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1 Úvod do hry HOPE Cardgame
Vše se odehrálo dávno. Nikdo už 
si přesně nepamatuje, kdo začal 
jako první, ale svět se ocitl
ve 3. světové válce. Válce, během které 
všichni naplno pocítili devastující účinky 
jaderných zbraní. Lidé dokázali sestrojit 
velké silné roboty a obdařit je dynamickou 
umělou inteligencí. Díky ní si boti brzy 
uvědomili svou existenci, vzepřeli se svým 
tvůrcům a začali žít svým vlastním životem.
Z velkých měst zbyly jen ruiny a krajina 
se proměnila v jedno velké nehostinné 
místo zamořené jaderným spadem. Zdálo se, 
že v těchto podmínkách na Zemi nemůže nic 
živého přežít, ale opak se stal pravdou 
a z nakažených lidí a zvířat se vyvinula 
nová forma života – mutanti. Při smyslech 
je drží pouze touha a odhodlání infikovat 
všechny přeživší tvory a vtáhnout je mezi 
sebe samé.

I přesto, že lidé disponují schopnostmi 
boje na dálku, těmto okolnostem nedokázali 
dlouho vzdorovat. Aby se vyhnuli jisté 
smrti na povrchu, byli nuceni uniknout 
a při hledání bezpečnějších základen 
využít znalostí terénu a měst. Jejich novým 
domovem se staly opuštěné stanice metra, 
protiatomové kryty a časem stále hlubší 
a temnější podzemí.
Tam je ale čekalo ještě větší zlo, než si kdy 
dokázali představit – alieni – nestvůry 
z jejich nočních můr se staly skutečností. 
Podnikají přitom rychlé a bezcitné útoky 
ve velkých skupinách a nezanechávají 
žádné svědky. Nezaleknou se nikoho a své 
nepřátele děsí svým vzezřením a lačnou 
touhou po krvi.
Boj na život a na smrt právě začíná!

Vítejte ve hře HOPE Cardgame (Hrdinové 
postapokalyptické Země), ve světě plném 
dobývání, soubojů, strategií a nadějí na 
přežití, založeném na postapokalyptické 
vizi blízké budoucnosti. V něm proti sobě 
stojí čtyři přeživší rasy – alieni, boti, 
lidé a mutanti – jež se střetávají v boji 
o ovládnutí zbylých zdrojů potřebných 
k přežití.
Základním principem hry je proto efektivní 
využívání zdrojů. Zdroje přitom nefungují 
pouze jako platidlo pro zahrání karet, 
ale také jako počet životů hráče. Cílem 
hry je získat jako první 30 zdrojů, nebo 
připravit soupeře o všechny zdroje. Ty jsou 
přitom získávány vyhranými bitvami nad 
protivníkem, ničením jeho jednotek nebo 
dominancí na bitevním poli.
Průběh hry je rozdělen do jednotlivých 
kol, přičemž každé kolo se skládá z 6 fází. 
V první fázi hrají hráči své jednotky 
na bitevní pole ( ), 
s nimiž následně pohybují ( ). 

Pokračuje objevování lokací (
), souboj jednotek ( ) 

a vyhodnocení převahy na bitevním poli 
( ). Každé kolo končí 
dobíráním karet ( ). 
V jednotlivých fázích na sebe mohou hráči 
neustále reagovat.
Hra je určena primárně pro dva hráče 
s možností dalších herních variant, kterými 
jsou „Hra o artefakty“ nebo kooperativní 
mód „Hra dva proti dvěma“. Radost ze hry 
může být ještě znásobena tvorbou vlastních 
balíčků.  je tzv. Survival 
Card Game (SCG) s pravidelně vydávanými 
rozšířeními, označovanými jako Survival 
Packs (Balíčky přežití). Karty lze ve hře 
kombinovat a vytvořit si originální balíček 
podle preferencí konkrétního hráče.

Rychlý popis hry



4

2 Seznam komponent
Základní verze hry  obsahuje 
následující komponenty:
Hrací karty
144 hracích karet je rozděleno do čtyř 
unikátních balíčků podle jednotlivých ras: 
Alienů, Botů, Lidí a Mutantů.
Herní plán
Na herním plánu probíhají všechny důležité 
akce.
Žetony zdrojů
Oba žetony znázorňují na indikátoru zdrojů 
počet zdrojů obou hráčů. 1 reprezentuje 
prvního hráče, 2 reprezentuje druhého 
hráče.
Žetony cílů
Žetony cílů 1, 2 a 3 slouží k označení 
jednotek nebo lokací, které jsou aktuálně 
vybrány jako cíle útoku během fáze 

.
Krvavé skleněné kameny
20 skleněných kamenů slouží jako indikátor 
zranění (wound) nebo unavení (exert) 
jednotek.
 Žetony artefaktů
20 žetonů artefaktů se využívá ve volitelné 
variantě hry, která je blíže specifikována 
na konci pravidel. Žetony artefaktů dávají 
jednotkám schopnosti, které mění jejich 
sílu ve hře.
Mince přežití
Hodem mincí přežití se určuje pořadí hráčů 
na začátku každé hry. Hráč, který má minci 
přežití u sebe, začíná všechny fáze daného 
kola. Po ukončení každého kola se mince 
přežití předává protihráči.
Referenční karty
Referenční karty (1 v každém balíčku) 
pomáhají novým hráčům zapamatovat si 
pořadí jednotlivých fází kola.
Online bonusová karta
Tuto kartu lze uplatnit v připravované 
online verzi hry , která 
umožní zvýhodněný začátek pro držitele 
stolní hry.

3 Hrací karty
Karty představují nejdůležitější prvek 
hry . Existují přitom tři 
typy karet – jednotky, lokace a události.
Jednotky
Jednotky tvoří hráčovu armádu, se kterou se 
ve hře účastní soubojů proti soupeři – buď 
útočí, nebo se brání. Karty jednotek jsou 
proto označeny ÚTOKEM (ATTACK), OBRANOU 
(DEFENSE) a ŽIVOTEM (VITALITY).
Každá jednotka navíc disponuje zvláštními 
nebo pasivními schopnostmi, které zvyšují 
jejich sílu ve hře.
Kromě soubojů se mohou jednotky také 
pohybovat po bitevním poli. Strategické 
rozestavení na bojišti je důležité především 
ve fázi .
 Lokace
Lokace slouží hráčům ke čtyřem účelům:

 — fungují jako štít, tím chrání jednotky 
hráče před protivníkem a zároveň 
blokují jeho pohyb
 — rozšiřují působnost základny, protože 
lze v jejich okolí hrát nové jednotky
 — pomáhají ovládat velké oblasti 
bitevního pole, protože mají ve fázi 

 vyšší váhu než 
jednotky
 — poskytují hráčům zvláštní, nebo 
pasivní schopnosti během hry.

Lokace disponují OBRANOU (DEFENSE) a mají 
zelený rámeček.
Události
Události jsou jednorázové efekty, které 
vstupují v různých fázích do hry. Tyto 
fáze jsou definovány na vlajce dané karty. 
V případě označení ANYTIME lze hrát 
události v jakékoli fázi.
Po zahrání události se okamžitě provede 
její efekt (více viz Vyhodnocení schopností 
na straně 7). Poté, co je vyhodnocena, 
přesune se karta ihned do odhazovacího 
balíčku (Discard pile) hráče.
Události jsou s modrým rámečkem a nemají 
žádné ilustrace.
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Popis karet
1. Cena karty: každá karta má svou 
hodnotu vyjádřenou počtem zdrojů (X). 
V závislosti na barvě podkladu čísla má 
cena následující význam:

 — červená barva: za zahrání karty musí 
hráč zaplatit X zdrojů
 — zelená barva: za zahrání karty obdrží 
hráč X zdrojů
 — červeno-zelená barva: zahrání karty 
nestojí hráče žádné zdroje.

2. Název: jméno karty. Symbol “•” 
označuje unikátní kartu. Každý hráč může 
mít na bitevním poli zahranou pouze jednu 
kopii každé unikátní karty. Duplicitní 
kartu mohou hráči znovu zahrát až ve 
chvíli, kdy je stávající karta odstraněna 
z bitevního pole a přesunuta do odhazovacího 
balíčku (Discard pile) nebo zpět do ruky.
3. Typ karty: jednotka, lokace, událost.
4. Symbol

 — rasy: ikona udávající příslušnost 
jednotky k dané rase, která je zároveň 
znázorněna barvou pozadí karty
 — události: ikona udávající kartu 
události.

5. ÚTOK (ATTACK): hodnota útoku 
jednotky během souboje.
6. OBRANA (DEFENSE): hodnota obrany 
jednotky/lokace během souboje.
7. ŽIVOT (VITALITY): počet životů, které 
jednotka má. Pokud život klesne na 0, je 
jednotka zabita.
8. Text: schopnosti dané karty.
9. Vzácnost: rarita konkrétní karty:

 — Běžná (bílá barva)
 — Neobvyklá (modrá barva)
 — Vzácná (žlutá barva)
 — Unikátní (zelená barva).

10. Jméno autora: autor ilustrace.
11. Vlajka dané fáze: symbol znázorňující 
konkrétní fázi kola, ve kterém lze událost 
zahrát.
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4 Herní plán
Herní plán je složen ze dvou částí. První částí je indikátor zdrojů, na kterém se pomocí 
zdrojových žetonů zaznamenává aktuální počet zdrojů obou hráčů. Druhou část představuje 
bitevní pole složené z pěti řádků a pěti sloupců. Na něm probíhají následující kroky:

 — hraní jednotek
 — pohyb jednotek
 — hraní lokací
 — všechny souboje
 — vyhodnocení převahy mezi hráči.

Krajní řádek na každé straně bitevního pole představuje základnu obou hráčů, kde lze hrát 
jednotky (kromě hraní jednotek vedle lokací viz strana 11).
Na obou koncích herního plánu jsou pole na dobírací balíčky (Draw deck) a odhazovací 
balíčky (Discard pile). Karty v dobíracích balíčcích jsou umístěny lícovou stranou dolů 
a slouží hráčům pro dobírání nových karet do ruky. Naproti tomu v odhazovacích balíčcích 
se vrší všechny vyhozené karty, zabité jednotky, zničené lokace a zahrané události lícovou 
stranou nahoru.
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5 Klíčová pravidla
Tato kapitola představuje základní přehled 
pravidel k jednoduššímu pochopení hry.
5.1 Zlaté pravidlo
V případě rozporu mezi textem na kartě 
a pravidly, má text na kartě vždy přednost!
5.2 Výhra a prohra
Hráč, který jako první získá 30 zdrojů, nebo 
připraví soupeře o všechny jeho zdroje, 
vyhrává hru okamžitě.
Poznámka: v případě herních variant „Hra 
o artefakty“ nebo „Hra dva proti dvěma“ 
následujte kapitolu 8 Herní varianty, viz 
strana 14.
5.3 Hraní karet
Za většinu zahraných jednotek, lokací 
a událostí je nutné zaplatit odpovídající 
počet zdrojů, znázorňujících jejich cenu 
(červená cena). To se provede posunem 
zdrojového žetonu na indikátoru zdrojů. Na 
začátku hry přitom začínají hráči shodně 
s 15 zdroji.
Upozornění: Existují i karty, jejichž 
zahrání nestojí žádné zdroje (červeno-
zelená cena), popřípadě naopak zdroje 
hráčům přidávají (zelená cena).
Hraní karet je primárně v režii hráče, 
který je na řadě. Karty událostí lze 
ale hrát i jako reakci na akce vyvolané 
soupeřem, např. zrušení karty události, 
schopností, atd.
5.4 Získávání a ztrácení zdrojů
Zdroje nejsou důležité jenom pro hraní 
karet nebo získání vítězného cíle, ale 
zároveň představují životy hráčů, které 
nesmí klesnout na nulu. Zdroje lze přitom 
během hry získat/ztratit několika způsoby:

 — Každým vyhraným soubojem proti 
jednotce soupeře hráč získá 2 zdroje 
a soupeř 2 zdroje ztrácí (více viz fáze 

 na straně 11).
 — Odstraněním jednotky/lokace soupeře 
z bitevního pole a přesunutím do jeho 
odhazovacího balíčku či ruky získá 
hráč tolik zdrojů, kolik je cena dané 
karty.
 — Taktickým rozmístěním jednotek 
a lokací na bitevním poli lze získat 
zdroje za převahu nad soupeřem 
v každém řádku i sloupci (viz fáze 

 na straně 13).
 — Schopnostmi karet.

Upozornění: Události nebo zvláštní   
schopnosti karet, které  svým efektem ihned 
odstraňují karty soupeře z bitevního pole 
(Zabít (Kill), Zničit (Destroy)…) a přesunují 
je do jeho odhazovacího balíčku (Discard 
pile) nebo ruky, se nepočítají jako vyhrané 
souboje, i když byly v konkrétním souboji 
použity. Hráč nezíská žádné zdroje za 
vyhraný souboj (a soupeř žádné zdroje 
neztrácí), ale získá tolik zdrojů, kolik je 
cena dané karty.
5.5 Navyšování atributů 

a pasivních schopností
Všechny karty disponují různými atributy 
a schopnostmi, které ovlivňují průběh hry. 
Každá karta přitom nalezne využití za 
jiných okolností. Rozeznáváme:

 — Atributy: ÚTOK (ATTACK), OBRANA 
(DEFENSE) a ŽIVOT (VITALITY).
 — Zvláštní schopnosti: Prohození (Swap), 
Otočení (Flip) atd. Více viz Slovník 
na straně 17.
 — Pasivní schopnosti: POŠKOZENÍ 
(DAMAGE), POHYB (MOVE), PŘÍJEM 
(INCOME) atd. Více viz Slovník na 
straně 17.

Atributy a pasivní schopnosti s +X lze 
navíc navyšovat pomocí schopností karet. 
Např. jednotka s pasivní schopností POHYB 
+1 (MOVE +1), která dále získá zvláštní 
schopností POHYB +2 (MOVE +2) by se tímto 
mohla pohybovat o 4 pole.
 5.6 Vyhodnocení schopností
Imaginární místo, kde se vrší schopnosti 
zahraných karet, a kde čekají na konečné 
vyhodnocení, se nazývá „zásobník“ („stack“).
Hráč může zahrát kartu události z ruky jejím 
vyložením před sebe anebo oznámí využití 
schopnosti jednotky/lokace. Všechny tyto 
akce pak vstupují do „zásobníku“ a soupeř 
na ně může reagovat jinou kartou události 
nebo schopností jednotky/lokace. Pokud 
tak učiní, jde i jeho událost/schopnost 
do „zásobníku“, kde na ně může reagovat 
první hráč. Takto se zahrané události 
a schopnosti hromadí až do chvíle, kdy 
žádný hráč již nechce dále reagovat.
Vyhodnocování však probíhá z vrchu 
„zásobníku“, tedy v opačném pořadí, než 
v jakém byly události/schopnosti použity. 
Naposledy použité se vyhodnotí 
jako první a mohou změnit, 
přesměrovat, nebo zrušit 
událost/schopnost, která byla 
seslána dříve.
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6 Příprava hry
Před začátkem každé hry  
proveďte tyto kroky:
1. Uspořádání herního plánu

 — Umístěte herní plán tak, aby byl 
dosažitelný oběma hráči.
 — Na indikátor zdrojů položte zdrojové 
žetony obou hráčů na číslo 15.
 — Vedle herního plánu postavte krvavé 
skleněné kameny a žetony cílů.

2. Výběr balíčku
 — Hodem mincí přežití určete, který 
hráč bude začínat hru.
 — Tentýž hráč má následně volbu si 
vybrat balíček jako první.

3. Zamíchání balíčku
 — Řádně si zamíchejte karty ve svém 
balíčku a umístěte jej na herní plán 
na pole Draw deck. Tímto se z balíčku 
stává balíček dobírací.

4. Počáteční karty na ruce
 — Doberte si 6 karet z vašeho dobíracího 
balíčku.

5. Mulligan (volitelně)
 — Pokud nejste spokojeni s dobranými 
kartami, můžete libovolný počet karet 
zamíchat zpět do dobíracího balíčku 
a dobrat si místo nich karty nové. 
Těchto 6 karet si již musíte ponechat.

V tuto chvíli může hra začít.

7 Průběh herního 
kola

Každé herní kolo je rozděleno do šesti fází. 
Každou fázi hrají oba hráči po sobě a začíná 
ten, kdo má v držení minci přežití na své 
straně. Pořadí všech fází je znázorněno na 
referenční kartě.
Pořadí jednotlivých fází:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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7.1 Fáze 1: Hlavní fáze (Main)
 — Hraní jednotek na bitevní pole.
 — Hraní událostí s vlajkou MAIN a ANYTIME.

Hraní jednotek
V první fázi hrají hráči jednotky do své základny nebo vedle svých lokací (hraní lokací 
viz strana 11) - neplatí úhlopříčky. Nejsou přitom omezeni počtem zahraných jednotek, 
ale počtem zdrojů.
Zároveň mohou hráči během  vyhodit do odhazovacího balíčku (Discard 
pile) duplicitní kartu unikátní jednotky, kterou již mají zahranou na bitevním poli. Za 
každou takto vyhozenou kartu lze vyléčit jedno zranění z dané jednotky. Tento efekt přitom 
nestojí žádné zdroje.

Poté, co oba hráči dokončí své akce, končí  a plynule se přechází do fáze 
.
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7.2 Fáze 2: Pohyb (Move)
 — Pohyb až tří jednotek po bitevním poli.
 — Hraní událostí s vlajkou MOVE a ANYTIME.

Pohyb jednotek
Každý hráč může pohnout až třemi jednotkami po bitevním poli. Každá jednotka se smí 
pohybovat o jedno pole, případně o více, pokud má (nebo získá) pasivní schopnost POHYB +X 
(MOVE +X). Více viz Slovník na straně 17.
Jednotky mají možnost se na bitevním poli pohybovat dopředu, dozadu, doleva, doprava, ale 
nikdy se nemohou pohybovat úhlopříčně!
Další pravidla pohybu:

 — Jednotky se mohou pohybovat pouze na volná pole.
 — Jednotky se nesmí pohybovat přes soupeřovy jednotky a lokace.
 — Jednotky se nesmí pohybovat během této fáze vícekrát, pokud událost nebo zvláštní 
schopnost neříká něco jiného.
 — Jednotky se nesmí pohybovat mimo bitevní pole.
 — Jednotky se smí pohybovat přes jiné vlastní jednotky a lokace, ale nesmí se na těchto 
polích zastavit. Pro takový pohyb je nutná pasivní schopnost POHYB +X (MOVE +X).
 — S lokacemi nelze hýbat.

Poté, co oba hráči dokončí své akce, končí fáze  a plynule se přechází do fáze 
.
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 7.3 Fáze 3: Průzkum (Explore)
 — Hraní lokací na bitevní pole.
 — Hraní událostí s vlajkou ANYTIME.

Průzkum lokací
Tato fáze umožňuje objevování lokací na 
bitevním poli (více viz Lokace strana 4). 
Během fáze  mohou hrát 
hráči lokace do oblasti bitevního pole, 
a to na volná pole vedle svých jednotek – 
opět neplatí úhlopříčky. Stejně jako hraní 
jednotek na bitevní pole, nejsou hráči 
omezeni množstvím zahraných lokací, ale 
zdroji, kterými v dané chvíli disponují.
Upozornění: Lokace nelze hrát do vlastní 
základny.
Poté, co oba hráči dokončí své akce, končí 
fáze  a plynule se přechází 
do fáze .

 7.4 Fáze 4: Bitva (Battle)
 — Uskutečnění až tří soubojů (Combat).
 — Hraní událostí s vlajkou COMBAT – konkrétní jednotka nebo lokace musí být aktivně 
zapojena do souboje (buď útočí, či se brání) a s vlajkou ANYTIME.

Řešení soubojů
Ve fázi  může každý z hráčů vyvolat až 3 souboje (Combat) proti jednotkám 
a lokacím protihráče.
Jednotlivé souboje jsou řešeny jeden po druhém v pořadí, které určuje hráč pomocí žetonů 
cílů. Každý souboj musí být kompletně vyřešen, než započne další. Poté, co první hráč 
vyvolá a vyřeší všechny jeho souboje, je řada na protihráči.
Každý souboj musí obsahovat následující kroky:
1. Volba cíle. Útočící hráč vybere až 3 soupeřovy jednotky nebo lokace a umístí na ně 
žetony cílů v požadovaném pořadí. Nemůže přitom označit vícekrát stejný cíl.
2. Volba útočníků. Útočící hráč dále deklaruje všechny útočící jednotky, které mají 
cíl v dohledu, tzn. sousedící jednotky – opět neplatí úhlopříčky – nebo jednotky s pasivní 
schopností DOSTŘEL (RANGED). Více viz Slovník na straně 17.
3. Vyhodnocení. Udělení odpovídajícího zranění jednotce podle schopnosti útočníků (viz 
POŠKOZENÍ +/- X (DAMAGE +/- X) na straně 17) nebo zničení lokace.
V závislosti na cíli souboje probíhá útok vedený proti jednotkám a lokacím odlišným 
způsobem.
Upozornění: Pokud chce hráč využít schopnost jednotky, na které je uvedeno COMBAT, musí 
být tato jednotka zapojena do aktivního souboje (buď útočí, nebo se brání).
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Boj proti jednotkám
Součet hodnot celkového ÚTOKU (ATTACK) všech útočících jednotek se nazývá celková útočná 
síla. Hodnota OBRANY (DEFENSE) bránící se jednotky se nazývá celková obranná síla. Celkovou 
útočnou a obranou sílu lze přitom zvýšit událostmi a/nebo také zvláštními schopnostmi.

 — Pokud je celková útočná síla vyšší než celková obranná síla, bránící se jednotka 
obdrží jedno zranění (wound) ve formě krvavého skleněného kamenu. V okamžiku, kdy 
má jednotka stejné množství zranění jako je její život (počet krvavých skleněných 
kamenů = počet životů), je zabita. V tu chvíli se odstraní z bitevního pole a přemístí 
do odhazovacího balíčku bránícího se hráče. Útočník obdrží X zdrojů, kde X je cena 
zabité jednotky.
 — Pokud je celková útočná síla vícenásobně vyšší než celková obranná síla (viz Přesila 
(Overwhelm) na straně 18), je bránící se jednotka zabita okamžitě, a to bez ohledu na 
to, kolik má životů. V tu chvíli se odstraní z bitevního pole a přemístí do odhazovacího 
balíčku bránícího se hráče. Útočník obdrží X zdrojů, kde X je cena zabité jednotky.

Za každý takto vyhraný souboj získá útočník 2 zdroje a obránce 2 zdroje ztratí.
 — Pokud je výsledek souboje remíza, nikdo nezíská ani neztrácí žádný zdroj.

Upozornění: V případě, že některá z útočících (bránících se) jednotek disponuje pasivní 
schopností ZUŘIVOST (FEROCITY) (Více viz Slovník na straně 17), útočící (bránící se) hráč 
i přesto remízový souboj vyhrává. Útočící hráč udělí bránící se jednotce odpovídající počet 
zranění (wound). Útočník 2 zdroje získá a obránce 2 zdroje ztratí.

 — Pokud je celková obranná síla vyšší nebo několikanásobně vyšší než celková útočná 
síla, obránce se úspěšně ubránil útoku a nikdo nezíská žádný zdroj.

Boj proti lokacím
Součet hodnot celkového ÚTOKU (ATTACK) všech útočících jednotek se nazývá celková útočná 
síla. Hodnota OBRANY (DEFENSE) bránící se lokace se nazývá celková obranná síla. Celkovou 
útočnou sílu lze přitom zvýšit událostmi a/nebo také zvláštními schopnostmi.

 — Pokud je celková útočná síla stejná nebo vyšší než obranná síla, je lokace zničena. 
V tu chvíli se odstraní z bitevního pole a přemístí do odhazovacího balíčku bránícího 
se hráče. Útočník obdrží X zdrojů, kde X je cena zničené lokace.
 — Pokud je celková útočná síla menší než obranná síla, lokace není zničena ani poničena.

Za zničení lokace nezískává útočník 2 zdroje a obránce 2 zdroje neztrácí, jako v případě 
souboje s jednotkami.
Výjimky souboje

 — Útočník nemůže útočit skrz soupeřovy jednotky a žádné neotočené (flip) lokace.
 — Útočník může útočit skrz vlastní jednotky bez negativních efektů.
 — Hráč s menší celkovou hodnotou ÚTOKU/OBRANY (ATTACK/DEFENSE) hraje události vždy 
jako první.
 — Při remíze hraje útočník události vždy jako první.

Poté, co oba hráči dokončí své akce, končí fáze  a plynule se přechází do fáze 
.
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 7.5 Fáze 5: Dominance (Dominance)
 — Vyhodnocení převahy na bitevním poli a výpočet příjmů.
 — Hraní událostí s vlajkou ANYTIME.

Výpočet příjmů (Income)
Fáze  představuje poměřování sil na bojišti, které spočívá ve výpočtu 
příjmů z převahy na bitevním poli.
Oba hráči v každém sloupci a každém řádku mezi sebou postupně porovnávají počet jednotek 
a lokací. Lokace mají přitom ve fázi  vyšší váhu, proto se počítají za 
dvě jednotky.
Za každý sloupec a řádek, kde má hráč převahu nad soupeřem, získá 1 zdroj. V případě shody 
nezíská nikdo žádný zdroj. Bez pasivní schopnosti PŘÍJEM (INCOME) (více viz Slovník na 
straně 17) si proto oba hráči mezi sebe rozdělí až 10 zdrojů.
Upozornění: Při vyhodnocování fáze  se neberou v potaz atributy 
karet (např. cena, hodnota ÚTOKU (ATTACK)…) na bitevním poli, ale pouze jejich počet.
TIP: Fáze  je velmi důležitá pro získání zdrojů. Hráči musí být velmi 
opatrní s uspořádáním jednotek a lokací během hry, např. už ve fázi . Získané 
zdroje z fáze  jsou důležité především pro hraní nových jednotek 
v  dalšího kola, případně pro získání 30 zdrojů na vítězství.

Poté, co oba hráči dokončí své akce, končí fáze  a plynule se přechází 
do fáze .
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7.6 Fáze 6: Dobírání karet (Draw)
 — Hraní událostí s vlajkou ANYTIME.
 — Vyhození nepotřebných karet z ruky do odhazovacího balíčku (Discard pile), dobrání 
nových karet do šesti a předání mince přežití soupeři.

Dobírání karet
V poslední fázi mohou hráči vyhodit z ruky do odhazovacího balíčku (Discard pile) jakékoli 
množství karet a dobrat si z dobíracího balíčku (Draw deck) zpět do šesti.
Pokud má hráč více než 6 karet v ruce, musí vyhodit tolik karet, aby měl maximálně 6.
Pokud se dobere dobírací balíček (Draw deck) do poslední karty, není již možné dobírat další 
a hra se dohraje se zbytkem karet ve hře.
Poté, co oba hráči dokončí své akce, končí fáze . První hráč předá 
minci přežití soupeři a plynule se přechází do  dalšího kola. Hráč, který 
má minci přežití u sebe, začíná všechny fáze tohoto kola.

 8 Herní varianty
Kromě základní možnosti „Hra jeden proti jednomu“ mohou hráči zvolit i variantu „Hra 
o artefakty“ nebo „Hra dva proti dvěma“.
8.1 Hra o artefakty
Na začátku hry si hráči náhodně vyberou 5 žetonů artefaktů a umístí je lícovou stranou 
dolů na pět polí prostředního řádku bitevního pole. Díky tomu budou schopnosti všech 
artefaktů do poslední chvíle utajeny.
V okamžiku, kdy jednotka vstoupí na pole s artefaktem, hráč otočí žeton lícem nahoru 
a jednotka získá – podle charakteristiky artefaktu – buď pozitivní, nebo negativní 
schopnost. 
Upozornění: Na pole s artefaktem nelze hrát lokace.
Pokud se jednotka pohybuje, vždy i s nesoucím artefaktem. Jednotky s artefaktem se přitom 
mohou pohybovat standardním způsobem a schopnosti artefaktů na ně působí tak dlouho, 
dokud nejsou odstraněny z bitevního pole. Jedna jednotka může nést všech 5 artefaktů.
Upozornění: Jednotka se nemůže zbavit artefaktů, dokud není odstraněna z bitevního pole.
Jakmile je jednotka nesoucí artefakt odstraněna z bitevního pole, artefakt zůstává na 
poli, kde byla naposledy.
Ve chvíli, kdy hráč kontroluje 3 a více artefaktů na konci kola, vyhrává hru. V tomto typu 
hry neplatí pravidlo, kdy vyhrává hráč, jenž získá jako první 30 nebo více zdrojů. Pořád 
ale platí pravidlo, kdy hráč s 0 a méně zdroji prohrává hru.
Artefakty, které potřebují upřesnění:
ACCURACY IMPLANTS: Hraní událostí, které jsou cíleny na nositele artefaktu, stojí hráče 
ve fázi  o 1 méně (max. 0).
ANCIENT BAG: Hráč si může dobrat 1 kartu ve chvíli, kdy se jeho jednotka stane nositelem 
tohoto artefaktu.
DISEASE: Hraní událostí, které jsou cíleny na nositele artefaktu, stojí hráče ve fázi 

 o 1 více.
FOOD CRATES: Hráč získá 2 zdroje ve chvíli, kdy se jeho jednotka stane nositelem tohoto 
artefaktu.
NEVERENDING PAIN: Hráč musí vyhodit 1 kartu z ruky ve chvíli, kdy se jeho jednotka stane 
nositelem tohoto artefaktu.

WRACKED SUPPLIES: Hráč ztratí 2 zdroje ve chvíli, kdy se jeho jednotka stane nositelem 
tohoto artefaktu.
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8.2 Hra dva proti dvěma
Součástí základní hry  je jeden herní plán umožňující hru pro dva hráče. 
Při nákupu další hry, dokoupením dodatečného herního plánu, případně jeho vytištěním 
z webových stránek www.hopecardgame.cz, lze hrát i v kooperativní herní variantě „Hra dva 
proti dvěma“.
Na začátku hry se čtyři hráči rozdělí do dvou týmů po dvou a umístí 2 herní plány delšími 
stranami (sloupci) k sobě, a to tak, aby byly dosažitelné všemi hráči.
Obecné změny
Tým, který jako první nashromáždí v jakékoli kombinaci 40 zdrojů nebo připraví druhý tým 
o všechny jeho zdroje, vyhrává hru.
Poznámka: Indikátor zdrojů znázorňuje zdroje do maximální výše 30. Pro zaznamenání většího 
množství zdrojů položte krvavý skleněný kámen na svůj žeton zdrojů a pokračujte opět od 
čísla 1 na indikátoru zdrojů.
Hráči obou týmů se ve hře střídají dle následujícího schématu.
1. kolo tým 1 hráč 1 tým 2 hráč 1 tým 1 hráč 2 tým 2 hráč 2
2. kolo tým 2 hráč 1 tým 1 hráč 2 tým 2 hráč 2 tým 1 hráč 1
3. kolo tým 1 hráč 2 tým 2 hráč 2 tým 1 hráč 1 tým 2 hráč 1
4. kolo tým 2 hráč 2 tým 1 hráč 1 tým 2 hráč 1 tým 1 hráč 2
Tip: Doporučujeme hrát za rozdílné rasy, případně karty obalit do odlišně barevných obalů, 
aby byly karty mezi spoluhráči na společném bitevním poli snadno rozeznatelné.
Upozornění: „You“ v textu na kartách se vztahuje pouze na hráče, kteý kartu vlastní, 
nikoli na oba spoluhráče.
Spojením obou herních plánů vznikne sjednocené bitevní pole o velikosti 10 sloupců krát 5 
řádků, po kterém se mohou jednotky všech hráčů pohybovat a bojovat standardním způsobem. 
Změny ve fázích
Hlavní fáze (Main)

 — Oba spoluhráči mohou pro hraní jednotek využívat jak společnou základnu, tak i lokace 
pod jejich kontrolou.

Pohyb (Move)
 — S pasivní schopností POHYB +X (MOVE +X) lze přecházet i přes jednotky spoluhráče.
 — Jednotky se mohou pohybovat z jednoho krajního sloupce na druhý.

Průzkum (Explore)
 — Lokace lze hrát i vedle jednotek spoluhráče.

Bitva (Battle)
 — Jednotky spoluhráčů se mohou společně účastnit jednotlivých soubojů (pokud útočí).
 — Útočící spoluhráč, který není aktuálně na tahu, může souboj ovlivňovat využitím 
schopností jeho zapojených jednotek a hraním karet událostí.
 — Jednotky mohou útočit z jednoho krajního sloupce na druhý.

Upozornění: Je zakázáno iniciovat souboje mezi spoluhráči!
Dominance (Dominance)

 — Vítězné body z převahy v řádcích a sloupcích se sčítají dohromady za jednotlivé týmy. 
Spoluhráči si tyto body následně mezi sebou rozdělí dle domluvy.

Fáze  je beze změn.

Pokud je jeden ze spoluhráčů zničen (jeho skóre dosáhne 0 nebo méně zdrojů), musí 
odklidit všechny své karty z herního plánu a dále se hry neúčastní.
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9 Tvorba balíčků
Hru  je možné si užít s předdefinovanými balíčky v základní verzi, nicméně 
největší radost ze hry spočívá především v tvorbě vlastních balíčků a soutěží na oficiálních 
turnajích.
Jakmile hráči získají dostatek zkušeností, osvojí si herní mechaniky a naučí se vhodně 
využívat všechny karty, mohou si přát objevit další způsob, jak si hru naplno vychutnat, 
a to tvorbou vlastních a unikátních balíčků podle svých preferovaných taktik a strategií.
Následující pravidla se používají pro tvorbu vlastních balíčků na oficiálních turnajích 
a umožní využít všechny možnosti, které hra  nabízí.
9.1 Pravidla pro tvorbu balíčků
Jednotky se vždy odkazují na konkrétní rasy. Pro vytvoření vlastního balíčku je přitom 
možné zvolit buď jednu, nebo dvě spřátelené rasy (např. Lidi lze kombinovat s Boty, nebo 
Mutanty - viz Diagram ras).
Oproti tomu jsou lokace a události vždy neutrální a lze je v balíčku použít ve spojení 
s libovolnými rasami.
Balíček musí obsahovat:

 — jednotky z vybraných ras
 — maximálně 2 kopie jakékoli jednotky
 — maximálně 2 kopie jakékoli lokace
 — maximálně 2 kopie jakékoli události
 — přesně 36 karet.

Doporučení pro tvorbu balíčku:
 — alespoň 18 nebo více jednotek
 — alespoň 4 nebo více lokací.

Poznámka: Hru je možné hrát nenuceně s balíčky podle jiných zásad a specifikací, pokud se 
stejnými pravidly budou řídit i ostatní hráči.

Alieni

Boti
Mutanti
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 10 Slovník
 10.1 Pasivní schopnosti karet
DOSTŘEL (RANGED)
Jednotky s pasivní schopností DOSTŘEL 
jsou schopny útočit až ob jedno pole oproti 
standardnímu útoku.
Díky tomu mohou útočit skrz vlastní 
jednotky, ale nemohou útočit přes jednotky 
soupeře, ani žádné neotočené (flip) lokace.
HLEDAČ (LOCATOR)
Pasivní schopnost HLEDAČ říká, že má hráč 
možnost si ze svého dobíracího balíčku 
(Draw deck) vybrat libovolnou jednotku 
(unit), lokaci (location) nebo událost (event) 
odpovídající danému typu karty, ukázat ji 
protihráči a dát si ji do ruky.
Dobírací balíček musí následně zamíchat.
NÁKAZA (INFECT)
Vždy na začátku fáze  uděluje 
každý mutant s pasivní schopností NÁKAZA 
1 zranění (wound) všem sousedícím jednotkám 
soupeře.
NOČNÍ MŮRA (NIGHTMARE)
Alieni, obdařeni pasivní schopností NOČNÍ 
MŮRA, snižují v každém souboji, ve kterém 
jsou zapojeni, klíčové atributy jednotkám 
soupeře:

 — pokud útočí, snižují bránící se 
jednotce OBRANU (DEFENSE) o 1
 — pokud se brání, snižují všem útočícím 
jednotkám ÚTOK (ATTACK) o 1.

OCHRÁNCE (SENTINEL)
Na jednotku s pasivní schopností OCHRÁNCE 
mohou útočit maximálně dvě soupeřovy 
jednotky.
Pasivní schopnost OCHRÁNCE mají primárně 
boti.
POHYB +X (MOVE +X)
Pasivní schopnost POHYB + X znamená 
zvýšený pohyb jednotky, kde X je počet polí 
navíc oproti standardnímu pohybu o jedno 
pole.
POŠKOZENÍ +/- X (DAMAGE +/- X)
POŠKOZENÍ +/- přičítá/odčítá počet zranění 
(wound), které útočící jednotka uděluje 
v souboji.
Pokud je celkové POŠKOZENÍ útočící 
jednotky záporné, jednotka neudělí žádné 
zranění (wound).

PŘEMÍSTĚNÍ (RAPTURE)
Jednotky s pasivní schopností PŘEMÍSTĚNÍ 
se mohou ve fázi  místo svého 
standardního pohybu vyměnit s jakoukoli 
vlastní jednotkou, kterou má hráč zahranou 
na bitevním poli.
Vyměněná jednotka se může dále pohybovat 
standardním způsobem.
 PŘÍJEM +/- X (INCOME +/- X)
Jednotka nebo lokace s pasivní schopností 
PŘÍJEM +/- přičítá/odčítá ve fázi 

X zdrojů za každý 
vyhraný sloupec nebo řádek, ve kterém se 
nachází.
 ZUŘIVOST (FEROCITY)
Útočící (bránící se) jednotky s pasivní 
schopností ZUŘIVOST dokáží vyhrát 
remízové souboje. Pokud se celková útočná 
síla útočící jednotky rovná celkové 
obranné síle bránící se jednotky, bránící 
se jednotka obdrží zranění (wound).
Pokud má útočící i bránící se jednotka 
pasivní schopnost ZUŘIVOST, souboj končí 
opět remízou. Pokud je ale více útočících 
jednotek proti bránící se jednotce a všechny 
mají pasivní schopnost ZUŘIVOST, útočník 
souboj vyhraje.
 10.2 Zvláštní schopnosti 

a speciální názvosloví
Cíl (Target)
 „Cíl“ je herní prvek (nejčastěji karta) na 
něž se hraje efekt karty události, zvláštní 
schopnost, nebo je veden útok ve fázi 

.
Hráč, který kontroluje daný efekt, vybere 
všechny cíle pro efekt, pokud není uvedeno 
jinak na kartě. Pokud neexistuje žádný 
platný cíl pro cílený efekt, schopnost nebo 
událost nemůže být vyvolána.
Konstantní efekty (Constant effects)
Mnoho karet má schopnosti, které se nazývají 
konstantní efekty. Konstantní efekt se 
stává aktivní, jakmile karta vstupuje do 
hry a zůstává aktivní tak dlouho, dokud je 
karta ve hře.
Příklad: karta MECHANICAL STATUE dává 
všem botům, které hráč kontroluje, OBRANA 
+1 (DEFENSE +1).
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 Kontrola (Control)/Vlastnictví 
(Ownership)

Hráč kontroluje jednotku/lokaci od chvíle, 
kdy ji zahraje na bitevní pole, a to do 
okamžiku, kdy je přesunuta do hráčovy 
ruky, jeho odhazovacího balíčku nebo pokud 
zvláštní schopnost neříká něco jiného.
Hráč vlastní všechny karty, se kterými 
začíná na začátku hry, tzn. karty v ruce, 
v dobíracím balíčku (Draw deck), odhazovacím 
balíčku (Discard pile) a karty jím zahrané 
na bitevní pole.
Odhalit (Reveal)
Pokud hráč odhaluje kartu, musí ji vždy 
ukázat soupeři. Následně pokračuje dle 
dalších instrukcí odhalující karty (nikoliv 
odhalené).
Otočení (Flip)
Otočení znamená, že zaplacením 2 zdrojů lze 
kartu v jakékoli fázi otočit na bitevním 
poli lícem dolů a vyvolat tak její schopnost 
v textu.
Přes otočenou kartu se lze volně pohybovat, 
nesmí se zde však žádný z hráčů zastavit! 
Zároveň se otočená karta nemůže stát cílem 
protihráče v souboji, lze přes ni útočit 
a nepočítá se ve fázi .
Na začátku každého kola se otočená karta 
vrátí zase zpět lícem nahoru. Tento efekt 
již nestojí žádné zdroje.
Prohození (Swap)
Prohození funguje stejně jako PŘEMÍSTĚNÍ 
(RAPTURE), tedy prohození dvou jednotek, 
které hráč kontroluje na bitevním poli. 
PŘEMÍSTĚNÍ (RAPTURE) je ale spojeno pouze 
s fází .
Pokud hráč využije schopnost Prohození 
(Swap) ve fázi  na označenou 
jednotku, žeton cíle zůstává na stejném 
místě.
 Přesila (Overwhelm)
Pokud je celková útočná síla útočící 
jednotky (ATTACK) několikanásobně větší 
než celková obranná síla (DEFENSE) bránící 
se jednotky, je bránící se jednotka okamžitě 
zabita.
Sousedící (Adjacent)
Karta je sousedící, když se dvě karty 

dotýkají jednou stranou.
Karty nejsou sousedící, když se 
dotýkají pouze rohy.

 Unavení (Exert)
Pokud je jednotka unavena, obdrží jeden 
krvavý skleněný žeton. Unavit lze pouze 
nevyčerpané jednotky, tzn., že nemůžou být 
tímto unavením zabity.
Vyčerpaný (Exhausted)
Jednotka se stává vyčerpanou ve chvíli, 
kdy jí zbývá pouze jeden ŽIVOT (VITALITY).
Všechny jednotky s jedním ŽIVOTEM 
(VITALITY) jsou vždy vyčerpané.
Zabít (Kill)/Zničit (Destroy)
Pokud je karta jednotky zabita nebo lokace 
zničena, odstraní se z bitevního pole 
a přemístí se do odhazovacího balíčku hráče 
lícovou stranou nahoru.
Poté, co hráč takto odstraní kartu soupeři, 
obdrží X zdrojů, kde X je cena této karty.
Zpozorování (Spot)
Zpozorování je spojeno s podstatným jménem 
(typ jednotky, zvláštní schopnost apod.), 
které vyjadřuje něco, co ve hře je. Např. 
“Spot an alien” je ekvivalent k “pro zahrání 
této karty musí být ve hře alien”.
 Způsobilý cíl (Eligible target)
Cíl je způsobilý, pokud je aktuálně v přímé 
viditelnosti jednotkám útočícího hráče, tzn. 
sousedící jednotka/lokace soupeře, popř. 
ob políčko, pokud má některá z jednotek 
útočícího hráče pasivní schopnost DOSTŘEL 
(RANGED).
Cíl ale může být také v přímé viditelnosti 
až v dalším souboji, tzn. poté co útočící 
hráč zabije/zničí jednotku/lokaci soupeře, 
která leží mezi jednotkou (jednotkami) 
a cílem.
Útočící hráč proto může na začátku fáze 

 umístit žetony cílů na 
jakoukoli jednotku/lokaci soupeře, která 
je na bitevním poli. V případě, že cíl není 
nakonec v přímé viditelnosti, hráč musí 
odstranit žeton cíle, a přejde se případně 
k dalšímu souboji.
Zranění (Wound)
Pokud jednotka utrží zranění, může být 
tímto zraněním i zabita. Zranit lze přitom 
jakoukoli jednotku.
Zúčastněný (Participating)
Ve fázi  se jednotka účastní 
souboje ve chvíli, kdy je deklarována jako 
útočník, nebo obránce.
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Alieni (Aliens)
Boti (Bots)

Mutanti (Mutants)
Lidé (Humans)

Jednotky
(Units)

1x Blood Stalker
1x Brainsick Pariah
2x Brood Mother
1x Eliann 
1x Fearful Master
2x Incubus
2x Infernal Marauder
2x Insidious Runner
1x Lord of Despite
2x Resident Alien
1x Silent Pulverizer
1x The One
2x Twitch Walker
1x Tyrranoctonus

1x Adamizer
2x Armored Cavalry
1x Collosal Automaton
2x Explosive Bot
1x Grim Slayer
1x Inviolable Mech
2x Lazy Bot
2x Mechanical Soldier
2x Mechanical Statue
2x Metal Trooper
1x Mobile Commando
2x Outstanding Bot
1x Plexio the Dreamer
2x Robotic Warrior

2x Abandoned Cadaver
1x Behemoth
2x Brave Mutant  
2x Heartless Plunderer
1x Maximus
2x Mutant Provider
2x Mutant Redeamer
1x Nina the Shameful
1x Princess Lerine
1x Rhagar the Vengeful
1x Surreal Overlord
1x Swarm of Mutants
2x Sycophantic Bastard

1x Alicia Hackle
2x Ayne Witness
1x Cara the Catchfly
2x Fanatic Soldier
2x Janet Keller
1x Malum
1x Molotov Sandy
2x Pursuing Soldiers
1x Queen Scarlet
1x Sjank the Eliminator
2x Tanfan
2x Thork
1x Valkyrie

Události
(Events)

2x Curse from Subgrade
2x Forces from Wasteland
2x Hold Position
2x Lost Hope
2x Nasty Trick
2x Violent Attack

2x Accelerate
2x Brutality
2x Hazard
2x Savagery
2x Scrap Cluster

2x Delving
1x Fire of Justice
2x Fury
1x Mass Acceleration
1x Nuclear Blast
1x Radiation Cloud
2x Radiation Puddle
2x Rest
1x Toxic Rain

2x Absorb
2x Gun Battle
2x Hand of Justice
2x Master of Skills
1x Pathfinder
2x Tidings of Moscow
2x Unexpected Charge

Lokace
(Locations)

1x Deep Hole
1x Forbidden Colliery 
2x Ruined Monastery

2x Foundry
2x Steel Factory

2x Granary
2x Power Plant

1x Barracks
1x City Hall
2x Forsaken Bunker

12 Seznam balíčků


