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ZOOLORETTO
PŘEMISŤOVATELNÁ STAVENIŠTĚ

(Wanderbaustellen)
Michael Schacht

Toto rozšíření vyšlo v časopise Spielbox 5/2007.

Herní materiál
Rozšíření  sestává  z 9  destiček  stavenišť  (po  třech  pro  výběhy,  stánková  místa  a  stáje).
Destičky z tohoto rozšíření lze rozeznat podle malé značky staveniště v levém dolním rohu.

Příprava hry
Destičky stavenišť se zamíchají mezi čtvercové destičky ze základní hry.

Průběh hry
Platí obvyklá pravidla hry ZOOLORETTO s následujícími doplňky:
• Staveniště  představují nový typ destiček. Existují tři druhy stavenišť:  staveniště výběhů,

stánkových míst a stájí.
• Pokud si hráč vezme přepravní vůz se staveništěm, nepokládá ho do své zoo, nýbrž do zoo

jiného hráče!
Je-li na přepravním voze více stavenišť, lze je libovolně rozdělit mezi zoo ostatních hráčů.
Poznámka: Je dovoleno dát jednomu hráči více stavenišť.
Jestliže hráč pokládá staveniště do zoo jiného hráče, musí při tom respektovat následující
pravidla:

• Staveniště  výběhu se umisťuje na volné pole do libovolného výběhu. Pokud žádný jiný
hráč nemá ve svých výbězích volná místa, odstraní se destička ze hry.
Poznámka: Je dovoleno umístit do jednoho výběhu více stavenišť.

• Staveniště stánkového místa se umisťuje na volné stánkové místo. Pokud žádný jiný hráč
nemá volná stánková místa, odstraní se destička ze hry.

• Staveniště stáje se umisťuje do stáje.
Poznámka: Je dovoleno umístit do jedné stáje více stavenišť.
Pozor: Pole ve výbězích a stánková místa se staveništi jsou pro jiné destičky blokována.
Pole se staveništěm ve výběhu se pro účely mincového bonusu a hodnocení považuje za
neobsazené.
Příklad: Claus má ve čtyřkovém výběhu 2 slony a staveniště. Do tohoto výběhu umístí
dalšího slona. Nyní nedostane žádný mincový bonus. Kromě toho dostane na konci hry za
tento výběh pouze 4 body.

Staveniště a peněžní akce

I. Přestavba
Destičky stavenišť jsou vyloučeny z přestavbových akcí Přesun a Výměna.
Poznámka: Zvířata ve výběhu se staveništěm je možné nadále vyměňovat. Samotná staveniště 
nejsou výměnou dotčena.
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II. Předání (Abgabe)
Hráč zaplatí do banku 1 minci a může vzít ze své zoo až dvě libovolné destičky stavenišť a 
podle pravidel pro umisťování je libovolně předat do zoo ostatních hráčů.

Staveniště a hodnocení
• Pole výběhu se staveništěm se považuje za neobsazené.
• Stánkové místo se staveništěm se považuje za neobsazené.
• Za jedno či více stavenišť stájí ve stáji se přidělují 2 záporné body.

Kombinování rozšíření a variant
Doporučení  pro  kombinování  několika  rozšíření  se  základní  hrou  naleznete  na
www.michaelschacht.net.

Děkujeme autorovi  a  Grafikovi  Michaelu Schachtovi  i  nakladatelství  ABACUSSPIELE za
souhlas s uveřejněním v rámci Edition spielbox.
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