
 



  

 

•  Plán rozvoje 

•  městských karet 101 

•  20  karet čtvrtí 

•  4  figurky pro stupnici bodů 

•  48  žetonů mincí 

•   žetonů půjček (LOAN)  12 

•   žetonů chudoby   44 

  

 

Ve hře London se vžijete do rolí prominentních architektů, jejichž úkolem je znovu vystavět město 
po ničivém Velkém požáru (v roce 1666) a řídit jeho rozvoj až do počátku 20 století. Pokud chcete, 
aby si vás násleující generace pamatovaly jako významnou Londýnskou ikonu, musíte správně 
vybalancovat svou stavitelskou vizi a finanční možnosti a také brát ohled potřeby obyvatel města. 

Hra obsahuje čtyři hlavní prvky: budovy, peníze, pozemky a chudobu. Každý z těchto prvků má vliv 
na ostatní a následně také na vaši prestiž, tedy vítězné body. Během svého kola budete rozvíjet svou 
část města pro budoucí užitek, kupovat pozemky, získávat zdroje nebo aktivovat svou část města 
s využitím oblastí, které jste rozvinuli. Peníze mají vliv na to, nakolik tyto věci budete moci dělat, 
nejsou ale cílem samy o sobě. Budoucí generace si nakonec budou pamatovat jen architekta s nejvyšší 
prestiží. 

 
Tyto karty představují profesní spolky, obchodní společnosti či různé budovy, 
které budete ve své části města rozvíjet. Klíčem k vítězství je využít své městské 
karty co nejlépe. Každá karta má určité náklady na zahrání a výhody, které můžete 
z jejího zahrání získat – obvykle v pozdějším kole, než ve kterém ji zahrajete. 
London se vyznačuje netradičním mechanismem pro hraní těchto karet. Nejprve 
vystavíte město vykládáním karet do své stavební oblasti a následně ho pak 
aktivujete, což znamená a aktivovat libovolný počet dříve vyložených karet. 

Každá z karet je jednoho ze čtyř typů určených barvou. Hnědé (spíše světle hnědé) karty souvisí 
s ekonomickými aktivitami, modré zastupují vědu a kulturu a růžové představují politiku. Vedle nich 
je ve hře určitý počet šedých karet, bídníků (překlad první verze Londonu používal výraz „nuzáci“, 
nicméně mě se více líbí „bídníci“, je to takové poetičtější). Bídníci budou stálým zdrojem chudoby, 
pokud pro ně nenajdete práci. Typy (barvy) karet lze také rozlišit podle kruhového rondelu v dolních 
rozích karty – každá barva používá i jiné šrafování na rondelu. 
Městské karty vám přináší dvě hlavní výhody – prestiž, kterou vám přinesou na konci hry, a efekty, 
které nastanou při aktivaci města. Některé karty mohou mít také trvalý efekt, který je platný, dokud 
je karta vidět. Pokud má karta trvalý efekt, bude popsán nad obrázkem na kartě, nikoli pod ním (pod 
obrázkem je efekt při aktivaci). 

    

    

    



  

1)   Název karty 
2)   Sada, do která tato karta patří (A, B nebo C). 
3)   Některé karty mají dodatečnou cenu, kterou je třeba 
      zaplatit, když kartu přidáváte do své stavební oblasti. 
4)   Hlavní oblast karty je schopnost při aktivaci – jaké 
      výhody vám karta přinese při aktivaci města. 
5)   Levý rondel uvádí aktivační náklady, které musíte  
      zaplatit, když chcete kartu aktivovat. Může být po  
      vás požadováno zaplatit určité peníze nebo zahodit 
      kartu z ruky. Většina karet nemá aktivační náklady. 
6)   Body prestiže, které karta přinese na konci hry. 
7)   Pravý rondel určuje, zda se karta po aktivaci obrátí  
      lícem dolů či nikoli. Jen menšina karet se neobrací. 
8)   Některé karty mají trvalou schopnost, která začíná  
      fungovat, jakmile kartu vyložíte do své stavební  
      oblasti. 

Okamžitě si přidejte prestiž 

Zaplaťte peníze 

Získejte peníze 

Získáváte prestiž na konci hry 

Přidejte si jednu chudobu 

Odeberte si jednu chudobu 

Utraťte dodatečnou kartu na 
aktivaci 

Po aktivaci tuto kartu otočte 

AKČNÍ KARTY 

V balíčku jsou celkem čtyři akční karty – WREN (modrá, A, vyložení dvou karet bez zahazování 
karet stejné barvy), HUGUENOTS (hnědá, A, dobrání dvou karet) a 2x JEWISH REFUGEES 
(hnědá, C, dobrání dvou karet), pro které platí zvláštní pravidla. Hrají se přímo z ruky v rámci 
akce Rozvoj (při jiné akci je hrát nelze). Kartu ukážete, provedete její akci a následně kartu 
odstraníte ze hry (nezahazuje se na plán rozvoje). Akční karty nikdy nemůžete vyložit do své 
stavební oblasti jako stavby. Akční kartu sice lze využít na zaplacení vyložení budovy – mohu 
vyložit hnědou budovu a zaplatit za to odevzdáním Hugenotů na plán rozvoje – ale moc se to 
nedělá. 

SYMBOLY NA KARTÁCH 

Městské karty a karty čtvrtí obsahují 
zde popsané symboly. Ty znamenají 
zisk nebo ztrátu zdrojů nebo efekt 
aktivování městských karet při 
aktivaci města. 



  

 

Větší karty představují příležitost k nákupu pozemků v jedné 
z 20 londýnských čtvrtí. Tyto pozemky jsou drahé, ale velmi cenné. 
Pokaždé, když koupíte pozemky (čtvrť), přinese vám to okamžitě 
prestiž, zmírnění chudoby a nové příležitosti v podobě dobíraných 
karet. Některé čtvrti mohou mít i trvalou schopnost nebo efekt, který 
se projeví při aktivaci města. 

Každá karta také uvádí, zda je čtvrť na sever (N) nebo na jih (S) od Temže a zda s řekou přímo 
sousedí. Obecně lze říci, že severní čtvrti přinášejí více prestiže, zatímco jižní čtvrti více zmírňují 
chudobu. 

 

   
  

 

  
 

   
  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

  



  

PŮJČKY 
Kdykoli jste nuceni něco zaplatit a nemáte na to dost peněz, musíte si vzít půjčku. Půjčku můžete 
vzít i kdykoli jindy ze své vůle. Za každou půjčku, kterou si vezmete, dostanete 10 liber a žeton půjčky. 
Každý žeton půjčky v hodnotě 10 liber generuje vždy při provozu města jednu chudobu. 

Pokud se chcete zbavit půjčky v hodnotě 10 liber, musíte na začátku svého kola (ne v průběhu, což hlavně znamená ne během aktivace
města) zaplatit 15 liber. Na konci hry musíte splatit každou půjčku, kterou můžete. Za půjčky, které nemůžete splatit, ztrácíte vyznamně 
body prestiže. 

PLÁN ROZVOJE 
Plán rozvoje obsahuje dvě řady pro odhozené městské karty. Ty budou na začátku hry prázdné, nicméně s tím, 
jak budou hráči rozvíjet svá města, se budou zaplňovat. V případě hry dvou hráčů se používají pouze první 
tři místa v každé řadě, u hry tří hráčů se používají první čtyři místa v každé řadě. Při hře čtyř hráčů je
k dispozici všech pět míst v každé řadě. 

Plán obsahuje také stupnici bodů, na které figurky ukazují prestiž jednotlivých hráčů, a také přehled postihu za 
chudobu na konci hry. 

DOBÍRÁNÍ A ZAHAZOVÁNÍ KARET 
Kdykoli si dobíráte jednu nebo více městských karet, můžete si buď vzít libovolnou kardu z plánu rozvoje, nebo si 
líznout horní kartu z balíčku městských karet. Pokud si dobíráte více karet, můžete libovolně kombinovat lízání a braní 
z plánu a vždy si doberete jednu kartu a pak se rozhodujete, odkud si budete brát další (nehlásí se předem „líznu si dvě karty 
z balíčku a jednu z plánu“). 

Kdykoli zahazujete kartu, musíte jí umístit na volné místo v horní řadě nabídky karet na plánu (pozor na dostupné 
pozice podle počtu hráčů). Pokud v horní řadě nezbývá žádné volné místo, odkládáte kartu na volné místo v dolní řadě. 
Pokud zahazujete kartu a nabídka karet na plánu rozvoje je zaplněná, všechny karty z dolní řady se odstraní ze hry a následně se 
karty z horní řady posunou do dolní. Kartu pak odložte do (nyní prázdné) horní řady. 

Poznámka: Tento mechanismus vyprázdňování nabídky se liší od prvního vydání Londonu, kde se odstraňovala horní řada a posouvalo se to opačně. 
Nabízí se tu možnost za určitých okolností ve svém tahu zlikvidovat karty, které sám nedokážu využít, ale nechci je poskytnout soupeřům. Není to 
omyl nebo nedopatření, takto je to autorský záměr. 



  

 

Umístěte desku rozvoje doprostřed stolu. Každý hráč si vezme figurku na počítání bodů a umístí ji 
na stupnici na nulu (0). Vedle desky položte žetony mincí, chudoby a půjček, to bude společná 
zásoba. Každý hráč obdrží do začátku 5 £, které si umístí před sebe jako součást své stavební 
oblasti. Vše ve vaší stavební oblasti je veřejné a nemůžete to před ostatními hráči skrývat. Součástí 
stavební oblasti jsou mince, chudoba, půjčky a stavební parcely (balíčky postavených karet). Nicméně 
překryté a otočené karty na těchto parcelách zůstávají skryté do konce hry. 

Rozdělte karty budov na tři balíčky podle písmena vytištěného nad názvem karty – A, B nebo C. 
Každý balíček samostatně zamíchejte. Potom položte balíček C lícem dolů, na něj položte balíček B 
a navrch balíček A. Tak vznikne městský balíček. Každému hráči rozdějte 6 karet z městského 
balíčku. 

V balíčku větších karet čtvrtí vyhledejte tři startovní čtvrtě, které mají nadpis podbarvený jinak (šedě) 
než ostatní karty (bíle). Jsou to City, Westminster a Southwark & Bermodsey. Startovní čtvrti 
umístěte lícem nahoru vedle plánu rozvoje. Ostatní karty čtvrtí zamíchejte a balíček čtvrtí položte 
lícem dolů vedle startovních čtvrtí. Hráč, který hru připravil, se stane prvním hráčem. 

) 



  

JAK SE HRAJE 
Účelem hry je mít co nejvíce bodů prestiže, až dojdou městské karty. Během hry se hráči střídají v tazích po směru hodinových 
ručiček. Když jste na tahu, musíte si dobrat jednu městskou kartu a následně provést jednu z následujících akcí: 

1) Rozvoj města (vykládání karet), 2) Nákup pozemků (čtvrtě), 3) Aktivace vašeho města, 4) Dobrání tří městských karet 
(vedle jedné karty dobrané na začátku tahu) 

Na závěr si pak spočítáte karty v ruce a pokud máte více jak devět (9), musíte na konci kola nadbytečné karty odhodit – tj. odložit 
do nabídky karet na plánu rozvoje podle normálních pravidel. 

ROZVOJ MĚSTA 
Když rozvíjíte své město, vykládáte před sebe na stůl jednu nebo více karet z ruky. Karty vykládáte jednu po druhé ve vámi 
zvoleném pořadí (to může hrát roli při vzájemné kombinaci efektů karet). Tyto karty přidáváte lícem nahoru do své stavební 
oblasti. 

Když chcete do své stavební oblasti vyložit kartu, musíte nejprve odhodit z ruky kartu stejné barvy. Také musíte 
zaplatit dodatečné náklady vykládané karty, pokud jsou na kartě uvedeny. Pokud si nemůžete dovolit zaplatit dodatečné 
náklady a nechcete si vzít půjčku, nemůžete danou kartu vyložit. Pokud v ruce nemáte žádné karty, které byste mohli zahrát 
(vyložit stavbu nebo použít akční kartu), nemůžete provést akci rozvoje města a musíte si zvolit jinou akci. 

Když přidáváte kartu do své stavební oblasti, můžete ji umístit buď navrch jiné karty v oblasti (tato karta může být lícem nahoru 
i lícem dolů), nebo jí vyložit samostatně. Využíváte buď existující stavební parcelu, nebo zakládáte novou. Kartu nicméně 
nemůžete umístit přes jinou kartu, kterou jste vyložili v témže kole. 

Pokud má karta nějaký trvalý efekt, začíná tento fungovat hned po umístění karty do stavební oblasti. Efekt pak přestane 
fungovat, jakmile je karta otočena nebo překryta jinou kartou. To znamená, že trvalý efekt je možné použít ve stejném kole, ve 
kterém byla karta vyložena. Další schopnosti karet se uplatní při aktivaci města v některém vašem pozdějším tahu. 

Poznámka: Akční karty mají samostatné schopnosti, které se nevztahují k vaší stavební oblasti. Tyto karty lze 
nicméně hrát jen v rámci akce rozvoje města. 

PŘÍKLAD AKCE ROZVOJE MĚSTA 
Máte v ruce tyto čtyři karty, když se rozhodnete pro akci rozvoje města. Modré karty vám umožňují zahodit Vauxhallské zahrady 
(VAUXHALL GARDENS) a postavit Nemocnici (HOSPITAL). Také byste mohli zahodit Nemocnici a postavit Vauxhallské zahrady, 
což vám ušetří peníze. Hnědé karty vám umožňují zahodit Hugenoty (HUGUENOTS) a vyložit Vinaře (VINTNERS), nebo zahrát 
Hugenoty jako akční kartu a využít její akční schopnost. V tom případě si necháte Vinaře v ruce a dolíznete si dvě nové karty, které 
vám mohou přinést další možnosti. Jakékoli karty, které zahodíte, tím dáváte k dispozici ostatním hráčům, takže zvažujte důkladně! 



  

 

 

 



  

 



  

 

  

 

  



  

 

5) Odečtěte si na stupnici 7 vítězných bodů za každou nesplacenou půjčku. 

6) Porovnejte celkové počty žetonů chudoby. Hráč s nejméně žetony chudoby je 
všechny zahodí, ostatní hráči zahodí stejný počet chudoby jako on.  

7) Nyní si podle tabulky chudoby na plánu rozvoje odečtěte body podle toho, kolik 
žetonů chudoby vám zbývá. 

Hráč s nejvíce body prestiže se stává vítězem. Pokud mají dva hráči (nebo více hráčů) 
stejně, je druhým kritériem počet žetonů chudoby – vítězí hráč s nejméně žetony chudoby. 
Pokud by i v tomto nastala remíza, je dalším kritériem počet karet čtvrtí – čím více, tím 
lépe. A pokud by ani toto nerozhodlo, je čtvrtým kritériem jedna nejprestižnější karta 
v hráčově balíčku postavených karet – karta s nejvyšším číslem prestiže v kosočtverci 
vpravo dole. 



 

SYMBOLY NA KARTÁCH 

Ztráta budů kvůli chudobě 

Pár poznámek k překladu a používaným termínům: 
Termíny „kolo“ a „tah“ hráče jsou zde synonyma, nemyslí se tím odlišné věci. 
Podobně je totéž „efekt“ a „schopnost“, nerozlišují se tím dvě věci. 

Terminologie používaná v tomto překladu (uvádím hlavně proto, že se s těmito termíny 
můžete setkat v popisu na kartách: 

building display = stavební oblast 
development board = plán rozvoje 
city card = městská karta 
run city = aktivovat město 

 


