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PŘEHLED HRY
Na úsvitu civilizace znali vaši lidé jen své nejbližší okolí. 
Zbytek světa představoval neznámé místo. Musíte do 
divočiny vyslat obchodníky a válečníky, aby prozkoumali 
okolní neznámé země a zjistili, co skrývá terra incognita.

Terra Incognita je rozšíření hry Sid Meier’s Civilization: 
Nový úsvit, které přináší pravidla pro průzkum světa, 
armády, které můžete do neznáma vyslat, a okrsky, které 
vám pomohou objevená území proslavit. Do šarvátek 
o území se zapojí noví vůdci a každý vůdce obdrží 
unikátní kartu zaměření, která ho nasměruje na jeho 
vlastní cestu za velikostí v Terra Incognita.

Ještě před vaší první hrou s využitím tohoto rozšíření 
projděte následující kroky, abyste zkombinovali obsah 
rozšíření se součástmi ze základní hry (podívejte se na 
seznam součástí na další straně, podle kterého nové 
součásti rozeznáte):

1. Smíchejte dohromady mapové díly z rozšíření a ze 
základní hry.

2. Smíchejte dohromady karty vůdců z rozšíření 
s kartami vůdců ze základní hry.

3. Přidejte žetony divů, žetony barbarů, žetony 
přírodních divů, žetony vody, žetony surovin, žetony 
zboží a žetony a karty městských států k zásobám 
jejich protějšků ze základní hry.

4. Nahraďte kotouč událostí a ukazatele zaměření ze 
základní hry těmi z tohoto rozšíření.

5. Odeberte divy „Pentagon“ a „Machu Picchu“ ze 
základní hry, pak zkombinujte karty divů z tohoto 
rozšíření se zbývajícími kartami divů ze základní hry.

6. Odeberte karty vítězství „Technofil“/“Učenec“ ze 
základní hry, pak zkombinujte karty vítězství z tohoto 
rozšíření se zbývajícími kartami vítězství ze základní 
hry.

7. Přidejte modrý, zelený, oranžový a červený žeton 
kontroly do jejich příslušných zásob.

8. Z balíčků karet zaměření každé hráčské barvy 
odeberte následující karty: „Měna“, „Chov dobytka“ 
a všechny karty vojenství.

9. Oddělte unikátní karty zaměření (s portréty vůdců 
na rubových stranách) od ostatních karet zaměření 
z rozšíření. Rozdělte karty zaměření podle hráčských 
barev a smíchejte je s barevně shodnými kartami 
zaměření ze základní hry.

10. Odeberte karty diplomacie „Otevřené hranice“ ze 
základní hry, pak zkombinujte karty diplomacie 
z rozšíření s kartami diplomacie stejné barvy ze 
základní hry.

Sestavení kotoučůSestavení kotoučů

POUŽITÍ TOHOTO ROZŠÍŘENÍ

PŘIDÁNÍ PÁTÉHO HRÁČE
Každá karta v tomto rozšíření je 
označená symbolem rozšíření Terra 
Incognita pro snadné rozeznání od karet 
ze základní hry a ostatních produktů 
série Sid Meier’s Civilization: Nový 
úsvit.

Terra Incognita obsahuje sadu herních součástí 
fialové barvy, které dovolují přidat do hry Sid 
Meier’s Civilization: Nový úsvit pátého hráče.

Tyto fialové součásti lze při hře použít pouze společně 
s ostatními součástmi z rozšíření Terra Incognita.

SYMBOL ROZŠÍŘENÍ
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5 mapových dílů

8 žetonů vody

1 kotouč událostí 
(základna a šipka)

12 žetonů divů 
světa

5 rozšířených 
ukazatelů 
zaměření

10 karet vůdců 
(s přehledem okrsků na rubu)

2 žetonů barbarů

8 žetonů surovin  
(2 každého druhu)

26 žetonů 
zboží

40 hráčských karet 
zaměření

8 hráčských karet 
diplomacie

8 karet vítězství 
(6 standardních,  

2 pevností)

14 karet divů 
světa

8 karet diplomacie 
městských států

2 žetony přírodních 
divů (oboustranné)

2 žetony městských 
států (oboustranné)

1 kotouč pokroku 
(základna a šipka)

HERNÍ SOUČÁSTI

18 unikátních karet 
zaměření

24 karet zaměření

5 karet diplomacie

5 žetonů 
pevností

13 plastových figurek 
(1 hlavní město, 7 měst, 
3 karavany a 2 armády)

8 plastových figurek 
armád

20 žetonů okrsků 30 žetonů vlády

34 žetonů kontroly

5 žetonů okrsků

HERNÍ SOUČÁSTI PÁTÉHO HRÁČE

1 karta „Ibrahim“

12 žetonů kontroly
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PŘÍPRAVA
Při přípravě hry Terra Incognita proveďte namísto kroků 
uvedených v pravidlech základní hry následující kroky:

1. Vyberte si vůdce a barvy: Postupujte podle těchto 
kroků:

a. Každý si vezměte jednu náhodnou kartu vůdce 
a unikátní kartu zaměření s obrázkem tohoto 
vůdce na rubové straně.

b. Každý si zvolte jednu z hráčských barev 
a vezměte si součásti (města, armády, karavany, 
žetony kontroly, žeton okrsků), karty (zaměření 
a diplomacie) a kotouč pokroku této barvy.

c. Každý si vezměte jeden přehled okrsků (na 
zadních stranách karet vůdců Terra Incognita) 
a jeden od každého ze šesti typů žetonů vlády.

d. Každý nastavte šipku na svém kotouči pokroku na 
hodnotu „0“. 

2. Připravte oblast zaměření: Každý umístěte ukazatel 
zaměření ve své zvolené barvě pod svou kartu vůdce. 
Pak si každý vezměte šest svých karet zaměření 
s vyobrazenou „I“ na rubové straně a umístěte je 
lícem vzhůru do příslušných pozic pod ukazatelem 
zaměření podle pořadí na vaší kartě vůdce. Kartu 
„Zavlažování“ umístěte do pozice „1“ nejvíce vlevo.

a. Pokud máte unikátní kartu zaměření I. úrovně 
pokroku, nahraďte touto kartou kartu stejného 
druhu ve své řadě karet zaměření.

b. Každý umístěte jednu ze svých armád na svou 
kartu vojenského zaměření a jednu ze svých 
karavan na svou kartu ekonomického zaměření.

Herní součásti fialového hráče

Kotouč pokroku

Karty diplomacie

Žetony 
kontroly

KaravanyMěsta

Karty zaměření

Žetony 
okrsků

Armády

Unikátní karta 
zaměření

Žetony 
vlády

Karta vůdce

Karta zavlažování

Unikátní karta 
I. úrovněKaravanaArmáda
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3. Sestavte mapu: Z mapových dílů sestavte startovní 
mapu podle těchto kroků:

a. Každý si vezměte jeden náhodný díl 
obsahující symbol hlavního města 
(hvězda) a jeden žeton pevnosti. 
Nevyužité pevnosti a díly s hlavními 
městy vraťte do krabice.

b. Náhodně určete prvního hráče a dejte mu kotouč 
událostí.

c. Zamíchejte zbylé mapové díly a poblíž místa, na 
kterém bude mapa, z nich vytvořte balíček.

d. Vytáhněte čtyři díly — nebo dva díly 
v případě, že hrajete ve dvou nebo třech 
hráčích — zespodu balíčku mapových dílů. To 
budou základní díly.

e. Pomocí hodu kostkou určete, která strana 
základních dílů bude použita. Při výsledku 1–3 
použijte strany „A“ základních dílů, jinak použijte 
strany „B“.

f. Vytvořte základ mapy postupným umístěním 
základních dílů doprostřed stolu. V závislosti 
na použité straně se řiďte pořadím a orientací 
jednotlivých dílů podle obrázků níže. Pak na každý 

z těchto dílů umístěte žeton zboží, kterým je 
označíte jako základní díly.

g. Počínaje prvním hráčem a dále ve směru 
hodinových ručiček každý k mapě umístěte svůj 
žeton pevnosti tak, aby se stýkal nejméně se 
dvěma poli základních dílů. Žeton pevnosti se 
nesmí stýkat s jiným žetonem pevnosti ani 
s polem s městským státem.

h. Počínaje prvním hráčem a dále ve směru 
hodinových ručiček každý umístěte svůj díl 
s hlavním městem. Každý díl může být umístěn na 
libovolnou z jeho stran, ale umísťovaný díl se musí 
nejméně čtyřmi poli stýkat se základním dílem a/
nebo žetonem pevnosti. Když umístíte svůj 
mapový díl se symbolem hlavního města, 
umístěte na tento symbol své hlavní město.

i. Odeberte z mapy žetony zboží.

Pevnost 1 je umístěna správně. Pevnosti 2 a 3 jsou umístěny 
nepřípustně, protože spolu navzájem sousedí. Pevnost 4 je 

umístěna nepřípustně, protože se stýká pouze s jedním polem 
základního dílu.

1

2

3

4

✓✓
XX

XX

Díly 1 a 2 jsou umístěny správně. Díl 3 je umístěn nepřípustně, 
protože se musí dotýkat čtyř polí pevností a/nebo základních dílů. 

Pole na ostatních přidaných dílech se nepočítají.

✓✓
1

2

3 ✓✓
XX

Základní díly – strana B

2–3 hráči
4-5 hráčů

2

1
3

4

2–3 hráči
4–5 hráčů

1

2

3

4

Základní díly – strana A

Žeton pevnosti
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4. Osídlete mapu: Na každé pole mapy s vyobrazeným 
symbolem umístěte jeden žeton se stejným 
symbolem. Při tom dbejte na tato pravidla:

a. Umístěte žetony barbarů tak, aby písmena na 
žetonech souhlasila s písmeny na polích.

b. Umístěte žetony městských států tak, aby 
symbol a černý rámeček na žetonu (čtverec, kruh 
nebo hvězda) souhlasil se symbolem a černým 
rámečkem na poli.

5. Umístěte karty městských států: Za každý žeton 
městského státu umístěného na mapu vezměte 
obě kopie karty diplomacie tohoto městského 
státu a položte je na sebe poblíž herního plánu tak, 
aby byly pro všechny viditelné. Nepoužité karty 
diplomacie městských států nechte na hromádce 
poblíž.

6. Připravte žeton směru a kotouč událostí: První 
hráč na libovolné náhodné místo u okraje mapy 
umístí žeton směru barbarů (na jeho orientaci 
nezáleží). Pak první hráč nastaví šipku na kotouči 
událostí tak, aby ukazovala na helmu s hvězdičkou.

7. Rozdělte karty divů světa: Postupujte podle těchto 
kroků:

a. Karty divů světa rozdělte podle typu do čtyř 
hromádek. Typ karty je určen barvou karty 
a symbolem vlevo od obrázku divu.

b. Každou hromádku divů rozdělte podle éry do tří 
lícem dolů otočených hromádek. Hromádku každé 
éry zamíchejte a odeberte jednu náhodnou kartu 
z každé starověké a středověké éry. Odebrané 
karty vraťte do krabice bez toho, že byste se na ně 
dívali.

Přírodní div 
(Mrtvé moře)

Barbaři „J“

Surovina – ropa

Městský stát (Palenque: 
symbol baňky, rámeček 

hvězda)

When resolving a focus card, you can 
spend resource tokens (not natural 

wonder tokens) as trade tokens.

Palenque

Karty diplomacie městského 
státu (Palenque)

Starověké Středověké Moderní

Počet divů k použití 
z každé éry od každého typu divu

Počáteční políčko

Symbol typu 
divu

Barva typu divu

Éra divu
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8. Vytvořte balíčky divů světa: S každým typem karet 
divů světa proveďte následující:

a. Umístěte karty moderní éry daného typu lícem 
dolů na začátek balíčku.

b. Umístěte karty středověké éry daného typu lícem 
dolů na karty moderní éry.

c. Umístěte karty starověké éry daného typu lícem 
dolů na karty středověké éry.

d. Balíček umístěte do dosahu a výhledu všech hráčů 
a otočte vrchní kartu lícem vzhůru.

9. Uspořádejte žetony divů světa: Vedle každého 
balíčku divů světa umístěte všechny žetony divů světa 
se stejným symbolem a ve stejné barvě jako karty 
v tomto balíčku. 
 
 
 

10. Vyložte karty vítězství: Vedle mapy umístěte dvě 
karty vítězství pevností („Opevněný“ a „Expediční“). 
Pak vyberte tři náhodné karty vítězství a umístěte je 
lícem vzhůru k vítězným kartám pevností. Zbývající 
karty vítězství vraťte do krabice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vytvořte zásoby: Umístěte žetony zboží a zbývající 
žetony surovin na hromádky vedle mapy. Tím 
vytvoříte zásoby.

Nyní je hra připravena a můžete začít hrát.

8a 8b 8c

8d
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UNIKÁTNÍ KARTY ZAMĚŘENÍ

Terra Incognita 
přináší pro každého 
vůdce unikátní kartu 
zaměření, která se řídí 
stejnými pravidly jako 
všechny ostatní karty 
zaměření.

Hráč, který má 
unikátní kartu I. 
úrovně pokroku, jí ve 
své řadě karet v oblasti 
zaměření nahradí kartou I. úrovně pokroku stejného 
typu. Každý hráč s unikátní kartou zaměření II. nebo 
vyšší úrovně pokroku se může rozhodnout získat svou 
kartu kdykoliv, když má příležitost získat kartu zaměření 
příslušné úrovně pokroku.

KARTY RŮSTOVÉHO ZAMĚŘENÍ

Všichni hráči začínají hru s kartou 
zaměření „Růst“ I. úrovně 
pokroku – „Zavlažování“. Karty 
růstu hráčům umožňují vytvářet 
okrsky, které jsou podrobněji 
popsány na další straně.

Karty růstu také hráčům 
umožňují posilovat žetony 
kontroly, což je funkce, 
kterou už nadále neplní karty 
vojenského zaměření.

Když hráč vyhodnocuje svou kartu růstu, může utratit 
žetony zboží z této karty pro posílení žetonu kontroly 
za každý žeton zboží utracený tímto způsobem. Toto 
může být provedeno, ať už byl účinek této karty využit 
k posílení žetonů kontroly, či nikoliv.

Šakova unikátní karty zaměření 
Líc a rub

Karty růstového zaměření 
I. úrovně

PRAVIDLA ROZŠÍŘENÍ
Terra Incognita přináší do hry Sid Meier’s Civilization: 
Nový úsvit následující nová pravidla. Pokud by někdy 
mezi těmito pravidly a pravidly základní hry nastal 
rozpor, pravidla tohoto rozšíření mají přednost.

VÍTĚZSTVÍ VE HŘE

K vítězství ve hře musí hráč splnit agendy ze čtyř 
z pěti karet vítězství vyložených vedle mapy. Případné 
vítězství kontrolujte vždy na konci každého kola před 
vyhodnocením kotouče událostí.

Pokud dva nebo více hráčů splní podmínky vítězství 
zároveň, rozhodne mezi nimi počet žetonů kontroly. 
Vítězí hráč s více žetony. Pokud je stav nadále 
nerozhodný, postupujte podle pravidel základní hry.

Karty vítězství pevností

Karty vítězství pevností jsou novým typem karet vítězství. 
Oproti standardním kartám vítězství obsahují pouze 
jednu agendu: kontrolu určitého počtu pevností (viz 
„Pevnosti“ na str. 11). Hráči navíc musí kritéria těchto 
agend splňovat průběžně. Pokud hráč ztratí kontrolu 
nad pevností a nadále kritérium některé z těchto agend 
nesplňuje, odebere z karty této agendy svůj žeton 
kontroly.

Karta vítězství „Opevněný“ (vlevo) vyžaduje, aby hráč kontroloval 
jednu nebo více pevností. Karta vítězství „Expediční“ (vpravo) 

vyžaduje, aby hráč kontroloval dvě nebo více pevností.

První pozice Druhá pozice Třetí pozice Čtvrtá pozice Pátá pozice

Ukazatel zaměření obsažený v tomto rozšíření přidává 
do oblasti zaměření další pozici „1“. Obě pozice označené 
číslem „1“ se považují za první pozice a při zařazování 
karty zaměření musí být tato karta umístěna do pozice 
nejvíce vlevo. 

Při vyhodnocování karty zaměření „jako by byla na 
první pozici“ se tato karta vyhodnotí jako karta na pozici 
nejvíce vlevo. Pozice očíslované „2“, „3“, „4“ a „5“ se 
v pořadí stále považují za druhou, třetí, čtvrtou a pátou 
pozici.

ROZŠÍŘENÁ OBLAST ZAMĚŘENÍ      
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OKRSKY

Okrsky jsou nový typ žetonů kontroly představující 
specializované oblasti vaší civilizace. Okrsky se řídí všemi 
pravidly pro žetony kontroly s těmito výjimkami:

   Okrsky se umísťují s pomocí karet růstového zaměření. 
Schopnosti, které hráčům umožňují umístit žetony 
kontroly, nelze použít k umístění okrsků.

   Okrsky se řídí stejnými pravidly umístění jako žetony 
kontroly s jednou výjimkou: při umísťování okrsku 
může hráč tímto okrskem nahradit jeden ze svých 
žetonů kontroly. Když to udělá, umístí tento okrsek 
neposílenou stranou nahoru, dokonce i když jím 
nahradil posílený žeton kontroly.

   Když je okrsek během útoku poražen, útočník nahradí 
žeton okrsku neposílenou stranou svého vlastního 
žetonu kontroly (ne okrskem).

   Schopnosti, které nahrazují žeton kontroly jednoho 
hráče žetonem kontroly jiného hráče, mohou nahradit 
okrsky. Pokud je okrsek takovou schopností nahrazen, 
je nahrazen neokrskovým žetonem kontroly.

Každý typ okrsku má své vlastní 
schopnosti. Hráči vyhodnotí schopnosti 
svých okrsků, když šipka na kotouči 
událostí ukáže na symbol okrsku. Hráči 
vyhodnotí své okrsky počínaje prvním 
hráčem a dále v pořadí ve směru 
hodinových ručiček. Každý hráč vyhodnotí schopnosti 
svých okrsků v pořadí dle vlastní volby.

Mnoho okrsků hráči dovoluje provést něco v rozsahu 
určitého počtu polí daného okrsku. Při vyhodnocování 
takové schopnosti hráč započítá veškerá pole, včetně 
soupeřových polí a vody a bez ohledu na obtížnost 
terénu.

Na zadních stranách karet vůdců Terra Incognita jsou 
uvedeny rychlé přehledy efektů okrsků. Kompletní 
pravidla každého z těchto efektů jsou zde: 

Kampus

K vyhodnocení okrsku kampusu umístěte 
jeden ze svých žetonů zboží ze zásoby na 
svou kartu vědeckého zaměření za každé 
spojenecké pole s horským terénem nebo 
s přírodním divem, které je na poli vašeho kampusu 
nebo s ním sousedí.

Symbol okrsku na 
kotouči událostí

Obchodní centrum

K vyhodnocení okrsku obchodního centra 
zvolte jednu z následujících možností:

   Umístěte žeton zboží ze zásob na kartu 
z řady v oblasti zaměření za každé vaše rozvinuté 
město.

   Umístěte jeden ze svých žetonů zboží ze zásoby 
na svou kartu ekonomického zaměření za každé 
spojenecké pole s pouštním terénem, které je na poli 
vašeho obchodního centra nebo s ním sousedí.

Ležení

K vyhodnocení okrsku ležení vyhodnoťte 
jednu nebo obě z následujících možností:

   Porazte barbary nebo soupeřovu armádu 
ve vzdálenosti do dvou polí od vašeho ležení. Pokud 
jsou poraženi barbaři, umístěte jeden žeton zboží na 
libovolnou kartu ve vaší oblasti zaměření jako obvykle.

   Posilte spojenecký žeton kontroly do vzdálenosti dvou 
polí od pole vašeho ležení.

Průmyslová zóna

K vyhodnocení okrsku průmyslové zóny 
zvolte jednu z následujících možností:

   Umístěte jeden ze svých žetonů zboží ze 
zásoby na svou kartu průmyslového zaměření za každé 
spojenecké pole s lesním terénem, které je na poli vaší 
průmyslové zóny nebo s ní sousedí.

   Odhoďte tři žetony zboží ze své karty průmyslového 
zaměření pro vybudování města na přípustném poli do 
vzdálenosti dvou polí od spojeneckého pole.

Divadelní náměstí

K vyhodnocení okrsku divadelního náměstí 
zvolte jednu z následujících možností:

   Umístěte jeden žeton kontroly do 
vzdálenosti dvou polí od pole vašeho divadelního 
náměstí.

   Umístěte jeden žeton kontroly do vzdálenosti dvou 
polí od spojeneckého města s divem.
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ARMÁDY

Armády jsou novým typem figurek. Každý hráč ovládá 
počet armád uvedený na jeho aktuální kartě vojenského 
zaměření. Když hráč získá vojenskou kartu s více 
armádami, než měl na předchozí kartě, umístí další 
armádu na tuto nově získanou vojenskou kartu. Pokud 
hráč kontroluje více armád, musí nejprve úplně 
vyhodnotit pohyb jedné armády (včetně případného 
útoku) ještě před tím, než provede pohyb s další 
armádou.

K pohybu armád po mapě slouží nové karty vojenského 
zaměření. Při pohybu armády ji postupně přesuňte po 
jednotlivých polích až do vzdálenosti uvedené na kartě. 
Armáda na vojenské kartě se může začít pohybovat 
z vašeho hlavního města nebo rozvinutého města. 
Považuje se, jako by již na poli tohoto města byla.

Když armáda vstoupí na pole s barbary, městským 
státem nebo soupeřovou součástí, tato armáda musí 
ukončit svůj pohyb, její zbývající pohyb propadá a musí 
provést útok.

Útoky se provádějí podle pravidel pro útoky ze základní 
hry s následujícími rozdíly (viz přehled kroků útoku na 
str. 16):

Iniciace útoků

   Všechna základní pravidla odkazující na počítání polí 
k provedení útoku nebo na útok z konkrétního pole 
se ignorují. Útoky jsou iniciovány pouze pohybem 
armády.

   Pokud armáda útočí na pole s více součástmi, hráč 
kontrolující útočící armádu zvolí, která z těchto 
součástí bude cílem útoku. Pokud armáda útočí na 
pole s barbary, cílem útoku musí být tito barbaři.

Během útoku

   Armáda nebo karavana, která čelí útoku, má bonus 
k bojové síle ve výši obtížnosti terénu, na kterém tato 
figurka právě je. Tyto figurky nezískávají žádný bonus 
za posílené žetony kontroly.

Počet použitelných 
armád

   Pokud je na poli obránce nejméně jedna další 
spojenecká armáda (kromě obránce samotného), 
obránce získává k bojové síle bonus 2.

   Když hráč během boje utratí žeton zboží, může 
namísto zvýšení bojové síly o 1 znovu hodit svou 
kostkou.

  Hráč se může rozhodnout, zda utratí žeton 
zboží, až poté, co vidí výsledek svého hodu nebo 
opakovaného hodu.

  Útočník stále musí utratit všechny žetony zboží, 
které si přeje utratit během útoku, před tím, než 
libovolné ze svých žetonů utratí obránce.

Po útoku

   Pokud zvítězí obránce, útočící armáda je poražena 
a vrátí se na kartu vojenského zaměření útočníka.

   Pokud zvítězí útočník, hráči se řídí instrukcemi pro 
vítězství útočníka ze základní hry s těmito rozšířeními:

  Pokud byl obránce:

  Karavana nebo armáda: Obránce byl 
poražen a vrátí se na příslušnou kartu 
v oblasti zaměření svého hráče.

  Okrsek: Útočník nahradí tento okrsek svým 
vlastním neposíleným neokrskovým žetonem 
kontroly.

  Město nebo žeton kontroly (včetně 
okrsků): Všechny soupeřovy armády 
a karavany na poli jsou poraženy a vrátí se na 
karty zaměření svého hráče.

  Po útoku zůstává útočící armáda na napadeném 
poli, pokud toto pole stále neobsahuje městský 
stát, neobsazenou pevnost nebo soupeřovu 
součást (například pokud hráč osvobodil městský 
stát nebo zaútočil na pole obsahující více než 
jednu soupeřovu součást). V takovém případě se 
útočící armáda vrátí na poslední pole, na kterém 
byla před útokem, pokud toto pole neobsahuje 
barbary, městský stát nebo soupeřovu součást. 
V obou případech armádě její zbývající pohyb 
propadá.
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Další pravidla armády

Pro armády platí také tato pravidla:

   Města lze vybudovat na polích obsazených 
spojeneckými armádami, ale ne na polích obsazených 
soupeřovými armádami.

   Na pole obsazená soupeřovými armádami nelze 
umístit žetony kontroly.

   Karavany se mohou přesunout na i přes pole obsazená 
armádami, jak spojeneckými, tak soupeřovými.

   Schopnosti, které odebírají součásti nebo nahrazují 
součásti jednoho hráče součástmi jiného hráče 
nemohou mít za cíl pole s armádou.

   Armáda na poli se symbolem barbarů těmto barbarům 
nebrání v objevení. Pokud se barbaři objeví na poli 
s armádou, je tato armáda zničena a vrátí se na 
vojenskou kartu svého hráče.

   Pokud se barbaři přesunou na pole s armádou, je tato 
armáda zničena a vrátí se na vojenskou kartu svého 
hráče. Barbaři se vrátí na poslední pole, na kterém byli 
(ne vodu). Jakékoli město nebo žeton kontroly na poli 
s armádou je před barbary chráněno, neodebere se 
ani se neotočí neposílenou stranou nahoru.

PEVNOSTI

Pevnosti jsou obranná postavení 
na mapě představovaná žetony 
pevností umístěnými během přípravy. 
Pole pevností se považují za lesní 
terén s obtížností 3. Hráči nemohou 
vybudovat město sousedící s pevností a nemohou 
na pevnosti umístit žetony kontroly (včetně okrsků). 
Karavany a armády se mohou přesunout do pevností, 
ale pokud armáda vstoupí do pevnosti, která není 
kontrolována hráčem, musí ihned ukončit svůj pohyb 
a provést útok.

Když armáda útočí na nikým nekontrolovanou pevnost, 
pevnost se brání s bonusem 6. Pokud útočník zvítězí, 
umístí na pevnost jedno ze svých nepoužitých měst, 
které funguje jako normální město.

Zatímco má hráč na pevnosti město, tuto pevnost 
kontroluje. Kontrola jedné nebo více pevností hráče 
posune o krok blíže k vítězství, protože tím bude splňovat 
agendu nových karet vítězství pevností. Více informací 
najdete v části „Vítězství ve hře“ na str. 8. 

Žeton pevnosti

1

2 3

Příklad použití armádyPříklad použití armády
Viktorie (červená barva) pohybuje svou armádou 
k útoku na Šaku (modrá barva). Vyhodnotí svou 
kartu vojenského zaměření na třetí pozici.

1. Na své cestě k Šakově městu se pohybuje 
přes pole s nížinami a lesy, protože její karta 
vojenského zaměření není na dostatečně 
vysoké pozici, aby se armáda přesunula přes 
hory.

2. Armáda ukončí svůj pohyb na poli s Šakovým 
městem a armádou. Viktorie se rozhodne 
zaútočit na Šakovu armádu.

3. Viktorie v boji zvítězí a modrá armáda 
je vrácena na Šakovu vojenskou kartu. 
Viktoriina armáda nemůže zůstat na stejném 
poli s Šakovým městem, proto se musí 
vrátit na poslední pole, na kterém byla před 
útokem.
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PRŮZKUM

Namísto sestavení celé mapy na začátku hry hráči 
v Terra Incognita používají své karavany a armády 
k postupnému objevování světa a rozšiřování jeho 
hranic.

Když se karavana nebo armáda pohybuje a její figurka je 
na okrajovém poli mapy na dílu s hlavním městem, 
může tato figurka vyčerpat pohyb o jedno pole a místo 
pohybu provést průzkum.

Když hráč provádí průzkum, postupuje v následujících 
krocích:

1. Vezme spodní díl z balíčku mapových dílů.

2. Umístí díl tak, aby se stýkal se čtyřmi poli již 
existující mapy včetně pole, ze kterého hráč 
průzkum provádí. Nový mapový díl lze umístit 
kteroukoliv stranou nahoru. Pokud díl nelze umístit, 
protože nesplňuje všechny podmínky pro umístění, 
vrátí se na vrch balíčku mapových dílů a průzkum 
končí.

3. Podle kroku 4 přípravy hry na straně 6 osídlete nový 
mapový díl žetony barbarů, surovin, přírodních 
divů a městských států. Pokud je umístěn žeton 
městského státu, dejte poblíž mapy také karty 
městského státu.

4. Pokud se uprostřed mapy vytvoří uzavřené prázdné 
místo, vyplňte jej žetony vody.

Žeton směru barbarů lze přesunout, pokud by novému 
dílu bránil v umístění.

Poté, co karavana nebo armáda provede průzkum, může 
pokračovat v pohybu po zbývajícím počtu polí (minus 
ono jedno pole za provedený průzkum), ale už při tomto 
pohybu nemůže znovu provést průzkum.

Šaka prozkoumává se svou armádou 
(zvýrazněna žlutě). Pozice 1 není možná, 
protože se díl nedotýká pole s prozkoumávající 
figurkou. Pozice 2 není možná, protože se díl 
dotýká pouze 2 polí již existující mapy.

Šaka tedy pro umístění prozkoumaného dílu 
zvolí pozici níže.

Poznámka: Když Šaka v některém dalším 
tahu přesune svou karavanu, nemůže s touto 
karavanou z jejího aktuálního pole provést 
průzkum, protože není na dílu s polem 
hlavního města.

Příklad průzkumuPříklad průzkumu

2

1

XX

XX

✓✓
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Pokud pozici karty ovlivní více efektů, tyto efekty se 
aplikují v pořadí dle hráčovy volby.

Pokud nějaká schopnost závisí na vyhodnocení karty 
zaměření na konkrétní pozici (např. „při vyhodnocení 
této karty na páté pozici“), karta se považuje, jako by byla 
na pozici nejvíce napravo.

Pokud má být karta vyhodnocena na určené pozici (např. 
„jako by byla na první pozici“), schopnosti, které způsobí 
vyhodnocení této karty více vpravo, pozmění tuto 
určenou pozici (viz příklad níže). Libovolná schopnost, 
která způsobí vyhodnocení karty zaměření „jako by byla 
na první pozici“ odkazuje na pozici nejvíce vlevo v oblasti 
zaměření.

VLÁDY

Ve hře Terra Incognita si hráči 
volí formu vlády své civilizace 
představovanou jedním ze šesti 
typů žetonů vlády.

Hráči začínají hru bez určené 
vlády. Když kotouč událostí dosáhne 
symbolu vlády, každý hráč může 
provést změnu na novou vládu. Ke 
změně na novou formu vlády si hráč 
vybere jednu ze svých karet zaměření 
na jedné ze dvou prvních pozic a umístí na tuto kartu 
žeton vlády stejného typu. Pokud už hráč má žeton vlády 
na jiné kartě, musí tento žeton odebrat.

Když hráč vyhodnocuje kartu zaměření s umístěným 
žetonem vlády, vyhodnotí tuto kartu, jako by byla o tolik 
pozic více vpravo od své současné pozice, kolik je na 
žetonu vlády symbolů šipek. Podrobnější popis nalezete 
v dalším odstavci.

VYHODNOCENÍ KARTY 
ZAMĚŘENÍ „VÍCE NAPRAVO“

Některé efekty hráči umožňují vyhodnotit kartu zaměření 
jako by v jeho oblasti zaměření byla posunuta o určitý 
počet pozic napravo. Při tom hráč odpočítá určený počet 
pozic směrem vpravo od současné pozice karty 
a vyhodnotí kartu, jako by byla v této pozici (viz příklad 
níže).  Pokud by karta měla být vyhodnocena vpravo od 
pozice „5“, vyhodnotí se jako karta na pozici „5“.

Žeton vlády

Symbol vlády na 
kotouči událostí

Forma vlády „Monarchie“ způsobí, že se karta růstového zaměření 
vyhodnotí o dvě pozice vpravo, takže se vyhodnotí, jako by byla na 

pozici „5“ namísto na pozici „3“.

2

3

4

1

Teddy chce použít svou kartu zaměření 
„Kapitalismus“, která říká „Jednou za tah, jakmile 
zařadíš tuto kartu, zvol jinou kartu ve své oblasti 
zaměření. Tuto kartu vyhodnoť, jako by byla na 
první pozici, ale nezařazuj ji.“

1. Teddy vyhodnotí a zařadí svou kartu 
„Kapitalismus“.

2. Teddy se rozhodne s pomocí schopnosti karty 
„Kapitalismus“ vyhodnotit svou kulturní kartu.

3. Schopnost karty „Kapitalismus“ vyhodnotí 
kartu kulturního zaměření „jako by byla na 
první pozici“, což odkazuje na pozici „1“ nejvíce 
vlevo.

4. Teddyho forma vlády je „Republika“, takže 
svou kulturní kartu vyhodnotí, jako by byla 
o dvě pozice více vpravo. Tím pádem kartu 
vyhodnotí jako by byla na pozici „2“.

Příklad změny pozicePříklad změny pozice
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TERMINOLOGIE
Tato část popisuje některé běžné pojmy ze hry.

   Může: Efekt používající slovo „může“ poskytuje hráči 
nové možnosti. Slovo „může“ také označuje volitelné 
efekty. Když je takový efekt spuštěn, hráč si vždy volí, 
jestli ho vyhodnotí, či nikoliv.

   Zmocnit se: Hráč se zmocní divu, když si vezme kartu 
tohoto divu jako výsledek útoku.

   Figurky: Figurky zahrnují armády a karavany.

   Přípustné pole: Když budujete město, „přípustné 
pole“ je takové pole, které není vodní, nesousedí 
s jiným městem, městským státem nebo pevností, 
a které neobsahuje žádné jiné součásti, než karavany, 
spojeneckou armádu nebo spojenecký žeton kontroly. 

   Součásti: Součásti zahrnují armády, karavany, města, 
žetony kontroly a žetony okrsků.

   Pak: Slovo „pak“ určuje pořadí vyhodnocení 
u vícenásobných efektů. Efekt začínající slovem „pak“ 
nastane poté, co byly vyřešeny všechny efekty, které 
mu předcházely, ale nevyžaduje, aby se projevily 
účinky předchozích efektů.

UPŘESNĚNÍ
   Akkad: Hráč s kartou diplomacie „Akkad“ stále musí 

provést útok, pokud jeho armáda ukončí pohyb na poli 
se soupeřovým žetonem kontroly.

   Antananarivo: Hráč s kartou diplomacie 
„Antananarivo“ může vybudovat div na poli s jeho 
žetonem městského státu stejně jako každé jiné 
město. Kontrola nad tímto divem se přenese na hráče, 
který právě odehrává svůj tah, pokud má tento hráč 
jednu z karet diplomacie Antananariva.

   Ibrahim: Karta „Ibrahim“ je zvláštní karta pro použití 
s kartou vůdce „Osmanské říše“, která popisuje, jak se 
tato karta používá.

  Hráč, který dostane kartu „Ibrahim“ od hráče 
s kartou vůdce „Osmanské říše“, získává 
efekt uvedený na kartě. Hráč s kartou vůdce 
„Osmanské říše“ nemůže sám o sobě efekt karty 
„Ibrahim“ použít.

KOTOUČ UDÁLOSTÍ

Toto rozšíření obsahuje 
nový kotouč událostí, který 
nahrazuje kotouč událostí ze 
základní hry. Na novém kotouči 
jsou zachovány symboly ze 
základní hry pro objevení 
a pohyb barbarů, ale už neobsahuje symbol obchodu. 
(Rozvinutá města nyní generují žetony zboží přes okrsek 
obchodního centra jak je popsáno na str. 9.)  
Nový kotouč také obsahuje tři nové symboly, které jsou 
popsány níže.

Symboly okrsků

Když se šipka na kotouči otočí na tento 
symbol, hráči vyhodnotí efekt každého 
ze svých okrsků počínaje prvním hráčem 
a dále ve směru hodinových ručiček. 
Podrobnější popis najdete v části „Okrsky“ na str. 9. 

Symbol vlády

Když se šipka na kotouči otočí na tento 
symbol, každý hráč má příležitost změnit 
svou formu vlády. Podrobnější popis najdete 
v části „Vlády“ na str. 13. 

Symboly divů

Když se šipka na kotouči otočí na tento 
symbol (mimo přípravy hry), po vyhodnocení 
ostatních symbolů na stejném políčku 
kotouče umístěte žeton zboží na každý lícem 
vzhůru otočený div na vrchu balíčku divů. Pokud by se 
takto na div umístil druhý žeton zboží, odeberte tento 
div ze hry (žetony zboží vraťte do zásob) a otočte lícem 
vzhůru další div z balíčku.

Když budujete div, jakýkoliv div, na kterém je 
žeton zboží, má cenu sníženou o 1. Když tento div 
vybudujete, vraťte žeton zboží do zásob.
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Lorena Velásquez, Ben Waxman, Matt Wichmann a Miltos 
Yfantopoulos.
Zvláštní poděkování patří všem našim vytrvalým beta testerům.
Použité ilustrace pochází z archivu Firaxis. Děkujeme všem těmto 
umělcům za jejich příspěvek.
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HRÁČSKÉ HANDICAPY

Pokud jsou mezi hráči velké rozdíly ve zkušenostech, 
mohou se během přípravy přidat na karty zaměření 
méně zkušených hráčů žetony zboží, aby hra byla 
vyrovnanější. Každý z méně zkušených hráčů začne 
s jedním žetonem zboží na každé své kartě zaměření.

Pokud by si hráči přáli tento handicap zvýšit, mohou se 
dohodnout a přidat další žetony zboží, které rovnoměrně 
rozdělí na karty zaměření méně zkušených hráčů, 
počínaje kartami nejvíce vlevo a dále směrem doprava.

VOLITELNÁ PRAVIDLA
Před začátkem hry se můžete dohodnout na použití 
jednoho nebo více z těchto volitelných pravidel.

MÍRUMILOVNÁ HRA

Pokud dáváte přednost méně vojensky zaměřené hře, 
můžete hrát bez použití karet vítězství pevností. Stále 
byste měli používat žetony pevností, které fungují stejně 
jako při běžné hře, ovšem kontrola pevnosti se nepočítá 
jako splnění podmínek vítězství. Podmínky vítězství jsou 
stejné jako v základní hře.

©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, 
Civilization, 2K, Firaxis Games a jejich příslušná loga jsou obchodní 
známky Take-Two Interactive Software, Inc. © 2020 Fantasy Flight 
Games. Gamegenic je TM & © Gamegenic GmbH. Fantasy Flight 
Games a FFG logo jsou ® Fantasy Flight Games. Všechna práva 
vyhrazena jejich příslušným vlastníkům. Fantasy Flight Games sídlí 
na 1995 West County Road B2, Roseville, MN, 55113, USA 651-639-
1905. Skutečné herní součásti se mohou od vyobrazených lišit.
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RYCHLÝ PŘEHLED
Tato stránka obsahuje rychlý přehled všech důležitých 
informací, které můžete během hry potřebovat.

PROVEDENÍ ÚTOKU

1. Určení cíle: Útočník si zvolí jednu soupeřovu součást 
na poli s útočníkovou armádou, která bude cílem 
útoku.

2. Útočný hod: Útočník hodí kostkou a přičte 
následující bonusy:

  Číslo pozice, u které je umístěna vojenská karta.

  Bonusy ze svých karet a své karty vůdce.

3. Obranný hod: Obránce hodí kostkou a přičte bonusy 
podle typu bráněného cíle:

  Nekontrolovaná pevnost: Bonus = 6.

  Městský stát: Bonus = 8.

  Barbaři: Bonus = obtížnost terénu bráněného pole.

  Soupeřova součást: Bonus = součet všeho 
následujícího, které platí:

  Město: Dvojnásobek obtížnosti terénu 
bráněného pole. +1 za každý sousedící 
spojenecký posílený žeton kontroly.

  Žeton kontroly: Obtížnost terénu 
bráněného pole. +1, pokud je obránce 
posílený. 
+1 za každý sousedící spojenecký posílený 
žeton kontroly.

  Armáda nebo karavana: Obtížnost terénu 
bráněného pole.

  Vše: +2 , pokud je na poli obránce také 
nejméně jedna další spojenecká armáda 
(kromě obránce samotného).

  Vše: Bonusy za karty a kartu vůdce.

4. Utracení žetonů zboží: Útočník má jednu příležitost 
utratit žetony zboží ze své karty vojenského 
zaměření, poté ho následuje obránce. Za každý 
utracený žeton může hráč znovu hodit svou kostkou 
nebo přidat +1 ke své bojové síle.

5. Porovnání bojových sil: Hráč s vyšší bojovou silou je 
vítěz (v případě shody je vítěz obránce).

AGENDY

Přičinlivý: Měj na mapě 5 okrsků.

Progresivní: Kontroluj 1 div světa 
z každé éry.

Diplomatický: Měj karty diplomacie od 4 
různých hráčů a/nebo městských států.

Chamtivec: Měj 5 žetonů surovin a/nebo 
žetonů přírodních divů.

Obranný: Měj 15 posílených žetonů 
kontroly.

Devastující: Jako útočník vyhraj útok 
s celkovou bojovou silou 16 nebo více.

Rozpínavý: Kontroluj město na 6 
různých mapových dílech. (Pevnosti se 
počítají jako svůj vlastní díl.)

Produktivní: Kontroluj 2 divy světa ze 
stejné éry.

Provinciální: Kontroluj rozvinuté město 
na 4 různých mapových dílech. (Pevnosti 
se počítají jako svůj vlastní díl.)

Různorodý: Kontroluj 3 různé typy divů.

Technofil: Měj v oblasti zaměření 3 karty 
zaměření IV. úrovně. (Nahrazuje agendu 
stejného jména ze základní hry.)

Učenec: Kontroluj 2 vědecké divy světa.
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