
 

 

 

 

 

 

Hrací plány Francie a Itálie mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. 

Při hře s hracím plánem Francie nebo Itálie zůstávají v platnosti originální pravidla základní hry kromě několika 

zde uvedených změn. Každá z obou map má vlastní sadu doplňkových pravidel. 

Francie 

Přehled hry 

Francie v současné době klade velký důraz na využití jaderné energie. To se odráží i ve hře většími zásobami 

uranu a rychlejším vstupem první jaderné elektrárny do hry. Hlavní město Paříž je nejrozlehlejší metropole 

v zemi. Paříž je zde reprezentována „trojměstím“, které může být zajímavým cílem pro mnohé vlastníky 

elektráren. Ale přílišné zaměření na Paříž se může nepozornému hráči později vymstít. 

Příprava 

Odstraňte elektrárnu 13 ze hry. 

Po umístění prvních 8 elektráren na trh s elektrárnami dejte stranou elektrárnu 11 a kartu 3. epochy. Zamíchejte 

balíček a položte ho lícem dolů poblíž hracího plánu. Umístěte kartu třetí epochy lícem dolů jako poslední pod 

balíček a elektrárnu 11 lícem dolů jako první nahoru na balíček. 

Trh se surovinami se připraví následovně: uhlí zcela zaplní cenová pole od 1 do 8 Elektro, ropa zaplní pole od 3 

do 8 Elektro, odpadky zaplní pole 7 a 8 Elektro a uran pole od 5 do 16 Elektro. 

Průběh hry 

Fáze 4: Připojování měst 

Oblast Paříže je reprezentována třemi městy. Cena spojení mezi nimi je 0. Při propojování těchto měst mezi 

sebou hráč platí pouze 10(Epocha 1), 15(Epocha2) nebo 20(Epocha3) Elektro za domeček rozvodné stanice. 

Stejně jako v základní hře může každý hráč postavit v jednom městě Paříže po jedné rozvodné stanici jako první 

stanici ve městě (v 1. epoše), jako druhou stanici ve městě (v 2. epoše) nebo jako třetí stanici ve městě (v 3. 

epoše). Nikdo nesmí postavit v jednom z měst Paříže více jak jednu svou rozvodnou stanici. 

Tipy: 

 Zdá se, že Paříž nabízí prvnímu hráči velkou výhodu tím, že při stavbě svých prvních rozvodných stanic 

nemusí platit za připojení. Nicméně tato nabídka ještě negarantuje hráči vítězství ve hře. Mít připojena 3 

města hned na začátku hry může hráči přinést problémy. Také na sever a západ od Paříže jsou relativně 

levné oblasti. Jestliže dva nebo více hráčů začne stavět v oblasti Paříže, může být pro „pařížské“ hráče 

připojení mimo Paříž dost drahé. V prvních kolech bude mít takový hráč k dispozici jen malé elektrárny, ale 



 

 

 

 

 

 

se 3 městy bude nakupovat suroviny, až jako poslední a tedy nejdražší. Takovým způsobem rychle ztratí 

slibnou výhodu, získanou připojením v oblasti Paříže.  

 Zisk první jaderné elektrárny na trhu nesmí být podceňován. V závislosti na tom, kdy bude následující 

jaderná elektrárna odkryta, může mít hráč s první jadernou elektrárnou výhodu brzkého monopolu na 

jadernou energii. 

 Doporučujeme vždy volit jako jednu z oblastí hry region centrální Francie (včetně Paříže). Je to dost důležité 

pro mechanismus hry. Jestliže přesto tuto oblast vynecháte, dejte nám vědět, jak to fungovalo. 

Fáze 5: Byrokracie 

Pro doplňování surovin používejte tabulku ze základní hry. 

Itálie 

Přehled hry 

Itálie má omezenější zdroje surovin, než kterákoliv jiná země. Uhlí i ropa se mohou velice brzy stát vzácnými a 

drahými surovinami. V kombinaci s relativně vysokou cenou za připojení měst v určitých oblastech země (přesně 

podle skutečných geografických podmínek), bude hráčům často velice rychle ubývat zásoba peněz. 

Příprava 

Trh se surovinami se připraví následovně: uhlí zcela zaplní cenová pole od 3 do 8 Elektro, ropa zaplní pole od 4 

do 8 Elektro, odpadky zaplní pole od 5 do 8 Elektro a uran pole 14 a 16 Elektro. 

Průběh hry 

Fáze 5: Byrokracie 

Pro doplňování surovin používejte tabulku ze základní hry. 

 

  



  



 Seznam oficiálně dostupných rozšíření hry Vysoké napětí 

“Čína/Korea“ 

Rozšíření nabízí pohled na socialistické plánované hospodářství a zavádí do hry úplně nové mechanismy. V Číně 

je nabídka elektráren předem plánována a ne každý má možnost koupit elektrárnu. Korea je rozdělena na dvě 

země se 2 samostatnými trhy se surovinami. Chudá Severní Korea neobchoduje s uranem.  

“Francie/Itálie“  

Obsahuje zajímavé geografické odlišnosti s důrazem na zásobu surovin, což vyžaduje odlišnou hráčskou taktiku. 

 “Benelux/Střední Evropa“ 

Hrací plán Beneluxu je vyhledáván v případě požadavku na časově kratší hru, než je u Vysokého napětí zvykem. 

Ve střední Evropě hráči naleznou oblast s dominancí uhelného paliva a bezjaderné oblasti, které nabízejí nové 

hráčské možnosti. Střední Evropa je u českého vydání Vysokého napětí spolu s Německem součástí základní 

hry. 

“Balíček Nové elektrárny“ 

Hráčům je nabízena kompletně nová sady elektráren, která se může hrát samostatně nebo ji lze kombinovat 

s původním balíčkem elektráren. Toto rozšíření nabízí úplně nové možnosti hry. 
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