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 Množství
fazolových karet ve hře

Uwe Rosenberg

Počet hráčů: 3 - 5 Obsah: 104 hracích karet
Věk: od 12 let  6 karet „3. fazolové pole“
Doba trvání: ca. 45 minut  1 návod ke hře

 CÍL HRY

Každý hráč obchoduje s fazolemi, které pěstuje na svém poli, a pak je co nejvýnosněji 
prodává. Čím větší počet fazolí jednoho druhu má hráč na svém poli, tím vyšší zisk 
má z jejich prodeje při sklizni. Bohužel je ale často hráč nucen prodat svou úrodu 
fazolí příliš brzy
a za velmi nízkou cenu. A někdy mu úroda nepřinese vůbec žádný zisk. Cílem hry je 
vydělat obchodem s fazolemi co nejvíc fazolových tolarů nebo-li fazolarů (dále jen
fazolary).

HERNÍ MATERIÁL

Je osm různých druhů fazolí a každý druh se ve hře vyskytuje různě často. Kolik je 
karet daného druhu fazolí, je vyznačeno na každé kartě.
Na spodním konci každé
fazolové karty se nalézá
fazolometr. Ukazuje,
kolik tolarů dostane hráč za
prodej svých fazolí. Čísla
udávají, kolik fazolových
karet téhož druhu musí
hráč prodat, aby za ně obdržel jeden, dva, tři nebo čtyři fazolary.



Fazolary:

 Příklad 1: Jedna nebo dvě karty Sviňského bobu nevynesou hráči při prodeji ani 
jeden fazolar, za tři a čtyři karty hráč získá 1 fazolar, za pět a šest karet 2, za sedm 
karet 3 a od osmi karet Sviňského bobu výše získá hráč 4 fazolary.
Při prodeji své úrody obdrží hráč fazolary a to tak, že otočí fazolovou kartu. Tímto 
získá jednu kartu v hodnotě jednoho fazolaru.

Fazolová pole:
Plocha před každým hráčem 
představuje jeho fazolovou farmu. 
Každý hráč začíná hru se dvěmi 
políčky připravenými k výsadbě 
fazolí.
Na každém fazolovém políčku 
může hráč pěstovat pouze fazole 
jednoho druhu, může však na něm 
„vysázet“ libovolné množství karet 
tohoto druhu. Hráči umísťují karty 
na svá políčka tak, že se překrývají.

 Množství jednotlivých druhů
karet ve hře:
 20x Modrý fazol
 18x Ohnivý fazol
 16x Svinský bob

  1. fazolové pole   2. fazolové pole

 Otočení jedné 
fazolové karty 

= 1 fazolar

fazolometr
 výtěžek ve fazolarech

 počet fazolových karet jednoho druhu při prodeji



 14x Nalomený fazol
 12x Sójový bob
 10x Flekatý fazol
 8x Červený fazol
 6x Zahradní fazol

PŘÍPRAVA NA HRU

Karty „3. fazolové pole“ nechte zpočátku schované v krabičce. Nejstarší hráč dobře 
promíchá karty a každému hráči rozdá 5 karet.
Pozor na základní pravidlo pro rozdávání: každý hráč musí karty vzít 
do ruky v takovém pořadí, v jakém mu byly při rozdávání karet rozdá-
ny, tj. každá nová karta je vždy zasunuta za kartu předchozí. 
Poznámka: hráči během hry nesmějí
změnit pořadí karet v ruce. Setřídit
a poskládat si karty, jak je to běžné
v ostatních karetních hrách, není
dovoleno. Kdykoli si hráč v průběhu hry
lízne novou kartu, musí ji zařadit jako
poslední pod karty, které již držel v ruce.“
Zbylé karty se položí doprostřed stolu rubem –
stranou s fazolarem vzhůru a stanou se
tak hromádkou, ze které si budou hráči
brát karty během hry. 

PRŮBĚH HRY

Tah hráče, který je na řadě, se skládá ze čtyř fází:

 1. Vynesení (vysazení) fazolových karet
 2. Tažení, obchodování a darování karet
 3. Vysazení zobchodovaných a darovaných karet
 4. Tažení nových karet

 První karta, kterou hráč při rozdávání obdržel.

 Každý hráč obdrží do ruky pět karet.

Na jedno fazolové pole se smí odkládat 
pouze jeden druh fazolí. Na prázdné 
políčko může být vysazena jakákoli 
fazole.



1. fáze: vynesení (vysazení) fazolových karet
Hráč musí vynést první kartu z karet, které drží v ruce, tedy svou přední zcela viditel-
nou fazolovou kartu, na jedno ze svých fazolových polí před sebou. Tím začíná nebo 
prodlužuje řadu karet jednoho druhu fazolí. 
Potom může na některé fazolové pole vynést ještě jednu další kartu, tedy tu, která je 
nyní tou první v jeho ruce. Pokud hráč nemá v ruce žádnou kartu, tato fáze odpadá. 
Pokud hráč musí vysadit druh fazole, který nesouhlasí s druhy pěstovanými na jeho 
polích, pak musí nejprve sklidit a prodat všechny fazole na jednom z polí (viz. Sklizeň 
a prodej fazolí) a následně musí kartu vysadit na uvolněné pole. V této fázi hry hráč 
nikdy nesmí vysadit třetí fazolovou kartu.
2. fáze: líznutí, obchodování a darování fazolových karet
Hráč si vezme dvě karty z hromádky uprostřed stolu a položí je lícem (obráz-
kem fazole) vzhůru na stůl tak, aby je mohli vidět všichni hráči. Nyní se musí hráč 
rozhodnout, jestli si chce tyto karty ponechat, či ne. Pokud si ponechá jednu nebo 
obě karty, položí je před sebe vedle karet rozložených na svých fazolových polích. 
Pokud si nechce ponechat jednu nebo žádnou z karet, může je se svými spoluhráči 
zobchodovat nebo jim je darovat. 

Příklad 2:
Pravidla pro obchodování/darování:

 1. fáze:
Odložení první fazolové karty, kterou hráč drží v ruce, 
na fazolové pole. Potom smí být odložena ještě další 
karta v pořadí. Tyto dvě karty se mohou, ale nemusí 
odložit na stejné fazolové pole.

2. fáze:
Sejmout dvě karty a odkrýt. Poté mohou 
všichni ostatní hráči s hráčem, který je na řadě, 
jednat o odchodu a darování.

 odkryté karty

obchod

 karta v ruce 
některého ze 
spoluhráčů



 Martin si vytáhne Sójový bob a Zahradní fazol. Zahradní fazol se rozhodne si pone-
chat a odloží jej vedle svých políček. Sójový bob nabídne svým spoluhráčům, protože 
neodpovídá druhům pěstovaných na jeho polích. Může se například zeptat: „Chcete 
někdo tento Sójový bob? Nejraději bych jej vyměnil za Červený fazol.“

 Obchod může probíhat pouze mezi hráčem, který je právě na tahu a dalším 
 jedním hráčem. Hráči, kteří na tahu nejsou mezi sebou obchodovat nesmí.
 Hráč, který je na tahu smí obchodovat/darovat obě otočené karty a/nebo 
 karty, které drží v ruce. Pořadí karet v tomto případě nehraje žádnou roli.
Příklad 3:
 Martin řekne: 
„Vyměním odkrytý Sójový bob a k tomu ještě Modrý fazol, který mám v ruce, za 
Červený fazol.“

 Ostatní spoluhráči smí obchodovat pouze s kartami, které drží v ruce. Za jednu 
 fazolovou kartu mohou nabídnout nebo požadovat i více než jednu fazolovou 
 kartu.
 Hráč, který je na tahu může pokračovat obchodovat/darovat karty, které má 
 v ruce i poté, co obě otočené karty byly odloženy stranou, byly zobchodovány 
 a nebo darovány.

POZOR:
Karty získané obchodem jsou položeny na stole odděleně od karet na 
fazolových polích. Není možné zařadit je ke kartám, které hráč drží
v ruce, a nesmí se s nimi dále obchodovat! 

obchod



Ani při obchodování nesmí hráči změnit pořadí karet v ruce, ale je 
možné nabídnout ke zobchodování jakoukoli kartu, bez ohledu na její 
pořadí v ruce. Karty, které chce hráč předat, mohou být vytaženy z ka-
ret v ruce teprve na závěr obchodního jednání – tedy při uskutečnění 
samotného obchodu.

 Fazolové karty získané v obchodu není možné zařadit do karet, které hráč drží v ruce, 
a nesmí se s nimi dál obchodovat.
Taktický tip: Zobchodováním nebo darováním karet, které má hráč v ruce, je možno 
se zbavit karet které se mu nehodí.

Darování:
Vprůběhu celé fáze obchodování s fazolovými kartami mohou být karty i darovány. 
Hráč, který je právě na řadě, smí kterémukoliv ze spoluhráčů darovat libovolné karty 
z ruky nebo z těch, které sejmul. Naopak ostatní hráči mohou darovat libovolnou 
kartu z ruky pouze hráči, který je právě na řadě a žádnému jinému. Dary však 
nemusí být přijaty.
Veškeré zobchodované nebo darované karty a také dvě karty, které hráč co je na 
tahu ve druhé fázi odkryl (pokud je ovšem v průběhu druhé fáze nevyměnil nebo 
nedaroval), se v další fázi tahu zasadí. Fáze „obchodování a darování“ je ukončena
v okamžiku, kdy žádný z hráčů už nechce ani obchodovat, ani darovat žádnou kartu.

3. fáze: pěstování fazolí
Všichni hráči nyní vysadí karty získané obchodem nebo darem na svá pole (aktivní 
hráč vysadí také karty, které ve druhé fázi odkryl a zůstaly mu). Pořadí, ve kterém 
hráči pokládají karty na svá fazolová pole, je libovolné. Kdykoli během této fáze 
hráči mohou (a v mnoha případech i musí) sklidit fazole z některého ze svých polí 
(viz. Sklizeň a prodej fazolí).

 3. fáze:
Všichni hráči nyní sází získané fazole na svá pole.

4. fáze:
 Hráč, který je na řadě, sejme postupně
z hromádky uprostřed stolu tři fazolové karty
a vezme je do ruky.



Příklad 4:

Pokud hráč musí zasadit fazol, který neodpovídá žádnému z druhů, které má vysaze-
né na svých polích a nemá žádné pole volné, musí pole k sázení uvolnit. To lze udělat 
buď tím, že si koupí třetí fazolové pole (viz níže) nebo fazole na jednom ze svých polí 
sklidí. Na prázdném poli pak může opět sázet další fazole.

4. fáze: tažení nové fazolové karty
Hráč, který je na řadě, sejme postupně z hromádky uprostřed stolu tři fazolové karty 
a vezme je do ruky. Do ruky musí být brány v tom pořadí, ve kterém byly taženy.  
Pokud karty v hromádce dojdou, ať už v této fázi nebo v průběhu obchodování, 
zamíchají se karty odkládací hromádky, která vznikla během hry, a vytvoří novou 
hromádku, z níž se snímají karty. Poté, co hráč, který je na tahu, si vezme tři karty, 
je jeho kolo skončeno. Na řadě je hráč po směru hodinových ručiček.

SKLIZEŇ A PRODEJ FAZOLÍ

Hráči mohou sklízet a prodávat fazole kdykoli v průběhu hry, a to i když nejsou na 
tahu. Chce-li hráč sklidit jedno ze svých polí, musí sklidit všechny fazole na poli. Zisk 
ze sklizně se počítá následovně: hráč spočítá počet fazolí, které měl vysázené na 
poli, poté počet fazolí srovná s hodnotou na fazolometru, aby zjistil, kolik fazolarů 
za sklizené fazole obdrží. Počet karet, odpovídající výdělku, otočí obrázkem mince 
nahoru a odloží viditelně před sebe. Ostatní sklizené fazole hráč odloží na odkládací 
hromádku.

 Poté, co Martin odkryl Sójový 
boba Zahradní fazol, vyměnil 
Sójový boba Modrý fazol z ruky 
za Červený fazol od Vaška. Mar-
tin si ponechal odkrytý Zahrad-
ní fazol. Nyní musí obě fazole 
zasadit. Nejprve zasadí Červený 
fazol na své první pole a pak
Zahradní fazol na pole druhé.

  1. fazolové pole   2. fazolové pole



Příklad 5:

 Marek chce sklidit své Ohnivé fazole. Podle fazolometru získá za prodej 3 Ohnivých 
fazolí, které má na svém poli, jeden fazolar. Marek tedy otočí jednu kartu Ohnivých 
fazolí mincí nahoru a položí ji na svou hromádku označující zisk. Zbylé dvě karty 
Ohnivých fazolí odloží na odkládací hromádku. 
V některých případech hráč při prodeji za fazole nezíská ani jeden fazolar.

Příklad 6:
Pokud by chtěl Marek sklidit pole, na kterém by měl vysazeny pouze dvě Ohnivé 
fazole, nezískal by za jejich sklizeň žádný fazolar. Když se hráč rozhodne, že prodá 
vysázené fazole, může se rozhodnout pro jakékoli ze svých polí, na kterém jsou 
vysázeny alespoň 2 fazolové karty. Hráč nesmí sklidit fazolové pole, na kterém má 
vysazenu pouze jednu kartu, mimo situace, kdy na všech svých polích má pouze 
jednu kartu a musí nějaké pole uvolnit. V tom případě si může vybrat, které pole
s jednou vysazenou kartou sklidí.

 * Šestá karta „3. fazolové pole“ se používá pouze 
   s rozšířením hry Bohnanza.

Nákup třetího fazolového pole
Jedenkrát v průběhu hry si každů z hráčů může pořídit třetí fazolové pole. Tento 
krok hráči umožní sázet fazole na třech polích. Nákup třetího pole může hráč provést 
kdykoli v průběhu hry, a to i když není na tahu. Třetí fazolové pole stojí 3 fazola-
ry. Při platbě hráč vezme tři karty za své hromádky zisku a odloží je na odkládací 
hromádku, obrázkem mince dolů. Poté si může vzít kartu třetího pole a umístí ji 

 Karta 3. fazolové pole

zisk

otočit

 odkládací 
hromádka

 snímací 
hromádka



viditelně vedle svých dvou již existujících polí. Ihned po zakoupení třetího pole je 
možné na něj vysadit fazole.

 Hráč musí vlastnit minimálně 3 fazolary, aby si mohl pořídit třetí pole. Hráči si přitom 
nesmí půjčovat fazolary mezi sebou ani z banku.

KONEC HRY

Hra končí v okamžiku, kdy byla snímací hromádka třikrát spotřebována. Pokud tato 
situace nastane během druhé fáze, hra ještě pokračuje až do fáze 3. Má-li k dispozici 
hráč na tahu ve 2. fázi pouze jednu kartu, tak si lízne jen tuto kartu. Pokud tato situ-
ace (snímací hromádka se spotřebuje potřetí) nastane ve 4.fázi, hra končí okamžitě. 
Na konci hry hráči odloží karty, co mají v ruce a sklidí a následně prodají fazole ze 
svých polí. Karty, co měli hráči v rukou se již nepočítají. Vyhrává hráč s největším 
počtem fazolarů. Pokud má dva nebo více hráčů shodný počet fazolarů, vyhrává hráč, 
kterému zůstalo v ruce více fazolových karet.
 Pokud byla hromádka karet k sejmutí třikrát spotřebována, hra končí. Každý může 
ještě sklízet a prodávat. Vítězem je ten, kdo má nejvíc tolarů.

 
Hru Fazole, ale také mnoho dalších zajímavých 

deskových a karetních her distribuuje fi rma
CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.

•

Bližší informace o těchto hrách naleznete na we-
bových stránkách www.corfi x.cz. Budete-li mít 
nápady, návrhy, či poznámky ke hře, kontaktujte 
nás na adrese uvedené na zadní straně návodu.


