
HAZIENDA 
Autor: Wolfgang Kramer 

(jedná se o volnější překlad anglických pravidel, která do 
angličtiny přeložil z němčiny R.Dewsberry a pak do 

českého jazyka Richmond; v dokumentu jsou uvedeny 
příklady, ale ilustrace k nim je pouze v originálních 

pravidlech) 
 

Hra pro 2-5 farmářů a vlastníků půdy od 10 let 
Délka hry: 60-90 min. 

 
HERNÍ KOMPONENTY: 
• 1 hrací plán:  zobrazuje tržiště, pampy, různé druhy 

pozemků a 4 políčka s vodou. Hráči používají žetony se 
symboly zvířaty na políčka s pampou a šestihranné 
žetony na políčka s dalšími typy pozemků. Na tržiště se 
žetony nepokládají. Hrací plán je lemován ukazatelem 
skóre. Hrací plán je oboustranný – jedna strana 
obsahuje symetrický nákres s 10 tržišti, druhá strana 
zase asymetrický nákres s 11 tržišti. 

•  80 karet s pozemky (hory, les, louka, skála a bažiny – 
vždy 14x, pampa 10x) 

•  72 karet hospodářských zvířat (dobytek, kůň, prase 
domácí, ovce – vždy 18x) 

•  80 šestihranných žetonů s pozemky (v 5 barvách) 
•  18 dílků s vodou (4 různé tvary) 
•  150 kulatých žetonů se zvířaty v 5 barvách (30 na 

jednu barvu, oboustranně potištěné) 
•  9 neutrálních haciend 
•  8 kulatých žetonů sklizně 
•  5 haciend v 5 barvách (pro každého hráče) 
•  72 peněžních karet (měna - pesos):  20x1, 16x2, 12x5, 

10x10, 8x20, 6x50  
•  5 karet s rychlým přehledem hry 
•  1 pravidla 
 
CÍL HRY: 
Hráči představují farmáře v Argentině. Nakupují půdu a 
hospodářská zvířata, staví haciendy (nebo spíš 
hospodářská stavení), sklízí úrodu a prodávají svá stáda 
na tržištích. Vítězem je ten hráč, který získal nejvíce 
vítězných bodů na konci hry. Hráči získávají vítězné body 
za přivedení svých stád na tržiště a k vodě, za vytvořené 
dlouhé řady svých pozemků, za postavené haciendy a 
nahromaděné peníze.  
Poznámka – všechny příklady v textu se odkazují na 
asymetrickou část hrací desky. 
 
PŘÍPRAVA: 
• Umístěte rozevřený hrací plán na stůl. Pro první hru 

doporučujeme použít část se symetrickou mapou 
krajiny. Každý hráč obdrží 1 haciendu a 30 kulatých 
žetonů se zvířaty ve své barvě, dále 20 pesos jako 
počáteční kapitál a 1 kartu s rychlým přehledem 
pravidel. Hacienda každého hráče je umístěna na 
začátek ukazatele vítězných bodů. Žetony se zvířaty 
ukazují odlišné druhy zvířat na přední a zadní straně. 

• 80 karet s pozemky je zamícháno. Každý hráč si poté 
vytáhne 8 karet. Zbývající karty jsou umístěny 
(obrázkem terénu dolů) vedle hracího plánu. Vrchní 4 
karty jsou sejmuty a umístěny (obrázkem terénu 
nahoru) vedle hracího plánu. 

 
• 72 karet se zvířaty je zamícháno. V závislosti na počtu 

hráčů jsou některé karty vráceny zpět do krabice (bez 
toho, aby se kdokoliv na ně díval). Při hře 4 hráčů se 
vrací 10 karet, v případě 3 hráčů 20 karet a pokud jsou 
jen 2 hráči, odloží 30 karet. 

 
• Z tohoto balíčku si každý hráč vezme do ruky 4 karty 

zvířat. Další 4 karty jsou otočeny obrázkem zvířete 
nahoru a umístěny vedle hrací desky. Zbývající karty 
zvířat jsou rozděleny na 2 stejně veliké hromádky. 
Jedna hromádka je umístěna vedle hromádky karet 
s pozemkem (obrázkem dolů) a druhá je dočasně 
odložena na stranu (bude vzata do hry později, viz 
Bodování). 

 
• Všechny šestihranné dílky s pozemky jsou umístěny jako 

zásoba vedle hrací desky. 
 
• 4 dílky s vodou o velikosti 1 políčka se umístí na 4 

políčka s vodním zdrojem na hrací desce. Všechny 
ostatní dílky s vodou jsou umístěny poblíž hrací desky. 
Neutrální haciendy a žetony sklizně jsou položeny vedle 
hracího plánu. 

 
• Určete jednoho hráče bankéřem. 
Příprava herních komponent - souhrn 
 

 
Každý hráč má na startu - haciendu (ležící na počátku 
bodovací stupnice), 30 oboustranných žetonů zvířat, 8 
karet pozemků, 4 karty zvířat, 20 pesos a 1 kartu se 
souhrnem pravidel. 
 
 
PRŮBĚH HRY: 
Nejmladší hráč začíná, hráči se střídají ve směru 
hodinových ručiček. Hráč, který je na tahu, provádí 3 
akce v libovolném pořadí:  

• nakoupí předmět (hacienda, karta z pozemkem 
nebo zvířetem, díl s vodou) 

• zahraje kartu (s pozemkem nebo se zvířetem) 
• zahraje žeton sklizně 

Počet hráčů 2 3 4 5 
Odstraněné karty zvířat 30 20 10 0 
Dostupné haciendy 5 7 8 9 
Žetony sklizně všechny 
Dílky s vodou na hrací desce 4 o velikosti 

1 políčka 
Dílky s vodou vedle hrací desky všechny zbylé 
Karty zvířat a pozemků 
obrázkem nahoru 
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1 – Nákup předmětu 
 
Ceny jednotlivých předmětů jsou nastaveny takto: 
1 karta pozemku z hromádky s obrázkem dolů 2 pesos 
1 karta pozemku obrázkem nahoru  3 pesos 
1 karta zvířete z hromádky s obrázkem dolů 2 pesos 
1 karta zvířete obrázkem nahoru   3 pesos 
1 hacienda     12 pesos 
1 díl s vody (libovolné velikosti)   12 pesos 
 
Koupě karty (hráč může koupit několik karet v jednom 
tahu, přičemž každý nákup je jedna akce) 
Hráč zaplatí příslušnou částku do banku a vezme si kartu 
do ruky. Je možné tuto kartu ihned zahrát, což ale je 
zároveň další akce (viz Zahrání karty dále v textu).  Pokud 
je nakoupena karta obrázkem nahoru, okamžitě se 
z balíčku s obrázkem dolů sejme jedna karta a položí se 
na místo karty právě nakoupené, takže hráč na tahu 
může jako další akci tuto právě otočenou kartu za 3 
pesos koupit. 
 
Koupě haciendy (pouze jednou během tahu) 
Hráč zaplatí 12 pesos do banku, vezme si 1 haciendu ze 
zásoby a okamžitě ji umístí na jednu ze svých řad (tím se 
míní souvislý „řetěz“ pozemků či stejného druhu 
dobytka), na které ale neleží jiná hacienda. Hacienda se 
uplatní během fáze bodování a přinese tolik bodů, 
z kolika dílků je řada sestavena. 
 
Koupě dílku s vodou (pouze jednou během tahu) 
Všechny díly s vodou, bez ohledu na tvaru či velikosti, 
stojí 12 pesos. Hráč zaplatí tuto částku do banku, vezme 
1 díl s vodou ze zásoby dle jeho výběru a ihned jej položí 
na volné políčko s vyobrazením pampy. Pokud díl s vodou 
zabírá více políček, musí všechna polička s pampou být 
volná. Ve fázi bodování pak každé zvíře či pozemek 
sousedící s tímto dílkem vody přináší 1 bod. 
 
2 – Zahrání karty 
 
Karty s pozemky 
Hráč, který zahrává kartu s pozemkem, si vezme 
šestihranný dílek své barvy a umístí jej na prázdné 
políčko na hrací desce tak, aby terén na tomto políčku se 
shodoval s terénem na právě zahrané kartě. Poznámka: 
šestihranné dílky s pozemky jsou vytištěny oboustranně 
vždy s odlišnou barvou na každé straně.  

Příklad: červený zahrává kartu hor a pokládá 
červený dílek na prázdné políčko hor na hrací desce. 

 
Jestliže zahrávaná karta zobrazuje pampu, hráč umisťuje 
šestihranný dílek na jakékoliv volné políčko s pampou, 
které sousedí s jedním z jeho již položených 
šestihranných dílků na hrací desce.  
 Příklad : červený zahrává kartu s pampou a 
pokládá červený šestihranný dílek na políčko s pampou, 
které sousedí s červeným dílkem. 
 

Je možné, že dojde k situaci, kdy již nebude na hrací 
desce žádné volné políčko s konkrétním typem terénu. 
V tom případě se považuje daná karta s pozemkem jako 
karta s pampou. Pokud tedy např. hráč zahrává kartu hor 
a na hracím plánu již není žádné volné políčko s horami, 
smí hráč umístit šestihranný dílek na prázdné políčko 
s pampou vedle některého již existujícího šestihranného 
dílku své barvy. 
 
Všechny karty jsou po odehrání odkládány a ve hře již 
použity nebudou. 
 
Souvislá řada pozemků: několik sousedících dílků 
s pozemky stejné barvy na hrací desce tvoří „řadu“. 
Jestliže je tato řada alespoň 3 políčka dlouhá, přináší ve 
fázi bodování vítězné body. Naopak souvislá řada 2 
políček již body nepřináší. 
 
Tip:  Zkoušejte vytvářet souvislé řady 3 a více pozemků.   
 
Karty zvířat 
Pokud je zahrána karta zvířete, vezme si hráč ze své 
zásoby odpovídající kulatý žeton se zvířetem daného 
druhu a své barvy, a umístí jej na prázdné políčky 
s pampou tak, aby pokládaný dílek sousedil buď 
s šestihranným dílkem hráčovy barvy nebo s hráčovým 
kulatým žetonem zvířete stejného druhu. Stádo tvoří 
jeden nebo více žetonů zobrazujících zvíře stejného 
druhu. Všechny zahrané karty zvířat jsou po odehrání 
odkládány a ve hře již nebudou použity. Stáda patřící 
různým hráčům smí spolu sousedit.  

Příklad: stádo prasat modrého hráče sousedí se 
stádem koní modrého hráče a současně se stádem prasat 
červeného hráče. 
 
Poznámka:  Žetony zvířat jsou oboustranná a zobrazují 
různá zvířata na obou stranách.  
 
Tip:  Dávejte pozor při umisťování zvířat na hrací desku, 
aby bylo dostatek volných políček s pampou pro pozdější 
položení dílků s vodou.  
 
Tržiště 
Pokud stádo dosáhne jedné strany tržiště, hráč okamžitě 
získává peníze z banku. Pokud během tahu přivede hráč 
své stádo k několika stranám políčka s tržištěm, dostává 
peníze vícekrát. Za každou stranu (či okraj) tržiště 
dostane hráč peníze jedenkrát. Za každé zvíře ve stádu a 
za každý položený dílek s pozemkem z řady, která je 
v kontaktu se stádem), získává hráč 1 pesos (viz také 
stránka 8 tohoto dokumentu). 
 
Poznámka: Každá strana (okraj) tržiště může být použita 
pouze jednou. 
 
Poznámka: Pokud hráč rozšíří své stádo, aniž by dosáhl 
tržiště, nezískává žádné extra peníze. 



Poznámka: Dosažení tržiště stádem, byť to je tvořeno 
třeba jen jedním zvířetem, je považováno za propojené 
tržiště a ve fázi bodování bude takto hodnoceno. 
 
Tip:  Zkuste dosáhnout co nejvíce tržišť svými zvířaty. 
 

Příklad: Modrý v rámci svých 3 akcí zahrává 3 
karty s prasetem. První prasátko modrý pokládá vedle 
svého pozemku (přičemž modrý již předtím zkompletoval 
3 pozemky do souvislé řady). Druhým vepříkem modrý 
přivádí stádo k tržišti a dostává 5 pesos (3 za pozemky + 
2 dvojčlenné stádo). Modrý pak pokládá třetí prasátko 
vedle druhého a současně na další stranu tržitě. 
Tentokrát dostává 6 pesos (3 za pozemky + 3 za stádo 
čuníků). 
 
3 – Žeton sklizně (jednou za kolo) 
 
Hráč může získávat peníze 2 způsoby. Buď přivedením 
svého stáda k tržišti nebo tím, že zahraje žeton sklizně. 
To se děje tak, že hráč si vezme ze zásoby žeton sklizně a 
umístí jej na políčko pozemku, přičemž musí dodržet 
pravidlo, že na této řadě pozemků nesmí ležet jiný žeton 
sklizně (řadou pozemků se v tomto případě myslí i 
samostatné jedno políčko pozemku).  
 
Hráč získává peníze podle vzorečku: počet pozemků 
v řadě x 3 pesos.  

Příklad: 7 pozemků v řadě x 3 pesos = 21 pesos. 
 
Pokud jsou všechny žetony sklizně umístěny na hrací 
desce, může hráč vzít žeton sklizně z některé řady 
pozemků, které patří jinému hráči a umístit jej na svůj 
vlastní pozemek. Řada pozemků, která se takto stala 
„volná“ může být později využita při sklizni, jestliže se 
vlastník této řady rozhodne pro akci sklizně a vezme si 
žeton sklizně zase od jiného hráče. 
 
 
BODOVÁNÍ 
 
Když je koupena nebo otočena obrázkem nahoru poslední 
karta zvířat z prvního balíčku, dostává se do hry druhý 
balíček karet zvířat. Na konci tohoto kola (to znamená, že 
všichni hráč dokončí své 3 akce), jakmile dokončí své 
akce poslední hráč, probíhá první bodování. 
 
Když je vyčerpán i druhý balíček karet se zvířaty, dokončí 
se opět celé kolo a poté proběhne závěrečné bodování. 
 
Bodování probíhá vždy stejným způsobem, ať se jedná o 
bodování v „půlce“ hry či na konci hry. 
 
Nejprve jsou přiřazeny body za tržiště, poté za řady 
pozemků, dále za haciendy, za dílky s vodou a nakonec 
za peníze. 
 

Přidělené body se okamžitě zaznamenávají posunutím 
haciend na bodovací stupnici kolem hrací desky. 
 
Při bodování je užitečné použít karty s rychlým přehledem 
pravidel. 
 
K čím většímu počtu tržišť hráč přivede svá stáda, tím 
více bodů dostává. Není důležité kolik stád je přivedeno 
k jednomu tržišti ani kolik stran (okrajů) tržiště je 
okupováno. Hráči získávají body podle následující tabulky: 
 
Počet 
tržišť  

1  2 3 4  5  6  7  8  9  10 11 

Body 1 3 6 10 15  21  28  36  45 55 66 
 
(Poznámka – není potřeba spojit 2 nebo více tržišť 
dohromady, stačí pouze dovést stáda k tržištím. Příklad 
na konci originálních pravidel toto ilustruje nejlépe).  
 

Příklad: Hráč, jenž přivedl svá stáda k 7 různým 
tržištím získává 28 bodů. 
 
V případě bodů za pozemky se počítají pouze souvislé 
řady, které tvoří 3 nebo více pozemků hráče. To 
znamená, že samostatný dílek s pozemkem či 2 sousedící 
dílky s pozemkem se pro účely bodování nepočítají! Body 
se určují podle vzorečku : Počet dílků s pozemky x 2. 

Příklad: Hráč vlastní jednu řadu se 7 pozemky a 2 
další řady, z nichž každou tvoří 3 pozemky. Dále ještě 
vlastní řadu s 2 pozemky a 3 samostatné 
„jednopolíčkové“ pozemky. Hráč v tomto případě obdrží 
(7 + 3 + 3) x 2 = 13 x 2 = 26 bodů. Za políčka s 2 
pozemky a za samostatné pozemky nedostává žádné 
body. 
 
Body za haciendy. Do bodování jsou zahrnuty všechny 
dílky s pozemky nebo stáda zvířat, na nichž leží hacienda.  
 
Poznámka: spojením 2 řad pozemků s haciendami může 
dojít k situaci, že vznikne jedna řada s 2 haciendami. 
V tomto případě se počítá pouze 1 hacienda. 

Příklad: Hráč vlastní 2 haciendy. Jedna stojí na 
řadě 7 pozemků, druhá na stádu tvořeném 6 ovcemi. 
Hráč získává 7 + 6 =13 bodů. 
 
Body za vodní dílky. Každý díl s vodou na hrací desce je 
bodován jednou. Za každý pozemek či zvíře, jenž hraničí 
s vodním dílkem, získává hráč 1 bod, bez ohledu na to, 
zda-li vodní dílek byl na hrací desce od počátku hry nebo 
jej umístil hráč v průběhu hry. Nezáleží také na tom, 
který hráč díl s vodou na hrací desku umístil. 
 
Doporučení: Díl s vodou ihned poté, co jej obodujete, 
otočte obrázkem dolů. Po dokončení celého první 
bodování otočte všechny díly s vodou zpět obrázkem 
nahoru (to má samozřejmě smysl pouze u prvního 
bodování). To vám zaručí, že nezapomenete nějaký díl 
s vodou obodovat.  



 
Peníze v majetku. Každý hráč si spočte své peníze. Za 
každých 10 pesos obdrží hráč 1 bod.  

Příklad: Hráč má u sebe 28 pesos. Ve fázi 
bodování za to dostane 2 body. 
 
 
Příklad bodování (viz ilustrace na straně 6 
originálních pravidel) 
Hráč  Červený  Modrý 
Tržiště  5 = 15 bodů  4 = 10 bodů 
Řady 
pozemků  

7 (3 + 4) = 14 bodů 10 (7 + 3) =  20 b 

Haciendy  6 = 6 bodů  7 + 4 = 11 bodů  
Díly 
s vodou  

4 + 6 + 1 + 6 = 17 b 7 + 4 = 11 bodů 

Peníze  12 pesos = 1 bod  8 pesos = 0 bodů 
Celkem 53 bodů  52 bodů  
 
Bodování červeného hráče v detailu: 
• Tržiště: Červený spojil 5 tržišť. Jediné tržiště, ke 

kterému nepřivedl své stádo je to nahoře uprostřed. 
Výsledkem je 15 bodů. 

 
• Řady pozemků: Červený vlastní řadu 4 pozemků vpravo 

nahoře a řadu 3 pozemků vlevo dole. Těchto 7 pozemků 
přináší 14 bodů. Řada se 2 pozemky nahoře vlevo se 
neboduje. 

 
• Haciendy: Červený má haciendu na svém šestičlenném 

stádu prasat. To je 6 bodů. 
 
• Dílky s vodou: Dílek s vodou vlevo o rozloze 1 políčka 

přináší červenému 4 body. Pod ním je dílek s vodou o 
velikosti 2 políček a to znamená 6 bodů. Dílek uprostřed 
o velikosti 3 políček je hodnocen 1 bodem a dílek 
s vodou vpravo nahoře o velikosti 1 políčka přináší 6 
bodů. Zvířata, která sousedí se 2 různými dílky s vodou 
přináší svému majiteli body za oba vodní dílky (takže 
žetony s prasátkem sousedící se 2 různými dílky s vodou 
na levé straně obrázku přináší 1 bod za každý z nich a 
tudíž tato prasátka přidávají červenému 4 body). 

 
• Peníze: Červený má 12 pesos, což znamená 1 bod. 
 
 

Další příklad s tržištěm (ze stránky 4 originálních 
pravidel): Červený umístil prasátko (označeno šipkou) 
vedle tržiště. To je spojeno se všemi dalšími prasátky ve 
stádě. Červený obdrží 1 pesos za každé červené prasátko 
ve stádě a 1 pesos za každý červený dílek s pozemkem 
spojený se stádem. Takže tu je 6 prasátek a 5 pozemků 
v řadě připojených k tržišti. Červený získává 11 pesos. 
 
 
 
 
 

KONEC HRY 
 
Hra končí po závěrečném bodování. Hráč s největším 
počtem vítězných bodů vyhrává. Větší hotovost rozhoduje 
hru v případě rovnosti vítězných bodů. 
 
(Poznámka – pokud dojdou žetony s jedním zvířecím 
druhem, neznamená, že není možné jej položit na hrací 
plán. Stačí se podívat na již položené žetony a najít ten, 
který zobrazuje požadovaný druh zvířete obrázkem dolů a 
vyměnit ho s některým dosud nepoužitým). 


