
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Minirozšíření přidává do hry 6 nových kartiček známých německých katedrál a dává 
možnost hráčům získat slušný počet bodů pomocí arcibiskupa a lupiče. 
 

Herní materiál  
• 6 kartiček s německými katedrálami 
 
 
 

 
  
 
 

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo 
kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou 
popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření. 
 

Příprava hry 
Zamíchejte 6 nových kartiček s katedrálami mezi ostatní kartičky ze základní 
hry. 
 

Pravidla hry 
 

1. Přiložení kartičky
Pokud si vytáhnete kartičku s katedrálou, přiložíte ji běžným způsobem do 
krajiny. 
 

2. Umístění figurky 
Poté, co umístíte kartičku s katedrálou do krajiny, můžete na ni podle 
běžných pravidel umístit svou figurku. Můžete ji umístit na cestu, louku 
nebo jako arcibiskupa do katedrály. 
 

3. Bodování 
 

Bodování uzavřené cesty 
Jakmile dokončíte cestu vedoucí přímo ke katedrále, získáte za vašeho 
lupiče 2 body za každý úsek cesty. 

Klaus-Jürgen Werde 

Německé katedrály 

Katedrála  
v Kolíně 

Katedrála  
v Mnichově 

Kostel v Drá- 
žďanech 

Kostel  
v Hamburku 

Velechrám  
v Ulmu 

Katedrála  
v Cáchách 



 

Zvláštní pravidla při bodování 
Dokončená cesta, která začíná i končí na stejné 

kartičce s katedrálou, se oproti běžným pravidlům 

hodnotí jiným způsobem. 
 

Červený získá 10 bodů za uzavřenou cestu. Na 

kartičce s katedrálou počítejte každou cestu zvlášť. 
 

Bodování katedrály 
Body za katedrálu získáte, pouze pokud jsou všechny cesty vedoucí ke 

katedrále uzavřeny. Arcibiskup vám přinese body za každou cestu - 1 bod za 

každou kartičku. 3 nebo 4 úseky cest u katedrály nemají žádný význam. 
 

Poznámka: Cesta, která začíná i končí u 

katedrály je v tomto případě počítána 

pouze jako jedna a bude znovu bodována. 
 

Červený získá 8 bodů za dokončenou 

katedrálu (2 uzavřené cesty: 1x za 5 

bodů a 1x za 3 body). Modrý získá 6 

bodů za uzavřenou cestu. 
 

Po započítání bodů si svou figurku vezměte zpět do zásoby. 
 

Bodování na konci hry 
I na konci hry vám nedokončené katedrály a k nim vedoucí cesty přinesou 

body. Každý lupič a arcibiskup vám přinese jeden bod za kartičku s cestou 

vedoucí ke katedrále. 
 

Speciální pravidla s dalšími rozšířeními 
1. rozšíření: Za každou dokončenou cestu s hostincem vedoucí přímo ke 

katedrále získáte 3 body místo 2. Za vašeho arcibiskupa pak získáte 2 body 

místo 1 za každou úsek cesty. Na konci hry za nedokončenou cestu s 

hostincem nezískáte žádné body. To platí jak pro lupiče, tak pro arcibiskupy 

na nedokončených katedrálách. 

3. rozšíření: Drak smí sežrat arcibiskupa umístěného na katedrále. 

Česká pravidla upravil: peťul a Tomáš 
 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, 
pište na www.carcassonneforum.4fan.cz. 
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