
PŘÍPRAVA PRŮBĚH HRY

1. PŘÍJEM

2. LOSOVÁNÍ A STANOVENÍ CEN

3. ODHOZENÍ DÍLKU

4. NÁKUP DÍLKU

5. PŘISTAVĚNÍ

6. KONEC KOLA A BODOVÁNÍ

Všichni hráči vrátí dílek označený žetonem sekery zpět do pytlíku. Poté pytlík znova 
promíchají.

Všichni hráči musí nyní přistavět dílky, které 
v tomto kole získali, do teritoria svého klanu, 
dle následujících pravidel: Každý dílek musí 
sdílet jednu hranu s jiným dílkem v hráčově 
teritoriu (to může být také dílek získaný v 
tomto kole). Pokud dva dílky sousedí jednou 
hranou, hranou, krajina na obou stranách musí být 
tatáž (pastvina, hora, voda). Důležité: Cesty 
na sebe NEMUSEJÍ navazovat.

Některé bodovací žetony poskytují body za 
uzavřené oblasti. Uzavřenou oblastí se 
rozumí taková, kterou zcela obklopují oblasti 
jiného typu krajiny (tedy uzavřená oblast 
neústí mimo dílky do prázdného hracího neústí mimo dílky do prázdného hracího 
stolu). Cesty se opět nepočítají.

Nemůžete-li získaný dílek dle těchto pravidel umístit, vrací se 
do pytlíku (peníze za něj se vám nevrátí).

uzavřená
 oblast

správné 
umístění dílku

nesprávné 
umístění dílkuKaždý hráč vylosuje 3 dílky krajiny z pytlíku 

a položí je lícem vzhůru před svou 
hráčskou zástěnu. Za touto zástěnou 
potom každý hráč současně přidělí sekeru 
jednomu vylosovanému dílku (ten se za 
chvíli vrátí do pytlíku), a dvěma ostatním 
dílkům každému alespoň 1 minci z vlastní 
zásobzásoby. Zbyly-li vám zlaťáky, držte je před 
ostatními hráči v tajnosti, např. v dlani.
Jakmile všichni dokončili přidělování mincí a 
seker svým dílkům, zvedněte hráčské 
zástěny a odložte je stranou.
Alternativa pro méně hráčů: Ve 2 nebo 3 
hráčích vylosujte jeden neutrální dílek navíc 
a položte jej na stůl v ceně “číslo kola”+1 
mincí. Hráči mohou koupit tento dílek nebo 
od soupeře. Během kola dílek nedoplňujte.

Na úvod kola obdrží každý hráč příjem: 5 zlatých za svůj hrad a další 1 zlaťák za 
každý dílek se sudem whisky, který je s hradem spojený cestami.

Třetím kolem počínaje dostávají hráči další zlatáky za každého hráče, který je na 
počítadle bodů před nimi (tedy který má více vítězných bodů). Množství zlaťáků za 
každého jednoho hráče se zvyšuje z kola na kolo a je znázorněné vedle počitadla kol.
Zlato si můžete kdykoli dle potřeby rozměnit.

Tento dílek nepřináší 
zlaťáky, protože 
cesta na něm není 
spojena s hradem.

Příklad: příjem za dílky
Příklad: Je 5. kolo, takže ukazatel kol zobrazuje 3 
zlaťáky. Dva hráči mají více vítězných bodů než 
modrý – modrý tedy obdrží další 2x3 zlaťáky.

Celkový příjem: 13 zlatých

Umístěte herní plán doprostřed stolu. 
Použijte přední stranu při hře 2-4 hráčů 
(jak je na ní naznačeno) a zadní stranu 
pro hru 5 hráčů.

Hra probíhá v 6 kolech 
(v 5 hráčích je jen 5 kol). 
Každé kolo se sestává 
ze šesti následujících 
fází, vždy v tomto 
pořadí:

Na konci posledního kola 
následuje závěrečné 
bodování.

Položte ukazatel kol na první místo 
na počitadle kol.

Položte mince do společné 
zásoby vedle herního plánu, kam 
dosáhnou všichni hráči.

Každý hráč si vybere barvu a obdrží: hráčskou 
zástěnu, dílek krajiny s hradem, ukazatel skóre 
ve vybrané barvě a 1 žeton sekery. (Komponen-
ty v barvách, které se nezúčastní partie, vraťte do 
krabice.)

Umístěte svůj ukazatel skóre na políčko “0” 
na počítadle skóre, kolem herního plánu.

Položte svůj dílek krajiny hradem vzhůru před 
sebe. To je první dílek v teritoriu vašeho klanu. 
Nejzrzavější hráč začíná, bere si ukazatel 
prvního hráče a dá jej před sebe. Ten hraje jako 
první.

Vhoďte dílky krajiny do pytlíku a důkladně 
zamíchejte.

       modrého startovní dílek

           modrého zástěna

                žeton sekery
 

počet hráčů

1 2

3 4

5

6



6 hráčských zástěn (před hrou se 
musí složit, 1 rezervní)

5 ukazatelů skóre 
(1 v každé barvě)

1 látkový pytlík
6 žetonů sekery 
(1 rezervní)1 pravidla

Copyright © 2015 Lookout Spiele and Mayfair Games. Inc.
“Isle of Skye” a všechny ostatní názvy produktů a značky zde vypsané,

jsou ochrannou známkou Lookout Spiele Mayfair Games, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

Máte-li poničené nebo chybějící části, napište nám na 
custserv@mayfairgames.com – Mayfair Games, Inc.; Skokie, IL

Můžete také zavolat na 1-847-677-6655.Můžete také zavolat na 1-847-677-6655.

Český překlad: Michal “myyysha” Stárek
Sazba českých pravidel: Tomáš “Endymion” Hubka

 

2 VB za každý roh, v němž se 
stýkají čtyři dílky krajiny. Jeden 
dílek tak může zasahovat do 
více bodovaných rohů.

1 VB za každou ovci v teritoriu.

1/3/6 VB za každou oblast hor, 
v níž jsou 1/2/3 brochy.
Oblast s více než 3 brochy Oblast s více než 3 brochy 
stále dává jen 6 VB.

5 VB hráči s nejvíce dílky se 
sudy whisky v teritoriu, 2 VB 
hráči na druhém místě.
V případě remízy obdrží všichni hráči plných 5VB
a druhé místo se neuděluje. V případě jasného a druhé místo se neuděluje. V případě jasného 
vítěze a remízy na druhém místě obdrží všichni 
remízovaní hráči 2VB. Ke skórování tohoto žetonu 
je třeba mít alespoň jeden sud whiskey.

1 VB za každou ovci nebo do1 VB za každou ovci nebo do-
bytek na dílku, který obsahuje 
farmu nebo s farmou sousedí 
(hranou či rohem).
Jedno zvíře skóruje jen 1VB, i kdyby sousedilo s 
více farmami. Zvíře nemusí stát na stejném typu 
krajiny jako farma.

2VB za každý dobytek na dílku 
spojeném cestou s hradem.

1VB za každý dílek v teritoriu 
spojený cestou s hradem.

2VB za každý dílek, přes nějž 
se rozkládá vaše největší uza-
vřená vodní oblast.

1VB za každou uzavřenou 
oblast v klanovém teritoriu.

3VB za každou uzavřenou 
oblast přes aspon 3 dílky 
v klanovém teritoriu.

5VB za každou soupravu 5VB za každou soupravu 
brochu, farmy a majáku v kla-
novém teritoriu. Každá budova 
se může počítat jen 
do jedné takové soupravy.

5VB hráči s nejvíce loďmi 
v teritoriu, 2VB hráči na 
druhém místě v počtu lodí.
V případě remízy obdrží všichni hráči plných 5VB
a druhé místo se neuděluje. V případě jasného 
vítěze a remízy na druhém místě obdrží všichni 
remízovaní hráči 2VB. Ke skórování tohoto žetonu 
je třeba mít v teritoriu aspoň 1 loď.

5VB hráči s nejvíce zlaťák5VB hráči s nejvíce zlaťáky, 
2VB hráči na druhém místě 
v počtu zlaťáků.
V případě remízy obdrží všichni hráči plných 5VB a V případě remízy obdrží všichni hráči plných 5VB a 
druhé místo se neuděluje. V případě jasného vítěze 
a remízy na druhém místě obdrží všichni remízo-
vaní hráči 2VB. Ke skórování tohoto žetonu je třeba 
mít alespoň 1 zlaťák.

3VB za každou vodní oblast 
v teritoriu, na níž je alespoň 
1 loď a u níž je aspoň 1 maják.

3VB za každou vertikální linii 
v teritoriu, která obsahuje ale-
spoň 3 dílky.

2VB za každou uzavřenou hor-
skou oblast v klanovém terito-
riu.
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KONEC HRY A ZÁVĚREČNÉ BODOVÁNÍ PŘEHLED BODOVACÍCH ŽETONŮ

VÍTEJTE NA OSTROVĚ SKYE

KOMPONENTY (před první hrou opatrně vytlačte žetony z nařezaného kartonu)

CÍL HRY

Během 6 kol (5 kol v 5 hráčích) nasbírejte nejvíce vítězných bodů a staňte se králem ostrova 
Skye.

1 dvojstranný herní plán 16 bodovacích žetonů 73 dílky krajiny 
(zelená zadní strana)

zlaté mince

1 žeton 
začínajícího hráče

1 ukazatel kol
5 dílků krajiny s hradem 
(zadní strany v hráčských 

barvách)

Pět klanů bojuje o nadvládu nad ostrovem. Jen ten náčelník, který nejlépe rozvíjí území svého 
klanu a nejchytřeji obchoduje, se může stát novým králem ostrova! Příště ale bude zase 
všechno jinak, tak neváhejte hrát znovu a pomstít se!

1 VB
za každé 2 ovce

1 VB za každé 2 dílky
se sudy whisky

1 VB
za každé 2 lodě

Za tyto svitky se neobdržuje 0.5VB.
Příklad: Za 5 objektů stejného typu 
dostáváte 2VB.

1 VB
za každý dobytek

1 VB
za každý broch
(kulatá věž)

1 VB
za každou za každou farmu

1 VB
za každý maják

Tyto ikony na herním 
plánu vám připomínají 
zmíněná dvě pravidla 
závěrečného bodování.


