Potěmkinova vesnice - hráč zaplatí 2 ruble, když kartu
vykládá. Pokud bude tuto kartu nahrazovat, její
odpočitatelná hodnota je 6 rublů.
Skladiště - hráč může mít v ruce až 4 karty.
Hostinec - ihned po každém vyhodnocení staveb může
hráč koupit maximálně 5 bodů, každý za 2 ruble (naopak
však nelze si brát peníze za odečtené body).
Car Petr Veliký - může nahradit jakoukoliv zelenou
kartu.
Hvězdárna - při vyhodnocení přinese 1 bod, pokud ji
hráč nevyužije jinak: při modré akční fázi si hráč vezme
vrchní kartu z libovolného balíčku (nesmí to však být
karta poslední). Tuto kartu musí buď ihned zaplatit a
vyložit nebo si ji vezme do ruky nebo ji odloží do
odkládacího balíčku. V každém případě však hvězdárnu
otočí rubem nahoru a neinkasuje za ni bod. Na začátku
dalšího kola ji opět otočí lícem nahoru a karta je
k dispozici k libovolnému využití.

HRA PRO 2 NEBO 3 HRÁČE
Hra probíhá stejně s tím, že při prvním kole řemeslníků
vyloží správce pro 3 hráče jen 6 karet, pro 2 hráče jen 4
karty řemeslníků. V dalším průběhu hry doplňuje vždy
na celkový počet 8 karet.
TIPY A TAKTICKÉ RADY
! V prvním kole řemeslníků by si každý hráč měl
koupit 2 řemeslníky! Jinak bude za ostatními pozadu.
Řemeslníci mají nejlepší poměr mezi náklady a
výnosy.
! Drahé karty jsou relativně levnější. 1 bod za tržiště
stojí 5 rublů, 1 bod za celnici stojí 4 ruble, atd. Proto
se občas vyplatí šetřit, aby si hráč později mohl koupit
dražší kartu.
! V prvním kole staveb vzniká otázka: vyplatí se koupit
hned drahou budovu? Při hodnocení staveb to vždy
přinese dosti bodů. Na druhé straně však zůstává hráč
na nějakou chvíli téměř nebo zcela bez prostředků a to
je nebezpečné.

! Směnitelné karty jsou zpravidla prospěšné. Proto je
vhodné si nechat nějaké peníze na tuto fázi. Avšak není
rozumné vydat se zcela, neboť na konci tohoto kola
není vyhodnocení, a tudíž žádný přísun peněz.
! Pokud se hráč rozhoduje, zda koupit či vyložit nějakou
kartu, v jeho úvahách hraje roli, kromě peněz a bodů,
které karta přinese, také fakt, zda si přeje či nikoliv
uvolnit místo pro novou kartu. Pokud bude v příštím
kole startovním hráčem, není to pro něj příliš výhodné,
pokud je však na konci pořadí, už to vypadá jinak.
! Většinou je výhodné vzít si kartu do ruky. Lze tak
překlenout dočasný nedostatek financí. Kartu přece
platíme až při vyložení. Ale pozor, aby nedošlo
k
přetaktizování: na konci hry se za karty zbylé v ruce
odpočítávají body.
! Tato hra probíhá v neustálém nedostatku peněz. Ale
to je přece právě to zábavné! Vždyť by to byla nuda
moci vždy koupit, na co jen pomyslím. Alespoň při
této hře.
Zvláštní případ: hráči nekupují ani si neberou do
ruky žádné karty
Může se stát, že v jednom kole hráči nic nekupují, ani
neberou do ruky, případně vykládají jen karty z ruky.
Poté všichni passují. Proto nelze přiložit na hrací desku
žádné nové karty. To však na dalším průběhu nic nemění.
Poté, co všichni passovali, následuje normální
vyhodnocení a pak správce otočí nový balíček. Hra
pokračuje dalším kolem. Tato situace se velmi zřídka
může i opakovat vícekrát za sebou. Avšak při každém
vyhodnocení hráči dostávají peníze, a tím stoupá opět
jejich koupěschopnost. Koneckonců, vyhrává se na
základě vyložených karet!

SANKT PETERSBURG
Michael Tummelhofer

V roce 1703 založil car Petr veliký Sankt Petersburg, kterému brzy začali říkat „Paříž východu“. Zimní palác, Ermitáž,
Chrám Spasitele a jiné významné památky jsou četnými návštěvníky z celého světa obdivovány dodnes. Ale Sankt
Petersburg byl jen jednou z jeho mnoha aktivit. Car reformoval celou svou říši a vyvedl ji ze středověku do současnosti.
K tomu ovšem potřeboval novou vládu, do které jmenoval šlechtice. Také řemesla prožívají rozkvět, protože v novém
Rusku je třeba ještě mnoho práce. Toto období si můžete připomenout v nové hře SANKT PETERSBURG.
Hráči si opatří řemeslníky, stavby a šlechtice a vykládají je před sebe. Ti jim pak během hry přinášejí peníze, body nebo
obojí. Za šlechtice dostane hráč ještě další body při konečném vyhodnocení. Ten, kdo při stálém nedostatku peněz
prokáže nejlepší organizaci, vyhrává.

HRACÍ POTŘEBY
! 382 rublů (14x1, 14x2, 12x5, 12x10, 8x20)
! 120 karet
! 31 řemeslníků (zelené)
! 28 staveb (modré)
! 27 šlechticů (oranžové)
! 30 směnitelných karet, po 10 pro řemeslníky,
stavby a šlechtice (barevné)
! 4 startovní figurky
! 4 startovní karty
! 8 dřevěných figurek, po 2 od každé barvy
! hrací deska

PŘÍPRAVA
! Rozložte hrací desku.
! Zamíchejte karty, ale každou skupinu zvlášť. Položte
balíčky na určené místo na hrací desce, rubem nahoru.
! Každý hráč dostane 25 rublů. Zbylé peníze položte
stranou. Hráči si své peníze uloží tak, aby je ostatní
neviděli. Nikdo nemusí říkat, kolik peněz má.
! Každý si vezme své dvě figurky ve stejné barvě.
Jednu postaví na políčko 0 na bodovací liště, druhou si
nechá před sebou jako identifikaci.
! Jeden z hráčů zamíchá 4 startovní karty a rozdělí je:
,
hrají-li 4 hráči, dostane každý jednu,
,
hrají-li 3 hráči, obdrží nejmladší 2 karty, ostatní po
jedné,
,
hrají-li 2 hráči, dostane každý 2 karty.
! Poté si hráči vezmou dřevěné figurky odpovídající
startovním kartám a postaví je před sebe. Vraťte karty
do krabice, ve hře již nebudou potřeba.
! Nejstarší hráč je správcem hry. Vezme z balíčku
řemeslníků karty, které vyloží do horní řady takto:
4 hráči - 8 karet, 3 hráči - 6 karet, 2 hráči - 4 karty.
Poté otočí balíčkem karet řemeslníků o 90 °. Jeho další
úkoly ve hře jsou: má kontrolu nad penězi, vykládá
nové karty a posunuje figurky na bodovací liště.
! Hru začíná prvním kolem řemeslník.

PRŮBĚH HRY
Hra Sankt Petersburg probíhá v několika cyklech. Každý
cyklus má 4 kola, vždy v tomto pořadí:
1) kolo řemeslníků
2) kolo staveb
3) kolo šlechticů
4) kolo směnitelných karet
Poté následuje další cyklus, opět kolem řemeslníků.

Kola probíhají takto:
1. Akce: Hráči si berou karty řemeslníků, staveb a
šlechticů, které si mohou nechat v ruce, vyložit je nebo
odložit. To je hlavní část každého kola.
2. Vyhodnocení: Vždy se vyhodnocuje právě jeden druh
karet: buďto řemeslníci, nebo stavby anebo šlechtici.
3. Nové karty: Správce vyloží nové karty na hrací
desku.
V tomto duchu probíhá každé kolo, s výjimkou kol se
směnitelnými kartami, kde odpadá hodnocení. (viz též
str. 2).

1. Akce
Hráč na řadě musí provést jeden z těchto úkonů:
! Koupit: 1 řemeslníka nebo 1 stavbu nebo 1 šlechtice
nebo
! Vzít si do ruky: 1 řemeslníka nebo 1 stavbu nebo 1
šlechtice nebo
! Vyložit z ruky: 1 řemeslníka nebo 1 stavbu nebo 1
šlechtice nebo
! Hlásit pass
Popis jednotlivých akcí
Koupě:
Hráč si koupí 1 řemeslníka nebo 1 stavbu nebo 1
šlechtice. Řemeslníci přinášejí peníze, stavby body a
šlechtici někdy i obojí. Karty ke koupi leží vyložené ve
dvou řadách na hrací desce. Hráč zaplatí za kartu do
banku její hodnota je uvedena v levém horním rohu a
poté ji ihned vyloží lícem nahoru před sebe. Nejlepší je,
když si hráč vykládá karty po skupinkách: zvlášť
řemeslníky, zvlášť stavby a zvlášť šlechtice. Pozor:
Samozřejmě, v úplně prvním kole lze kupovat pouze
řemeslníky, ale brzy bude nabídka bohatší.
Karty do ruky:
Hráč si vezme do ruky jednu z karet vyložených ve dvou
řadách. Tuto kartu zatím nemusí platit. Hráč může mít
v ruce maximálně 3 karty. Za každou kartu, která mu
zůstane v ruce na konci hry, odečítá 5 bodů.
Vykládání z ruky:
Hráč vyloží z ruky jednu kartu před sebe lícem nahoru.
Nyní musí zaplatit její hodnotu. Může vyložit kartu,
kterou si vzal v tomto nebo v některém z předchozích
kol.
Pass:
Hráč hlásí pass, pokud nemůže nebo nechce provést ani

jednu z výše popsaných akcí.
Pozor: Hráč , který passoval, může v příštím kole provést
libovolnou akci, včetně opětovného passování. Musí říct
zřetelně a nahlas: Hlásím pass!, aby další hráč věděl, že
je na řadě.
První akci v každém kole provádí hráč, který je v tomto
kole jako startovní (má příslušnou dřevěnou figurku).
První akci v kole řemeslníků provádí hráč, který má
figurku řemeslníků. Pokračuje hráč po směru hodinových
ručiček a i on musí provést jednu ze 4 akcí. Když se
vystřídají všichni hráči, je opět na řadě hráč první, který
provede další akci, ať už stejnou, nebo jinou. Toto
pokračuje tak dlouho, dokud všichni hráči po sobě
nepassují. Nyní následuje vyhodnocení.
Příklad průběhu kompletní fáze akce: (viz obrázek na
straně 3 v originálních pravidlech)
Hráči hrají kolo šlechticů. Hráč A je startovní hráč.
Začne a koupí si kartu správce. Hráč B má málo peněz a
passuje C koupí jiného správce. D si bere sekretáře do
ruky. A si bere do ruky stavitele lodí. B, který předtím
passoval, si nyní přece jen bere katedrálu sv. Izáka do
ruky. C si v předchozím kole vzal do ruky písaře, nyní jej
vykládá. D passuje, A passuje, B passuje, C passuje.
Všichni 4 po sobě passovali.
Na co se rádo zapomíná:
! hráč může provést jakoukoli akci, přestože předtím již
passoval.
! hráč si může koupit nebo vzít do ruky jakoukoliv
z vyložených karet, například v kole staveb si vezme
kožešníka, pokud to považuje za výhodné.
! hráč může vyložit kteroukoliv kartu z ruky, například
v kole šlechticů řemeslníka, pokud to považuje za
výhodné.

2. Vyhodnocení
Co se hodnotí? Hráči vyhodnocují buď řemeslníky nebo
stavby nebo šlechtice, které mají vyložené před sebou.
Kdy se vyhodnocují které karty?
V kole řemeslníků se vyhodnocují výhradně karty
řemeslníků, v kole staveb výhradně karty staveb a
v kole šlechticů výhradně karty šlechticů.
Vyhodnocují se všechny karty dané skupiny, ať už
vyložené v tomto kole nebo v některém z předchozích.
Co hráč dostane při vyhodnocování?
Hráči obdrží peníze nebo body nebo obojí (nebo také
vůbec nic, pokud nemá hráč vyložené žádné karty, na
které se vyhodnocení právě vztahuje.). Peníze hráči
dostanou z banku. Body se projeví posunem hráčovy
figurky na bodovací liště. Obojí provádí správce.
Vyhodnocení začíná u startovního hráče kola a pokračuje
dokola.
Příklad vyhodnocení v kole šlechticů: (viz. obrázek na
straně 4 originálních pravidel)
Řekněme, že tyto karty vyložil hráč A až dosud v průběhu
celé hry:
Řemeslníci - v tomto kole se nehodnotí
Stavby - v tomto kole se nehodnotí
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Šlechtici - hodnotí se v tomto kole - hráč A dostane 12
rublů a 1 bod.
Stejným způsobem hodnotí ostatní hráči své šlechtice.

3. Nové karty
Během akcí odebírají hráči karty vyložené na hrací
desce. Na konci kola musí správce doplnit karty opět do
počtu 8 (a nezáleží na tom, kolik hráčů hraje, vždy je
vyloženo 8 karet!). Přitom se musí řídit těmito pravidly:
! nové karty bere vždy z následujícího balíčku
! nové karty vykládá vždy do horní řady
! bere jen tolik karet, aby součet v obou řadách byl 8
karet
! nakonec otočí balíčkem karet, aby bylo zřejmé, které
kolo následuje
Stav na hrací desce po fázi akcí, viz příklad na str. 3
originálních pravidel:
Pro nyní nadcházející fázi směnitelných karet bere
správce 5 karet z tohoto balíčku a vyloží je do horní řady.
Tip: hráči si berou karty, které potřebují, ať už do ruky
nebo k vyložení, z kterékoliv řady. Pro lepší přehlednost
před doplněním správce zbylé karty sesune k sobě.

směnitelných karet je konec hry a následuje závěrečné
vyhodnocení.

nakoupit zcela zdarma, proto vždy zaplatí za vyložení
karty alespoň 1 rubl.

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

Příklad: hráč již má 3 dřevorubce. Za prvního platil 3
rubly, za druhého dva rubly a za třetího 1 rubl. Pokud
však bude kupovat čtvrtého nebo dokonce pátého
dřevorubce, vždy zaplatí 1 rubl.

Nyní si hráči spočítají body za vyložené šlechtice a za
peníze, které ještě mají.
Body za šlechtice: body přinesou pouze různé typy
šlechticů (čili za stejné šlechtice nedostane hráč nic).
kolik? Na hrací desce je tabulka pro tento výpočet.

A

Body za peníze: Za každých 10 celých rublů dostane
hráč 1 bod.
Odpočty: Za každou kartu v ruce si hráč odečte po 5
bodech.
Příklad závěrečného vyhodnocení:
Červený má vyložených 6 různých šlechticů. Dostane za
ně 21 bodů. Za druhého písaře nedostane nic. Za 17
rublů dostane 1 bod. V ruce nemá žádné karty, nic tedy
nemusí odečítat. Celkem tedy má 22 bodů, které nyní
přičte k 52 bodům, jichž dosáhl během hry. Hru končí
červený s celkovým počtem 74 bodů.

Po vyložení otočí správce balíček šlechticů opět
vodorovně a balíček směnitelných karet svisle.
Tak mají všichni hráči přehled, ve kterém kole právě
hrají.

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. Pokud je na tom
více hráčů stejně, rozhoduje vyšší množství peněz.

Kolo směnitelných karet a konec cyklu

A ještě několik důležitých podrobností:

Toto kolo probíhá poněkud odlišně (více ke směnitelným
kartám na str. 3):
! V tomto kole odpadá vyhodnocení. Hráči tedy
nedostanou ani peníze, ani body. To je zřetelné i
z místa, na kterém leží balíček směnitelných karet,
neboť zde nejsou peníze ani body graficky vyznačeny.
! Po akcích vezme správce všechny karty ze spodní
řady a odloží je na vyznačené místo na desce pro
vyřazené karty. Tyto karty se do hry již nevracejí.
Pozor: tento krok odpadá po prvním kole, neboť se ve
spodní řadě ještě žádné karty nenalézají.
! Poté přesune všechny karty z řady horní do řady
spodní, nejlépe tak, že je shromáždí v jednom rohu
(viz obrázek na straně 5 originálních pravidel).
! Pak doplní z balíčku řemeslníků nové karty do
celkového počtu 8 karet.
Pozor: ve spodní řadě jsou tedy zbylé tři karty a
v horní řadě 5 nových karet řemeslníků.
! Následuje přesun startovních figurek: hráči předají
svou stávající figurku (figurky) hráči po své levé
straně a vezmou si figurku (figurky) od hráče vpravo.
Z toho vyplývá, že startovním hráčem je v každém
cyklu někdo jiný (viz příklady strana 5 orig. pravidel).
Tím končí cyklus. Další cyklus začíná opět kolem
řemeslníků. Takto probíhá hra až do úplného konce.

KONEC HRY
Jakmile správce vyloží na hrací desku poslední kartu
z kterékoliv skupiny (tedy posledního řemeslníka,
poslední stavbu, apod.), dohrají hráči ještě všechna
zbývající kola tohoto cyklu. Po ukončení kola

Snižování nákladů
Jsou 4 možnosti, jak koupit kartu levněji:
! hráč již má vyloženou stejnou kartu (jednu nebo
více): platí za nákup další stejné karty o 1 rubl méně
(nebo o více, podle toho, kolik jich má vyložených).
Příklad: Tržiště stojí normálně 5 rublů. Hráč však již
má 2 tržiště. Další si tedy koupí pouze za 3 ruble.
! hráč si koupí kartu ze spodní řady a zaplatí o jeden
rubl méně (jako by karty ve spodní řadě byly ve slevě)
Příklad: divadlo stojí 20 rublů, ale protože je již ve
spodní řadě, zaplatí hráč jen 19 rublů.
Poznámka: Pokud si hráč bere kartu ze spodní řady
do ruky, tato sleva se na ní nevztahuje.
! hráč má vyložené zlatotepectví (Goldschmiede) - za
každou další oranžovou kartu zaplatí o 1 rubl méně.
! hráč má vyložené truhlářství (Schreinerei) - za
každou další modrou kartu zaplatí o 1 rubl méně.
Všechny typy slev se dají sčítat.
Příklad: hráč si bere divadlo ze spodní řady (- 1 rubl),
ale jedno divadlo už má (- 1 rubl), navíc má vyložené
truhlářství (- 1 rubl). Zaplatí tedy 20-3=17 rublů.
Pokud se hráč při uplatnění všech slev dostane pod
hodnotu 0, nedostává žádné peníze zpět. Nemůže ani

SMĚNITELNÉ KARTY
Balíček směnitelných karet sestává z 10 řemeslníků, 10
staveb a 10 šlechticů. Pro lepší rozlišení mají tyto karty
na rubu všechny 3 barvy a na líci jednu ze 3 barev. Na
líci je karta k rozpoznání podle toho, že číslice, udávající
náklady, je v rámečku.
Pokud hráč kupuje nebo vykládá směnitelnou kartu, řídí
se těmito pravidly:
! směnitelnou kartou nahrazuje (= směňuje) jednu
ze svých již vyložených karet téže barvy. Nemůže
tedy směnitelnou kartu vyložit jen tak. Karta, za
kterou ji vyložil, putuje do odkládacího balíčku a je ze
hry venku.
Příklad: hráč vyložil truhlářství a odhodil vyloženého
dřevorubce.
! Každá modrá směnitelná karta nahrazuje jakoukoliv
vyloženou stavbu.
! Každá oranžová směnitelná karta nahrazuje
jakéhokoliv vyloženého šlechtice.
! Pro zelené směnitelné karty platí: truhlářství
(Schreinerei) může nahradit pouze dřevorubce
(Holzfäller), zlatotepectví (Goldschmiede) pouze
zlatokopa (Goldgräber), přádelna (Weberei) nahradí
jen pastevce (Schäfer), kožešnictví (Kürschnerei)
smění jen lovce kožešin (Pelzjäger), loděnice (Werft)
může nahradit jen stavitele lodí (Schiffbauer). Karty
patřící k sobě lze snadno rozpoznat podle stejných
symbolů vpravo nahoře (kožešina, lodička...)
! již vyložená směnitelná karta není dále nahraditelná,
zůstává ležet do konce hry.
Za kolik se kupují směnitelné karty?
! pokud je směnitelná karta dražší, než karta, kterou má
nahradit, zaplatí hráč rozdíl.
! pokud je směnitelná karta ve stejné hodnotě nebo
levnější, než nahrazovaná karta, zaplatí hráč jen 1 rubl.
Systém slev platí i pro nákup směnitelných karet.
Příklad: hráč chce nahradit tržiště katedrálou sv. Izáka.
Rozdíl činí 10 rublů. Hráč kupuje kartu ze spodní řady (1 rubl), má truhlářství (- 1 rubl), zaplatí tedy nakonec
jen 8 rublů. Tržiště je odloženo do odkládacího balíčku.
Speciální karty
Níže uvedené karty (obrázky viz strana 7 originálních
pravidel) přinášejí při vyložení hráči některé výhody:
Šlechta spěchá do divadla - při vyhodnocení staveb
dostane hráč za každého vyloženého šlechtice 1 rubl.
Výběrčí daní při vyhodnocení šlechticů dostane hráč za
každého vyloženého řemeslníka 1 rubl.
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