě, získává všechny body. 

 

Pokud jsou na tom dva či více hráčů nerozhodně s většinou stoupenců, každý z nich obdrží plný 

počet bodů za cestu či město. 

 

Pozn.: Proroci se chovají pouze jako 1 stoupenec při určování, kdo ovládá město za účelem bodování. 

Pokud červený má 1 stoupence a modrý 1 proroka ve městě, pak skórují oba hráči, avšak modrý 

obdrží dvojnásobek bodů za to, že má ve městě proroka. 

 

Uzavřený klášter 

Klášter je uzavřen, když má dílky nalevo, napravo, nad a pod dlaždicí kláštera, ve tvaru kříže. 

 

Zaprvé se podívejte, abyste zjistili, zda jsou obodovány nějaké cesty či města, umístěním poslední 

dlaždice kolem kláštera a tyto vybodujte nejdříve - odstraňujíce z těchto cest či měst všechny 

stoupence. Poté, hráč s nejvíce stoupenci či proroky na těchto přilehlých "křížových dlaždicích" či 

na klášteru samotném, obdrží 7 bodů. Všichni stoupenci a prorokové, obklopující klášter zůstanou na 

místě, dokud cesty, města a pouště, na kterých se nacházejí, nejsou obodovány.  



 

Pokud se dva či více hráčů dělí o nejvyšší počet stoupenců, pak obdrží všichni tito hráči po 7 

bodech. 

 

Pozn.: Někdy je chytré pokusit se uzavřít soupeřovi cesty kolem klášterů, ve snaze odstranit jejich 

stoupence z okolí dlaždice kláštera! 

 

Navracení stoupenců do zásob hráčů 

Poté, co je cesta či město obodováno (a pouze tehdy), zúčastnění stoupenci jsou navráceni do zásob 

příslušných hráčů. Navrácení stoupenci mohou být hráči znovu použiti v pozdějších tazích. Proroci 

jsou použiti pouze jednou a poté jsou vráceni zpět do krabice - nikoli do hráčovy zásoby. 

 

Pozn.: Hráči je umožněno umístit stoupence, obodovat cestu či město a vzít si stoupence zpět, v 

tomtéž tahu (vždy v popsaném pořadí): 

1) Uzavři oblast cesty či města umístěním nového dílku. 

2) Umísti stoupence. 

3) Oboduj si uzavřenou cestu či město. 

4) Navrať stoupence k sobě do zásoby. 

 

Pouště 

Spojené části pouště jsou, kde tví stoupenci pasou ovce. 

 

Pouště jsou ohraničeny cestami, městy a okraji hrací plochy. 

 

Když umístíš stoupence do pouště, zůstane tento stoupenec v poušti, dohlížeje na stáda do 

konce hry a nikdy se nevracejí k hráči do zásoby. 

 

Konec hry 

Na konci hráčova tahu, ve kterém je umístěna poslední dlaždice krajiny, hra končí. Poté nastává 

závěrečné bodování. 

 

Závěrečné bodování 

Zaprvé, za každý nedokončený klášter, hráč(i) s majoritou stoupenců na dílku klášterů a 4 

obklopujících dílcích, získává 3 body. Poté, co obodujete kláštery, nechte stoupence na místě, 

jelikož mohou být pořád obodováni za nedokončené cesty a města, tak jako pouště. 

 

Zadruhé jsou obodovány všechny nedokončené cesty a města. Za každou nedokončenou cestu a 

město, hráč, který má stoupence na cestě či stoupence/proroky ve městě, získá jeden bod za 

každou dlaždici cesty či města. Svitky ve městech, stejně jako oázy na cestách, jsou také počítány 

po 1 bodu. 

 

Za nedokončené cesty a města, jenž obsahují více než jednoho stoupence, použijte pravidla pro 

uzavřené cesty a města, k určení, kdo skóruje. 

 

Pozn.: K usnadnění bodování, odstraňte, po obodování nedokončené cesty či města, odpovídající(ho) 

stoupence z plochy. 



 

Bodování pouští 

Stoupenci v pouštích jsou nyní obodováni. 

 - Spočítejte, kolik ovcí a vlků na poušti je. Za každého vlka v poušti, je ovce snědena vlkem a tato 

ovce není obodována. 

 - Zbývající ovce ve tvé poušti jsou po 2 bodech za každou. 

 - Pokud má v jedné pouštní oblasti své stoupence více hráčů, skóruje pouze hráč s nejvíce 

stoupenci. 

 - Pokud je remíza nad kontrolou pouště, pak obdrží body oba hráči. 

 

Hráč s nejvíce body na konci závěrečného bodování je vítěz! 

 

Tipy: 

 - Když pokládáš stoupence na pouště, umísťuj je naležato tak, aby všichni hráči mohli snadno vidět, 

ve kterých pouštích jsou. 

 - Nepodceňuj užitečnost pohybování Archou. Pokud nemůžeš skórovat žádné body umístěním 

stoupence, nebo pokud máš nedostatek stoupenců, jdi po snadných bodech, pohybováním Archou za 

tvými stoupenci. 

 - Poté, co proběhl tvůj tah, lízni si hned nový dílek, abys mohl promyslet, kam budeš hrát, až přijde 

tvůj další tah. Toto rapidně zrychlí herní tempo (zkrátí herní čas). 


