
Vžijte se do role vážených občanů Florencie a zvyšte svou slávu a prestiž ve hře Masters of  Renaissance. Získávejte zdroje na trhu a využívejte 
je k nákupu nových karet. Budujte svoji moc jak ve městě, tak i v okolních územích! Každá karta vám poskytne možnost produkce, která přemění 
zdroje a umožní vám je uskladnit ve vaší pokladnici. Snažte se dobře využívat schopnosti vůdců a nezapomeňte dávat najevo svou oddanost papeži!
Masters of  Renaissance je hra s jednoduchými pravidly, která nabízí hluboká strategická rozhodnutí při výběru a posilování akcí.

Herní materiál

Pravidla

4 desky hráčů 1 deska trhu

48 karet rozvoje 
(4 druhy rozdělené na 3 úrovně)

16 karet vůdců

13 kuliček 
(4 bílé, 2 modré, 2 šedé,  

2 žluté, 2 fialové, 1 červená)

12 žetonů papežské přízně7 žetony akcí pro sólovou hru

6 žetonů „3×” 1 kalamář1 žeton černého kříže

64 žetonů zdrojů 
(16× mince, 16× kámen, 
16× služebník a 16× štít)

4 Faith Markers
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1 zásobník na kuličky

Rodinná strategická 
hra pro 1–4 hráče 
zasazená do světa hry 
Lorenzo il Magnifico.

1 zásobník zdrojů
4 desky 
hráčů



1  
Položte na stůl zásobník zdrojů.

 Rozdělte zdroje podle typu do jednotlivých 
přihrádek zásobníku.

 Položte žetony „3×“ vedle zásobníku zdrojů.

2  
Rozdělte karty rozvoje podle rubu na 12 balíč-
ků po 4 kartách. Zamíchejte každý balíček zvlášť 
a rozmístěte balíčky do 4 sloupců. Sloupce musí 
odpovídat jednotlivým druhům karet. Umístěte 
karty úrovně I do spodní řady a karty úrovně III 
do horní řady. Toto je nabídka karet rozvoje.

~2~

Příprava hry

3  
Položte na stůl desku trhu a umístěte zásob-
ník na kuličky na odpovídající prázdné místo 
desky tak, jak je uvedeno na obrázku.

 Náhodně umístěte 12 kuliček do zásobníku 
a zbývající kuličku položte do horního pravé-
ho rohu žlábku tak, jak je uvedeno na obrázku.

4  
Zamíchejte karty vůdců a vytvořený balíček 
položte lícem dolů na stůl.

 Vraťte žetony akcí pro sólovou hru a žeton 
černého kříže zpět do krabice. Používají se 
pouze pro sólovou hru (více na straně 8).

1

2

3

zelená

úroveň III

úroveň II

úroveň I

modrá žlutá fialová
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Každý hráč si vezme:
 1 desku hráče a položí ji před sebe.
 3 žetony papežské přízně a umístí je 

na odpovídající políčka na počítadle víry 
neaktivní stranou (strana s červeným X) nahoru.

 1 ukazatel víry a umístí jej na políčko „0“ 
na počítadle víry.

Další příprava hry
 Každý hráč si dobere 4 karty vůdců z balíčku, 

2 si vybere a zbylé odhodí. Tyto 2 vybrané karty si 
hráč ponechá v ruce, aniž by je ukazoval ostatním 
hráčům. Zbylé karty vůdců vraťte do krabice.

 Náhodně určete začínajícího hráče. Tento hráč 
dostane kalamář. 

 V pořadí hráčů si každý hráč vezme počáteční 
množství libovolných zdrojů a obdrží počet bodů 
víry dle následující tabulky:

POZOR! Následující odstavec „Další příprava hry“ 
popisuje velmi důležitá rozhodnutí, která budete muset 
v tomto kroku přípravy učinit. Pro lepší pochopení hry 
si proto pozorně přečtěte celá pravidla.

Hráč Libovolné zdroje Body víry
1. 0 0
2. 1 0
3. 1 1
4. 2 1

Každý hráč umístí vybrané zdroje do svého skladiště 
a zaznamená body víry na svém ukazateli víry podle 
pokynů na následující stránce.

 Příprava hráče

počítadlo víry

ukazatel víry

oddělení skladiště

pokladnice

úsek pro zprávu z Vatikánu       

základní schopnost produkce místa pro karty rozvoje

políčko papeže žetony papežské přízně
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Hráči se střídají na tahu počínaje začínajícím hráčem 
a dále ve směru hodinových ručiček.
Během svého tahu si musíte vybrat a vykonat jednu 
z následujících akcí:

 vzít si zdroje z trhu

 koupit kartu rozvoje

 spustit produkci

Po vykonání akce váš tah končí.

Dobírání zdrojů z trhu
Vyberte si sloupec nebo řádu v zásobníku kuli-
ček a vezměte si všechny zdroje uvedené v tom-
to sloupci nebo řádku.
Každá kulička v zásobníku odpovídá určitému typu 
zdroje, jak je uvedeno na obrázku.

šedá

modrá

fialová

žlutá

červená

bílá

Trh tvoří 3 řádky a 4 sloupce kuliček a také jedna kulič-
ka ve žlábku.
Po dobrání zdrojů vezměte kuličku ze žlábku 
a zasuňte ji do zvoleného sloupce nebo řádku 
ve směru zobrazených šipek. Tím zatlačíte na slou-
pec nebo řádek a kulička na opačné straně vypadne 
do žlábku.

Vyberete si zvýrazněnou řadu, takže si vezmete 
1 kámen za šedou kuličku a 2 mince za žluté kuličky. 
Za bílou kuličku si nic nevezmete. Poté musíte vzít 
modrou kuličku ze žlábku a zasunout ji do zvoleného 
řádku. Bílá kulička tak vypadne do žlábku. 

Body víry: Víra je zvláštní zdroj. Když získáte bod 
víry, posuňte váš ukazatel víry o 1 políčko dopředu 
na počítadle víry na své desce hráče.

Pravidla skladiště
Hráč musí umístit zdroje získané z trhu 
do skladiště na své desce hráče (s výjimkou bodů 
víry, které se zaznamenávají na počítadle víry). Skladiště 
tvoří 3 oddělení o 1, 2 a 3 místech.
Do 1 oddělení lze umístit pouze 1 typ zdroje, a zároveň 
1 typ zdroje nelze umístit do více než 1 oddělení. Jiný-
mi slovy, každé oddělení musí obsahovat stejné zdroje 
a  všechna oddělení musí obsahovat různé zdroje.

Během svého tahu můžete libovolně přesouvat zdroje 
v rámci svého skladiště (musíte dodržovat výše uvedená 
pravidla).
Můžete odhodit libovolné zdroje, které 
nemůžete nebo nechcete skladovat, ale všichni 
ostatní hráči dostanou 1 bod víry za každý vámi 
odhozený zdroj.

V situaci uvedené na obráz-
ku se do skladiště vejde pou-
ze 1 mince nebo 1 služebník 
(pokud by se mince přesu-
nula do horního oddělení). 
Můžete si také vzít body 
víry. Pokud si doberete více 
zdrojů, všichni ostatní hráči 
dostanou 1 bod víry za ka-
ždou jednotku zdroje, kterou 
nedokážete uskladnit.

 Průběh hry

j x

x
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Nákup karty rozvoje 
Můžete si koupit jednu z karet rozvoje v nabídce.

Cena každé karty je uvedena v horní části karty. Cenu 
lze uhradit pomocí zdrojů z libovolných oddělení 
skladiště A/NEBO z pokladnice (více na další stránce). 
Zdroje použité k zaplacení karty vraťte do zásobníku 
zdrojů. Zakoupenou kartu položte na jedno ze tří míst 
na své desce hráče.

Ve hře jsou karty rozvoje tří úrovní. Kartu úrovně I 
můžete umístit na libovolné prázdné místo na své desce. 
Kartu úrovně II lze umístit pouze na kartu úrovně I 
(na barvě nezáleží). Kartu úrovně III lze umístit pouze 
na kartu úrovně II (na barvě nezáleží).

Pokládejte karty úrovně II a III tak, aby bylo možné 
vidět barvy karet ležících pod nimi. 

cena

úroveň 
(počet puntíků)

schopnost produkce

vítězné body  
na konci hry

druh (barva)

POZOR! Když zakoupíte poslední kartu z jednoho 
balíčku, karty tohoto druhu a úrovně už nejsou nadále 
k dispozici. Jinými slovy, nedoplňujte prázdné místo 
v nabídce.

V uvedené situaci máte dostatek zdrojů 
na nákup vyznačených karet. Můžete 
koupit vyznačenou modrou kartu úrovně 
I a umístit ji na jedno ze dvou volných 
míst na své desce, NEBO můžete koupit 
vyznačenou zelenou kartu úrovně II 
a umístit ji na kartu úrovně I, kterou již 
máte na desce.
Nemůžete však koupit vyznačenou modrou 
kartu úrovně III (ačkoliv máte dostatek 
zdrojů k uhrazení její ceny), protože 
nemáte na desce ani jednu kartu úrovně II.

j

j

x



Spuštění produkce
Můžete aktivovat libovolné viditelné schopnosti 
produkce na své desce hráče.
Uprostřed každé karty rozvoje je zobrazena schopnost 
produkce (v otevřené knize). Na každé desce hráče je 
navíc zobrazena základní schopnost produkce (na svitku 
v nejmenším výklenku vlevo).
Pokaždé když spustíte produkci, můžete zaplatit zdroje 
zobrazené nalevo, a získat tak zdroje zobrazené na-
pravo za každou svou viditelnou schopnost produkce. 
Je tedy třeba pečlivě vybírat, které karty překrýt náku-
pem nových karet, jelikož schopnosti překrytých karet 
již nelze během produkce aktivovat. Základní schopnost 
produkce umožňuje zaplatit 2 libovolné zdroje (mohou 
to být i 2 rordílné zdroje), a získat tak 1 libovolný zdroj. 
Položte zdroje získané během produkce do své 
pokladnice (s výjimkou bodů víry, které se zaznamenávají 
na počítadle víry). Pokladnice je zvláštní oddělení bez ja-
kýchkoliv omezení. Můžete zde uskladnit libovolný 
počet zdrojů (nemusí být stejného typu).
Pokud dojdou zdroje v zásobníku, použijte žetony 
„3×“. Pokud máte ve své pokladnici 3 jednotky zdroje 
stejného typu, vezměte si jeden žeton „3×“ a umístěte 
ho do své pokladnice. Položte jeden ze 3 stejných zdrojů 
na tento žeton a zbylé 2 vraťte do zásobníku zdrojů.

V rámci akce spuštění produkce můžete aktivovat kaž-
dou schopnost produkce pouze jednou. Všechny schop-
nosti produkce jsou aktivovány najednou. Proto nelze 
použít zdroje získané díky jedné schopnosti 
produkce k aktivaci jiné schopnosti produkce. 
Jinými slovy, pokud nemáte potřebné zdroje pro aktivaci 
vybrané schopnosti produkce ještě před aktivací všech 
schopností produkce, nemůžete tuto schopnost aktivovat. 
Můžete platit zdroji z jakéhokoliv oddělení skladiště nebo 
z pokladnice.
Šipky na vaší desce hráče znázorňují koloběh zdrojů 
během produkce. Vezměte si zdroje ze skladiště a/nebo 
z pokladnice, položte je na karty, které chcete akti-
vovat, poté je vraťte do zásobníku, vezměte si zdroje 
vyprodukované aktivovanými kartami a položte je 
do pokladnice.

POZOR! Nesmíte přesouvat zdroje ze skladiště do po-
kladnice a naopak. Jediným způsobem, jak ukládat 
zdroje do pokladnice, je produkce.
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V situaci uvedené 
na obrázku 1 
máte potřebné 
zdroje (ve skladišti 
a v pokladnici) k aktivaci 
schopností produkce všech 
svých karet.
Rozhodnete se aktivovat 
všechny své karty (můžete 
také aktivovat základní 
schopnost produkce na své 
desce a přeměnit zbylé dva 
kameny na jeden libovolný 
zdroj).
Výsledek této produkce 
je uveden na obrázku 2. 
Položíte si do pokladnice 
uvedené zdroje a také 
posunete svůj ukazatel víry 
o jedno políčko dopředu. 
V případě potřeby můžete 
vyměnit 6 kamenů ve 
své pokladnici a vzít si 
2 žetony „3×“. Položte 
na každý žeton jeden 
kámen a vraťte zbylé 
4 kameny do zásobníku 
zdrojů.

1

2



Zpráva z Vatikánu
Na počítadle víry jsou 3 úseky pro zprávu z Vatikánu (po-
líčka v každém ze tří rámečků zahrnujících žeton papežské 
přízně). Na konci každého úseku pro zprávu z Vatikánu 
je políčko papeže (políčko vyznačené symbolem papeže).
Když některý z ukazatelů víry dosáhne (nebo pře-
sáhne) políčka papeže, přichází zpráva z Vatikánu.
Všichni hráči současně zkontrolují pozici svého ukazate-
le víry na počítadle. Pokud se váš ukazatel víry nachází 
na políčku v rámci aktivovaného úseku (jehož součástí je 
políčko papeže, které zprávu vyvolalo) nebo na některém 
z následujících políček, otočte žeton papežské přízně 
v daném úseku lícem nahoru. Pokud váš ukazatel víry 
dosud nedosáhl aktivovaného úseku, odhoďte žeton 
papežské přízně z daného úseku.
Každý úsek se aktivuje pouze jednou za hru.
Na konci hry získáte vítězné body za každý svůj žeton 
papežské přízně otočený lícem nahoru.

V tomto příkladu hráč A dosáhl prvního políčka papeže 
a aktivoval první zprávu z Vatikánu. Hráč A a hráč B 
otočí svůj žeton papežské přízně lícem nahoru, zatímco 
hráč C musí tento žeton odhodit.

Akce vůdců
Během svého tahu můžete kromě běžné akce také 
vykonat akci vůdce.

 Odhodit vůdce: můžete odhodit kartu vůdce 
z ruky, a získat tak 1 bod víry. 

 Vyložit vůdce: pokud splníte podmínku na kartě 
vůdce, můžete vyložit kartu vůdce lícem naho-
ru vedle své desky hráče. Poskytne vám zvláštní 
schopnost do konce hry. Detailní popis schopností 
všech vůdců je uveden níže.

Můžete vykonat obě tyto akce ve stejném tahu, nebo 
jednu z těchto akcí dvakrát ve stejném tahu.
Podmínka vůdce je uvedena v levém horním rohu karty. 
Může to být určitý počet karet rozvoje konkrétního 
druhu nebo úrovně (počet teček v barevném praporku) 
nebo určitý počet zdrojů ve vaší zásobě. Pro splnění 
podmínky stačí tyto položky vlastnit, nemusíte nic platit 
či odhazovat.
Pro splnění podmínek se počítají všechny vaše karty 
rozvoje, včetně těch zakrytých.

podmínka

zvláštní schopnost

vítězné body 
na konci hry

Zvláštní schopnosti vůdců
Existují 4 typy zvláštních schopností:

Při nákupu karet rozvoje máte slevu 
na uvedený typ zdroje (pokud je součás-
tí ceny kupované karty).

Tato schopnost vám poskytuje jedno 
dvoumístné oddělení navíc. V tom-
to oddělení můžete skladovat pouze 
uvedený typ zdroje. Zároveň můžete 
skladovat stejný typ zdroje i v běžném 
oddělení skladiště.

Když berete zdroje z trhu, každá bílá ku-
lička vám dává uvedený typ zdroje. Pokud 
máte dva vůdce s touto schopností, musíte 
si za každou bílou kuličku vybrat pouze 
jednu jednotku zdroje z těch, které vám 
vůdci poskytují (nemůžete si vzít oba zdroje 
za jednu bílou kuličku).

Tato schopnost vám poskytuje další 
schopnost produkce. Když spustíte pro-
dukci, můžete využít tuto schopnost dle 
obvyklých pravidel. Získáte libovolnou 
surovinu a 1 bod víry.
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Konec hry je vyvolán splněním jedné ze dvou 
podmínek. Když hráč dosáhne posledního 
políčka na počítadle víry (aktivuje poslední zprávu 
z Vatikánu), NEBO když hráč zakoupí svou 
sedmou kartu rozvoje, spustí se konec hry. 
Všichni ostatní hráči až po hráče sedícího napravo od 
začínajícího hráče (hráče s kalamářem) odehrají jeden 
poslední tah. Poté hra skončí a hráči spočítají své 
vítězné body za následující položky:

 Každá karta rozvoje na desce hráče přináší uvedený 
počet VB (nezávisle na tom, zda je viditelná nebo ne).

 Počítadlo víry přináší počet VB v závislosti 
na konečné pozici ukazatele víry hráče. Pokud 
ukazatel víry dosáhl nebo přesáhl políčko 
poskytující VB, získáte uvedený počet VB.

 Aktivní žetony papežské přízně na desce hráče 
přináší uvedený počet VB.

 Každá vyložená karta vůdce přináší uvedené VB.

 Každá sada 5 zdrojů v libovolné kombinaci 
v zásobě hráče (skladiště, pokladnice, zvláštní oddělení 
vůdců) přináší 1 VB (sečtěte všechny zdroje, které vám 
zbyly, vydělte tento součet 5 a výsledek zaokrouhlete 
dolů).

Pokud chcete vyzvat na souboj samotného Lorenza 
il Magnigfico, můžete s pomocí následujících 
dodatečných pravidel hrát hru Masters of  Renaissance 
sólově.

Příprava hry
Hru připravte dle běžných pravidel. Budete 
začínajícím hráčem.
Položte žeton černého kříže na první políčko počítadla 
víry (spolu s ukazatelem víry).
Zamíchejte žetony akcí pro sólovou hru a položte 
vytvořenou hromádku lícem dolů na stůl.

Průběh hry
Po dokončení každého tahu odhalte vrchní žeton akce 
pro sólovou hru z hromádky a proveďte uvedený efekt.

Odhoďte 2 karty rozvoje uvedeného 
druhu ze spodní části nabídky, počínaje 
nejnižší úrovní (pokud již nejsou karty 
úrovně I, odhoďte karty úrovně II a tak dále).

Posuňte žeton černého kříže o 2 políčka dopředu.

Posuňte žeton černého kříže o 1 políčko dopředu. 
Poté zamíchejte všechny žetony akcí pro sólovou 
hru a vytvořte novou hromádku.

Konec hry

Sólová hra

Vítězí hráč s nejvíce VB. V případě remízy vítězí hráč 
s největším počtem zdrojů ve své zásobě.

Žeton černého kříže představuje ukazatel víry Lorenza 
il Magnifico. Může vyvolat zprávu z Vatikánu stejně 
jako běžný ukazatel víry. Při vyhodnocení zprávy 
z Vatikánu (nezávisle na tom, co ji vyvolalo) postupujte 
dle běžných pravidel pro aktivaci nebo odhození žetonů 
papežské přízně.

Konec hry
Sólová hra může skončit 3 různými způsoby.

 Pokud v nabídce dojdou karty rozvoje jednoho 
druhu (všechny karty z jednoho sloupce jsou odhozené 
nebo zakoupené), hra okamžitě končí vaší prohrou.

 Pokud žeton černého kříže dosáhne posledního 
políčka na počítadle víry dřív než váš žeton víry, 
hra okamžitě končí vaší prohrou.

 Pokud váš žeton víry dosáhne posledního políčka 
na počítadle víry (po vyhodnocení poslední zprávy 
z Vatikánu) NEBO pokud koupíte svou sedmou 
kartu rozvoje, hra okamžitě končí vaší výhrou. 
Můžete spočítat získané VB dle běžných pravidel. 
Jaký bude váš rekord?

~8~

V této situaci získáte 31 
VB za karty rozvoje, 5 VB 
za aktivované žetony papežské 
přízně, 9 VB za pozici 
ukazatele víry na počítadle, 
5 VB za vyložené karty vůdců 
a 2 VB za 12 zbývajících 
zdrojů.


