
Ve hře Gaia Project kaž-
dý hráč ovládá jeden ze
14 národů, které se snaží
o mírumilovnou koloniza-
ci  galaxie  světu  Terra
Mysticy.  Každý  národ  po-
třebuje  jiné  prostředí,  aby  na
planetě  přežil.  Tyto  potřeby
vedly všechny národy ke zvládnutí
teraformace,  která  jim  umožní  učinit
různé druhy planet pro ně obyvatelnými.

V průběhu hry budete kolonizovat nové planety, vy-
lepšovat doly na lepší stavby a sjednocovat planety do

federací.  Rozhodnutí  je
na  vás:  budete  ex-
pandovat  poblíž  jiných

národů,  což  vám  může
dodat  energii  a  obchodní

partnery, nebo budete hledat
osamělost, která vám umožní

kolonizovat  svobodněji?  Navíc
budete potřebovat výzkum a vývoj

nových  technologií,  aby  se  vaše
schopnosti  zlepšily.  Nakonec jen ten nejlépe

vyvinutý národ zvítězí.
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KOMPONENTY
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36 destiček standardních technologií
od každé 4:

15 destiček pokročilých technologií

6 vesmírných stanic

20 akčních žetonů

15 označovacích žetonůod každého 1:od každého 3:

19 žetonů federace

10 dílů vesmírných sektorů
Očíslovány od 01 do 10. Díly
05, 06 a 07 jsou oboustranné.

1 žeton Ztra-
cené planety

12 žetonů
planety Gaia

10 bonusových destiček

6 destiček závěrečného bodování

od každé 2:

10 destiček bodování kol
od každé 1:

7 oboustranných desek národů
Na každé straně je zobrazen jiný národ.

1 deska výzkumu

1 bodovací deska



AUTOŘI
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7 karet národů

17 karet rozhodnutí

4 přehledy
pro hráče

1 referenční kar-
ta teraformace

1 přehled pro sólovou hru

4 obchodní
stanice

1 planetární
institut

7 hráčských
kamenů

7 značek
rudy

50 krystalů
energie

1 značka začí-
najícího hráče1 mozkový

kámen

30 kviků (kostiček
kvantové inte-

ligence)
7 značek
znalostí

14 značek
kreditů

25 družic3 Gaiaformeři

Další komponenty hráčů (v každé hráčské barvě)
žluté, oranžové, hnědé, bílé, šedé, modré, červené

2 akademie3 výzkumné
laboratoře

8 dolů

Budovy (v každé hráčské barvě)
žluté, oranžové, hnědé, bílé, šedé, modré, červené

1 pravidla pro sólovou hru

1 karta tahové-
ho pořadí 

Karty pro hru Automy (sólovou):

Hru Gaia Project navrhli Helge Ostertag a Jens Drögemüller.
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PŘÍPRAVA HRY
Ve své první hře hrajte s následující hrací deskou a následujícími národy. V dalších hrách můžete použít přípravu

hry pro pokročilé na straně 18, která obsahuje variabilní hrací desku a všechny národy.

Pro sólovou hru nahlédněte do pravidel Automy. Při hře dvou nebo více hráčů vraťte karty Automy a
hráčský přehled Automy zpět do krabice.

Libovolným způsobem stanovte prvního hráče. Tento hráč si vezme značku prvního hráče.

 Hrací plán 

 Deska výzkumu a žetony federace 
Umístěte desku výzkumu vedle hracího plánu.

Vezměte devět  destiček standardních technologií  se
zelenými značkami na rubu a náhodně je rozmístěte lí-
cem nahoru každou na jiné políčko technologie na des-
ce výzkumu. Zbývající destičky standardních techno-
logií naskládejte na umístěné destičky stejného druhu;

tím získáte devět hromádek po čtyřech stejných destičkách.

Na každé políčko mezi úrovněmi 4 a 5 šesti výzkumných oborů
umístěte lícem nahoru jednu náhodně zvolenou destičku pokro-
čilé  technologie.  Nepoužité  destičky  pokročilých  technologií
vraťte do krabice.

Položte  stranou  žeton  federace zobrazený
vpravo; to je žeton federace národu Gleenů.
Ze zbývajících žetonů federace náhodně vy-
berte  jeden a umístěte  jej  na úroveň 5 vý-
zkumného oboru „Teraformace“.

Zbývající žetony federace roztřiďte a na-
skládejte  do  hromádek  podle  druhů.
Těchto šest hromádek umístěte vedle hra-
cího plánu zelenou stranou nahoru.

Výjimka: Žetony federace 12 VB mají dvě
šedé strany.
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Příprava hry pro 3 a 4 hráče

Složte hrací plán tak, že vezmete všech 10 dílů sektorů a vyložíte
je níže zobrazeným způsobem. Ujistěte se, že díly sektorů 05, 06
a 07 leží stranou s tučnými číslicemi nahoru.

Příprava hry pro 1 a 2 hráče

Složte hrací plán tak, že vezmete díly sektorů 01 až 07 a umístíte
je níže zobrazeným způsobem. Ujistěte se, že díly sektorů 05, 06
a 07 leží stranou s obrysovými číslicemi nahoru. Nepoužité díly
sektorů vraťte do krabice.

Drobné skupiny modrých hvězd na dílech sektorů 01 až 04 vám pomohou umístit je správně.

Strana s obrysovými
číslicemi

Strana s tučnými
číslicemi

(Oboustranné)



 Bodovací deska 
Umístěte bodovací desku vedle hracího plánu.

Na každé očíslované políčko pro destičku na bodovací desce
náhodně  umístěte lícem nahoru  jednu  destičku bodování
kola. Zbývající destičky bodování kol vraťte do krabice.

Na každé políčko pro destičku napravo od zelených bodova-
cích stupnic náhodně umístěte lícem nahoru jednu destičku
závěrečného  bodování.  Zbývající  destičky  závěrečného
bodování vraťte do krabice.

 Bonusové destičky a společná zásoba 
Náhodně  zvolte  tolik  bonusových destiček,  kolik  hráčů  hraje
hru plus 3 (např. při hře 4 hráčů 7 destiček), a umístěte je vedle
hracího plánu. Zbylé bonusové destičky vraťte do krabice.

Umístěte  všechny  akční  žetony,  žetony  planety  Gaia,  žeton
Ztracené planety, krystaly energií, kviky a označovací žetony
vedle hracího plánu do společné zásoby.
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1 žeton federace
(náhodně zvolený)

9 × 4 žetony
standardních

technologií (ná-
hodně roz-
místěné)

6 destiček pokro-
čilých techno-
logií (náhodně
zvolené a roz-

místěné)

6 destiček
bodování kol

2 destičky zá-
věrečného
bodování

7 bonusových destiček pro hru 4 hráčů.



 Volba národa 

První hráč si zvolí jeden z výše uvedených národů a vezme si
příslušnou  desku národa. Po směru hodinových ručiček si pak
každý další hráč zvolí jeden ze zbývajících národů. Desku svého
národa si  položte před sebe stranou zvoleného národa nahoru.
Schopnosti jednotlivých národů jsou podrobně popsány na straně
20.

Vezměte si všechny budovy a Gaiaformery ve své barvě. Budovy
si umístěte na příslušná políčka na své desce národa. Své tři Gai-
aformery si umístěte vedle ní.

Vezměte  si  jednu  značku rudy,  jednu  značku znalosti  a  dvě
značky kreditů a umístěte je na vyznačená počáteční políčka na
své stupnici  zdrojů.  Nepoužité  značky rudy,  znalosti  a  kreditů
vraťte do krabice.

Jestliže je na vaší desce národa zobrazen pod jeho ná-
zvem jeden nebo více kviků, vezměte si zobrazený po-
čet kviků ze společné zásoby a umístěte si je na svou
desku národa.

Do každé sféry energetického cyklu na své desce národa umístě-
te ze společné zásoby tolik krystalů energie, kolik je na ní uve-
deno.

Vezměte šest hráčských kamenů své barvy a umístěte každý z
nich na úroveň 0 každého výzkumného oboru na desce výzkumu.

Jestliže je na vaší  desce národa zobrazena úroveň 1 některého
výzkumného oboru, postupte svým kamenem v příslušném oboru
o 1 úroveň. Je-li v této úrovni zobrazen nějaký zdroj označený
hvězdičkou a bílým obrysem, vezměte si tento zdroj ihned jako
jednorázový bonus:

Máte-li si vzít rudu, posuňte značku rudy na své stupnici
zdrojů o příslušný počet políček doprava.

Máte-li  si  vzít  kvik,  vezměte  si  ze  společné  zásoby
kostičku kviku a umístěte si ji na svou desku národa.

Máte-li  si  vzít  Gaiaformera,  vezměte  si  jednoho  ze
svých odložených Gaiaformerů a umístěte si jej na svou
desku národa.

Poznámka:  Bonusy  úrovně  1
ve  výzkumných  oborech
„Ekonomie“ a „Věda“ jsou pří-
jmové bonusy a při přípravě hry si je hráči neberou.

Vezměte sedmý hráčský kámen
své  barvy  a  umístěte  jej  na
políčko 10 (10 VB) stupnice ví-
tězných bodů (VB) jako počítadlo.

Vezměte  si  všechny  družice  své  barvy;
umístěte  jednu  na  každé  políčko  „0“  na
bodovací desce a ostatní vedle své desky ná-
roda.

Vezměte si jeden přehled pro hráče a položte si jej lícem nahoru
vedle své desky národa.

Hrajete-li  za  Taklony,  vezměte  si  mozkový  kámen  a
umístěte jej do sféry I svého energetického cyklu.

Hrajete-li za Gleeny, vezměte si žeton federace Gleenů a položte
si jej vedle své desky národa.

Hrajete-li za Ivity, vezměte si šest vesmírných stanic a
položte si je vedle své desky národa.
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Budovy a Gaiaformeři Terranů.

Terrané umístí 4 krystaly energie do sféry I
a 4 krystaly energie do sféry II.

Terrané zahajují hru se 3 znalostmi, 4 rudami a 15 kredity.

První hra
Ve své první hře si zvolte jeden z následujících národů:

1 hráč: Hadsch Hallové (člověk), Taklonové (Automa)
2 hráči: Hadsch Hallové, Xenové

3 hráči: Terrané, Taklonové, Geodenové
4 hráči: Terrané, Hadsch Hallové, Xenové, Taklonové

Takloni začínají v každé výzkumné oblasti na úrovni 0.

Deska národa Terranů zobrazuje úroveň 1
výzkumného oboru „Projekt Gaia“; tento

národ postoupí v tomto oboru o jednu
úroveň a získá 1 Gaiaformera.



 Umístění prvních budov 
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1 hráč 2 hráči

3 hráči 4 hráči

 Volba první bonusové destičky 
Počínaje posledním hráčem a dále proti směru hodinových ruči-
ček si každý zvolí bonusovou destičku, který je ještě k dispozi-
ci, a vyloží si ji před sebe lícem nahoru. Nezvolené destičky zů-
stanou  ležet  vedle  hrací  desky a  budou k  dispozici  pro  první
kolo.

 Neutrální hráč (1-2 hráči) 
Hraje-li 1 nebo 2 hráči, přidává se neutrální hráč, který ovlivní
závěrečné  bodování.  Vezměte  dvě  družice  libovolné  nepoužité
barvy a umístěte každou na jednu stupnici úrovně vedle destiček
závěrečného  bodování;  číslo  na  každé  destičce  závěrečného
bodování stanovuje pozici této družice na stupnici úrovně. Bě-
hem závěrečného bodování se tyto družice budou počítat  jako
neutrální  hráč  v  příslušné  úrovni.  Všechny  nepoužité  družice
vraťte do krabice.

 Vrácení hráčských komponent 
Všechny nepoužité desky národů, budovy, Gaiaformery, hráčské
žetony,  družice,  značky rudy,  značky znalostí,  značky kreditů,
přehledy pro hráče,  mozkový kámen,  žeton federace Gleenů a
vesmírné stanice vraťte do krabice.

Kartu tahového pořadí vraťte také do krabice; používá se jen
tehdy, když se hraje s proměnlivým tahovým pořadím. Proměn-
livé tahové pořadí je pravidlo pro pokročilé, které je vysvětleno
na straně 19.

Ve hře 2 hráčů se neutrální družice 
umístí vedle této destičky na políčko 
8 stupnice úrovně.

První hra
Ve své první hře umístěte své doly tak, jak je zobrazeno níže.
Doly berte ze své desky národa vždy zleva doprava.

Umístěním svých prvních budov kolonizujete své první plane-
ty a zároveň odkrýváte políčka na své desce národa. To je dů-
ležité pro váš příjem, který je vysvětlen na straně 10.



CÍL A PRŮBĚH HRY
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Na konci hry zvítězí hráč, který bude mít nejvíce VB.

Vítězné body budete získávát v průběhu hry i po jejím skončení.
Své  VB si  zaznamenávejte  na  stupnici  VB pomocí  svého ka-
mene. Různé způsoby získávání VB jsou popsány níže.

Na bodovací desku se během přípravy hry umístí  šest destiček
bodování kol, jedna pro každé kolo. V každém kole získáte VB,
když vykonáte akci zobrazenou na příslušné destičce.

Destičky bodování kol jsou vysvětleny v příloze V na straně 24.
Čísla v horní části destičky (nalevo a napravo od zeleného ko-
lečka) jsou zapotřebí pouze pro sólovou hru a jsou vysvětleny v
pravidlech Automy.

Na  bodovací  desku  se  během  přípravy  hry  umístí  také  dvě
destičky závěrečného bodování. Na konci hry hráči obdrží VB
podle toho, jak dobře splnili jejich podmínky.

Vedle destiček závěrečného bodování se nacházejí dvě stupnice
úrovní;  v  průběhu  hry  budete  pomocí  družic  na  nich  zazna-
menávat  pokrok  hráčů  v  podmínkách  destiček  závěrečného
bodování. Na konci hry hráč, který se dostal na nejvyšší pozici,
získá nejvíce VB, ostatní hráči obdrží méně VB v závislosti na
jejich pozici.

Destičky závěrečného bodování jsou vysvětleny na straně 18.

Za spojování planet do federací v průběhu hry budete získávat
žetony federace, které vám mohou vynést VB a další zdroje.

Na konci hry obdržíte 4 VB za každou úroveň 3, 4 a 5,  které
jste dosáhli nebo ji překročili v různých výzkumných oborech na
desce výzkumu (např. dosažení úrovně 5 v „Navigaci“ vám při-
dá 4+4+4=12 VB). Navíc vám každá úroveň, které na desce vý-
zkumu dosáhnete, zaručí nějakou odměnu v průběhu hry.

Také oba druhy destiček technologií (standardní i pokročilé) vám
mohou přinést  VB, stejně jako posun v některém výzkumném
oboru.

Tato destička standardní technologie 
vám vynese 3 VB pokaždé, když kolo-
nizujete planetu Gaia.

Tyto ikony na desce výzkumu vám připomínají body, 
které na konci hry obdržíte za výzkumné obory.

Když některý hráč získá tento žeton federace, 
okamžitě obdrží 6 VB a 2 znalosti.

Tato destička závěrečného bodování vás 
odměňuje za kolonizaci co největšího po-
čtu planet Gaia. Pokaždé, když hráč kolo-
nizuje planetu Gaia, si posune svou druži-
ci na stupnici úrovně o jedno políčko výš.

Pokaždé, když postoupíte v kterémkoli výzkumném
oboru během kola, pro které je vyložena tato destič-

ka, obdržíte 2 VB.



ENERGETICKÝ CYKLUS
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Energie bude v průběhu hry kolovat třemi očíslovanými a propo-
jenými  energetickými  sférami  na  vaší  desce  národa.  Dobíjení
energie  vám  umožní  přesunovat  krystaly  energie  směrem  ke
sféře III a utrácením se energie ze sféry III přesunuje do sféry I.

Nalevo od tří energetických sfér na vaší desce národa se nachází
zelená sféra Gaie, která je provázána s vaším energetickým cyk-
lem a je vysvětlena na straně 10.

Dob í j en í  energ ie
Než budete moci utrácet energii, budete si ji na-
před muset dobít. Efekty, které vám umožní dobít
si energii, jsou reprezentovány podobnou ikonou,
jaká je zobrazena vpravo.

Za každou energii, kterou si máte dobít, proveďte
následující:

1. Je-li alespoň jeden krystal energie ve sféře I, přesuňte krystal
energie ze sféry I do sféry II.

2. Je-li již sféra I prázdná, přesuňte krystal energie ze sféry II do
sféry III.

3. Jsou-li obě sféry I i II prázdné, nemůžete dobíjet energii.

Utrácen í  energ i e
Některé  akce  vyžadují,  abyste  za  ně  zaplatili  energií.  Můžete
utrácet  pouze krystaly energie,  které se nacházejí  ve sféře III.
Energií zaplatíte tak, že ji přesunete ze sféry III do sféry I.

Z ískáván í  a  zahazován í  energ ie
Celkový počet krystalů energie ve vašem energetickém cyklu se
může v průběhu hry měnit, jelikož některé efekty vám dovolují
krystaly získat nebo zahodit.

Máte-li získat energii, vezměte si krystaly energie
ze společné zásoby a umístěte  si  je do oblasti  I.
Efekty,  které  vám  umožňují  získat  energii,  jsou
reprezentovány podobnou ikonou, jaká je zobraze-
na vpravo.

Máte-li zahodit energii, vezměte krystal energie ze své desky ná-
roda a vraťte jej do společné zásoby. Není-li uvedeno jinak, mů-
žete zahazovat krystaly energie ze všech sfér v libovolné kombi-
naci s výjimkou sféry Gaie.

Pak v rámci jiného efektu zahodíte 2 energie tak, že vezmete 2
krystaly energie ze svých energetických sfér a vrátíte je do

společné zásoby.

Nějaký efekt vám umožňuje získat 1 energii. To učiníte tak, že si
vezmete 1 krystal energie ze společné zásoby a umístíte si jej do

sféry I.

Nějaká akce vyžaduje, abyste zaplatili 2 energie. Přesunete
tedy 2 krystaly energie ze sféry III do sféry I.

Nějaký efekt vám umožňuje dobít si 4 energie. Abyste tak uči-
nili, nejprve přesuňte krystal energie ze sféry I do sféry II.

Protože sféra I je nyní prázdná, přesuňte 2 krystaly energie ze
sféry II do sféry III. Obě sféry I a II jsou nyní prázdné, takže

další energii si už dobíjet nemůžete.

Energetický cyklus Hadsch Hallů v připravené hře.

Ikona „zisk
1 energie“

Ikona „dobití
4 energií“



Hra se skládá ze šesti kol. V každém kole hráči projdou čtyřmi
fázemi v následujícím pořadí:

Fáze I: Příjem

Fáze II: Gaia

Fáze III: Akce

Fáze IV: Úklid

 Fáze I: Příjem 
Na začátku  každého kola  (včetně  prvního)  umožní
fáze příjmu každému hráči  získat  zdroje.  Příjem je
reprezentován ikonou zobrazenou vpravo.

Získat příjem vám mohou umožnit vaše deska národa, vaše bo-
nusová  destička,  vaše  destičky  technologií  a  vaše  aktuální
úroveň v každém výzkumném oboru na desce výzkumu.

Své množství rudy, znalostí a kreditů si zaznamenávejte pomo-
cí odpovídajících značek na stupnici zdrojů na své desce národa
(vždy, když nějaký zdroj získáte nebo ztratíte, posuňte příslušnou
značku na počet, který vám zbývá). Stupnice končí na 15, takže
nemůžete mít více než 15 rud, 15 znalostí a 30 kreditů (15 na
každou značku).

O pořadí, v jakém si dobíjíte a získáváte energii, si rozhodujete
vy sami. Když získáte příjem z jednoho zdroje (z jedné ikony
příjmu), musíte si jej vzít celý ještě předtím, než si začnete brát
příjem z jiného zdroje.

 Fáze II: Gaia 
Máte-li ve sféře Gaie na své desce národa nějaké
krystaly energie, přesuňte je do sféry I svého ener-
getického cyklu (ve směru šipky).

Výjimka: Terrané nepřesouvají tyto krystaly ener-
gie do sféry I, ale přímo do  sféry II  svého energetického cyklu
(jak ukazuje šipka na jejich desce národa).

Máte-li Gaiaformera na mezidimenzionální planetě, umístěte na
tuto planetu žeton planety Gaia. Od této chvíle se tato planeta po-
važuje  za  planetu  Gaia.  Gaiaformer  na  této  planetě  zůstane,
dokud  na  ní  nepostavíte  důl.  Podrobnosti  o  Gaia  projektech
naleznete na straně 12.

 Fáze III: Akce 
Počínaje prvním hráčem a dále po směru hodinových ručiček se
hráči jeden po druhém střídají v tazích, každý hráč ve svém tahu
provede jednu akci. To pokračuje tak dlouho, dokud všichni hráči
neprovedou akci „Odstoupení“. Jakmile hráč odstoupí, neprová-
dí ve zbytku této fáze žádné další tahy. Až odstoupí všichni hráči,
fáze končí.

Kromě odstoupení mohou hráči větši-
nu akcí provést během téže fáze více-
krát (ale každý hráč provádí jen jednu
akci, když je na řadě). Akci „Odstou-
pení“  si  zvolíte  během  kola  právě
jednou,  čímž  ukončíte  svou  účast  v
tomto kole.

Během  svého  tahu  můžete  okamžitě
před nebo po své akci vykonávat volné
akce. Tyto akce jsou popsány na straně
16.

Během tahů jiných hráčů si můžete do-
bíjet  energii,  když  některý  váš  pro-
tihráč vykoná akci, která spustí vaši pa-
sívní akci: dobití energie. To je vysvět-
leno na straně 17.
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6 HERNÍCH KOL

3 rudy

Zisk 2
energií

1 ruda

Dobití 1
energie

2 znalosti

1 ruda

Hadsch Hallové 
obdrží 1 rudu a 1 
znalost.

Můžete se rozhodnout, že si napřed 
dobijete 4 energie a teprve pak umístí-
te nový krystal energie do sféry I, nebo
to uděláte opačně.

Během fáze Gaia se fialová
mezidimenzionální planeta
s Gaiaformerem přemění 
na zelenou planetu Gaia.

Přehledová karta pro
hráče zobrazuje akce,

které můžete vyko-
návat.



 1) Stavba dolu 
Na planetě můžete postavit důl a tím ji kolonizovat.

Abyste postavili důl, musíte zaplatit dva kredity
a jednu rudu  (tato cena je zobrazena vlevo od
dolů  na  vaší  desce  národa).  Abyste  mohli  důl
postavit, musí vám na vaší desce národa alespoň
jeden důl zbývat.

Důl  můžete  postavit  jen  na  planetě,  která  splňuje  následující
podmínky:

Je prázdná (tj. dosud na ní nestojí žádná budova).

Je dostupná z některé vaší planety.

Je obyvatelná pro váš národ. Není-li planeta obyvatelná, mu-
síte zaplatit všechny ceny, které jsou nezbytné k tomu, aby
se stala obyvatelnou.

Jsou-li  tyto  podmínky splněny a vy jste  zaplatili  všechny po-
třebné ceny,  vezměte  ze  své  desky národa první  budovu dolu
zleva a umístěte ji na planetu.

Akci musíte zcela dokončit a můžete ji vykonat jen tehdy, když
okamžitě zaplatíte všechny vyžadované ceny. Nemůžete tuto akci
provést jen částečně, například jen částečně teraformovat planetu
nebo ji teraformovat zcela, ale nepostavit na ní důl.

Pro stavbu dolu na planetě Gaia s Gaiaformerem platí zvláštní
pravidla, která jsou objasněna na konci této kapitoly.

Dostupnost:
Dostupnost  planety se stanovuje podle vašeho pokroku ve vý-
zkumném oboru „Navigace“.  Když  je  váš  kámen na  úrovni  0
nebo 1, je váš základní dolet roven jedné. To znamená, že můžete
postavit důl jen na planetě, která je vzdálena jedno políčko od
planety, kterou jste už ko-
lonizovali  (tj.  přímo  s  ní
sousedí).  Na úrovních 2 a
3 je váš základní dolet dvě,
na  úrovni  4  je  tři  a  na
úrovni 5 je čtyři.

Potřebný dolet zjistíte tak,  že najdete nejkratší  cestu z některé
vaší planety na zamýšlenou planetu. Tato cesta může vést přes
planety, kolonizované i nekolonizované.

Dolet vždy udává váš maximální dolet; vždy můžete kolonizovat
i planety, které jsou blíže než váš maximální dolet.

Kromě  toho  vždy,  když  si
zvolíte  planetu,  na  které
chcete postavit důl, můžete
zaplatit  libovolný  počet
kviků,  abyste  zvýšili  svůj
dolet o dvě políčka za kaž-
dý zaplacený kvik.

Obyvatelnost:
Hra Gaia Project obsahuje deset druhů planet. Pro každý národ
je obyvatelný jen jeden druh – druh domovské planety tohoto ná-
roda.  Barva  vaší  desky  národa  odpovídá  barvě  a  druhu  vaší
domovské planety.

Chcete-li  postavit  důl  na  planetě  jiného  druhu  než  vaše
domovská planeta, musíte dodržet tato pravidla:

Na mezidimenzionálních planetách nelze
stavět. Můžete je však přetvořit na planety
Gaia  pomocí  projektu  Gaia.  Zahájení
projektu Gaia je popsáno na straně 12.

Planety Gaia můžete učinit obyvatelnými
za  zaplacení  jednoho  kviku.  Druh  vaší
domovské  planety  nemá  na  tuto  cenu
žádný vliv.

Po přetvoření mezidimenzionální planety na planetu Gaia na této
planetě  zůstane  Gaiaformer.  Pro  planety  Gaia,  na  kterých  je
Gaiaformer, platí následující pravidla:

Tuto  planetu  smí  kolonizovat  pouze  národ,  kterému tento
Gaiaformer patří.

Tato planeta se považuje za dostupnou pro tento národ.

Za učinění této planety obyvatelnou neplatíte žádné kviky.

Po postavení dolu na této planetě si vraťte Gaiaformera na
svou desku národa.

11

Zde Ivitové dosáhli ve 
své výzkumné oblasti 
„Navigace“ úrovně 2 
a mají tedy základní 
dolet 2.

Na vaší desce národa je 
zobrazeno připomenutí 
tohoto využití kviků.

Ivitové (červení) jsou na
úrovni navigace 2 a pla-
tí 1 kvik, což jim dává 
dolet 4, dostatečný k 
tomu, aby dosáhli hnědé
planety.

Terrané stavějí důl na 
planetě Gaia, na níž mají 
jednoho svého Gaiafor-
mera. Za důl zaplatí 1 
rudu a 2 kredity a vrátí si 
Gaiaformera na svou 
desku národa.



Planety sedmi barevných druhů  je třeba nejprve terafor-
movat. Podle toho, nakolik jsou životní podmínky na planetě
podobné těm na vaší domovské planetě, může tento proces
trvat jeden, dva nebo tři teraformační kroky. Počet kroků, ne-
zbytných  k  teraformaci  jednotlivých  druhů planet,  je  zob-
razen na vaší desce národa.

Za  každý teraformační  krok  musíte  zaplatit  uvedené množství
rudy. Tato cena závisí na vašem postupu ve výzkumném oboru
„Teraformace“. Když je váš kámen na úrovni 0 nebo 1, každý te-
raformační krok vás stojí tři rudy. Na úrovni 2 tato cena činí dvě
rudy za každý krok a na úrovni 3 a výše je tato cena jedna ruda
za krok.

Některé energetické a speciální akce vám poskytují teraformační
kroky zdarma. Když tyto akce provádíte,  neplatíte cenu za te-
raformační kroky. Tyto akce jsou vysvětleny na stranách 15 a 16.
Jestliže vám kroky z těchto akcí nestačí k tomu, abyste učinili
planetu obyvatelnou, můžete zaplatit rudu a provést další kroky.

Posledním druhem planety je  Ztracená planeta, kterou lze
objevit  pouze  dosažením  úrovně  5  ve  výzkumném  oboru
„Navigace“. Ztracená planeta je vysvětlena na straně 22.

 2) Zahájení projektu Gaia 
Jak  bylo  popsáno  u  předchozí  akce,  na  mezidimenzionálních
planetách nemůžete stavět přímo: pomocí projektu Gaia je musí-
te nejprve přetvořit na planetu Gaia. Projekty Gaia budou dokon-
čeny v následujícím kole během fáze Gaie, po které budete moci
postavit na této planetě důl.

Abyste zahájili projekt Gaia, musíte:

Mít volného Gaiaformera.

Mít  dostupnou  mezidimenzionální  planetu,  na  které  není
Gaiaformer.

Zaplatit požadovanou energii.

Až to vše budete splňovat,  vezměte si  jednoho svého volného
Gaiaformera a umístěte jej na mezidimenzionální planetu.

Gaiaformer:
Volný Gaiaformer je pro vás ten, který se nachází na jednom ze
tří  políček  na  vaší  desce  národa.  Svého  prvního  Gaiaformera
získáte, když postoupíte ve výzkumném oboru „Projekt Gaia“ na
úroveň 1; tehdy vezměte jednoho z Gaiaformerů, které jste bě-
hem přípravy hry odložili stranou, a umístěte jej na jedno z jeho
políček na své desce národa. Druhého Gaiaformera získáte, když
postoupíte na úroveň 3, a třetího, když postoupíte na úroveň 4.

Po  skončení  projektu  Gaia  zůstane  Gaiaformer  na  přetvořené
planetě.  Tohoto  Gaiaformera  nebudete  moci  použít  k  zahájení
nového projektu Gaia,  dokud tam nepostavíte důl, aby se vám
Gaiaformer vrátil na desku národa.

Dostupnost:
Pro dostupnost mezidimenzionální planety platí stejná pravidla
jako při akci „Stavba dolu“. Planeta s Gaiaformerem se nepova-
žuje za kolonizovanou národem, kterému tento Gaiaformer patří;
to znamená, že tuto planetu nemůžete použít jako „výchozí bod“
pro přístup k jiné planetě (mezidimenzionální či jiné).

Cena:
Abyste zahájili projekt Gaia, musíte do své sféry Gaie přesunout
ze svých sfér I, II a III dohromady určitý počet krystalů energie;
tento počet závisí na tom, jak dalece jste postoupili ve výzkum-
ném oboru „Projekt Gaia“. Když je váš kámen na úrovni 1 nebo
2, cena jednoho projektu Gaia je šest krystalů. Na úrovni 3 je
cena čtyři krystaly, na úrovních 4 a 5 je tři krystaly. Cena je pro
všechny vaše Gaiaformery stejná, bez ohledu na to, kdy jste je
získali.

Protože projekty Gaia jsou dokončeny až v následujícím kole,
nebude nikdy dokončen žádný projekt Gaia, který zahájíte v po-
sledním kole hry.
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Terrané potřebují k 
učinění černé nebo 
oranžové planety 
obyvatelnou 2 te-
raformační kroky.

1 teraformační krok

2 teraformační kroky

3 teraformační kroky

Zde jsou Geodenové v teraformaci na úrovni 3, 
takže musejí za každý teraformační krok zaplatit 
pouze 1 rudu.

Geodenové provádějí speciální akci, 
která jim poskytuje 1 teraformační 
krok zdarma, avšak oni potřebují k 
učinění hnědé planety obyvatelnou 2 
teraformační kroky. Protože jsou v te-
raformaci na úrovni 3, zaplatí za 
druhý krok 1 rudu.

Terrané získali 2 Gaiaformery. Aby mohli zahájit 
projekt Gaia, musejí ze svých sfér I, II a III přesu-
nout do sféry Gaie celkem 4 krystaly energie.



 3) Vylepšení existujících budov 
Své  budovy (včetně  svých  počátečních  dolů)  můžete  krok  po
kroku vylepšovat, abyste získali nové zdroje a další výhody. Na
prázdné planety lze přímo umisťovat pouze doly; všechny ostatní
budovy jsou vylepšení, která nahrazují jinou budovu na hracím
plánu.

Pro každé vylepšení platí následující pravidla:
Když vylepšujete budovu, odstraňte původní budovu z hrací-
ho plánu a umístěte ji na příslušnou řadu na své desce národa
co nejvíce doprava.

Stejně jako doly, i obchodní stanice a výzkumné laboratoře
ze své desky národa berte zleva doprava.

Za vylepšení budovy musíte zaplatit rudu a kredity. Cena za
vylepšení budovy je zobrazena nalevo od příslušné řady bu-
dov na vaší desce národa.

Vždy, když tuto akce vykonáváte, můžete provést jedno z násle-
dujících čtyř vylepšení:

Dů l    Obchodn í  s tan i ce
Vylepšení dolu na obchodní stanici stojí šest kreditů
a  dvě  rudy.  Stojí-li  v  sousedství  vašeho  dolu
alespoň jedna budova některého soupeře, tato cena
se snižuje na tři kredity a dvě rudy. Do sousedství

dolu patří všechna políčka, která jsou od něj vzdálena  nejvýše
dvě políčka.

Obchodn í  s tan ice    P lanetárn í  ins t i t u t
Vylepšení obchodní stanice na planetární institut stojí
šest  kreditů a čtyři  rudy.  Jakmile vylepšíte obchodní
stanici na planetární institut, váš národ získá zvláštní
schopnost nebo políčko akce, které je pro každý národ

unikátní. Různé planetární instituty jsou vysvětleny v příloze I na
straně 20.

Obchodn í  s tan ice    Výzkumná  laboratoř
Vylepšení obchodní  stanice na výzkumnou laboratoř
stojí pět kreditů a tři rudy. Když vylepšíte obchodní
stanici  na  výzkumnou  laboratoř,  okamžitě  získáte

jednu destičku technologie (viz pravý sloupec).

Výzkumná  laboratoř    Akademie
Vylepšení  výzkumné  laboratoře  na  akademii  stojí
šest kreditů a šest rud. Při tomto vylepšování se roz-
hodnete, kterou z akademií na své desce národa po-
stavíte.  Jedna  z  akademií  vám zaručí  příjem dvou

znalostí  v  každém kole,  druhá  vám poskytne  akci  na  získání
jednoho  kviku.  Když  vylepšíte  obchodní  stanici  na  akademii,
okamžitě  získáte jednu destičku technologie (viz pravý slou-
pec).

Získání destičky technologie
Destičky  technologií  vám  poskytují  různé  výhody,  například
okamžitý zisk zdrojů nebo příjem. Své destičky technologií  si
skládejte  vedle své desky národa. Vždy,  když získáte destičku
technologie, můžete postoupit na desce výzkumu v některém vý-
zkumném oboru. Postup ve výzkumném oboru je  objasněn na
straně  15.  Pro  získání  destičky  technologie  platí  následující
pravidla:

Můžete si vzít libovolnou destičku technologie kromě těch,
které  už  vlastníte.  Žádný  národ  nesmí  vlastnit  stejnou
destičku technologie více než jednou, i kdyby byla zakryta
destičkou pokročilé technologie.

Když  si  vezmete
jednu  z  šesti  desti-
ček technologií pří-
mo  pod  výzkum-
ným oborem, může-
te postoupit pouze v
oboru přímo nad ní.
Nemůžete-li v tom-
to  oboru  již  dále
postoupit,  pak  ne-
postupujete vůbec.

Když  si  vezmete
jednu ze tří destiček technologií v dolní řadě, můžete postou-
pit v kterémkoli výzkumném oboru, jaký si vyberete.

Namísto  destičky  standardní  technologie  si  můžete  vzít
destičku  pokročilé  technologie.  Když  si  vezmete  destičku
pokročilé  technologie,  můžete  postoupit  v  libovolném vý-
zkumném oboru. Abyste si ji mohli vzít, musíte splňovat tyto
tři podmínky:

Váš kámen na výzkumném oboru, z něhož si chcete vzít
destičku  pokročilé  technologie,  musí  být  na úrovni  4
nebo 5.

Musíte  vlastnit  aspoň  jeden  žeton  federace  zelenou
stranou  nahoru.  Když  si  vezmete  destičku  pokročilé
technologie, otočte jeden svůj žeton federace na šedou
stranu. Federace jsou objasněny na straně 14.

Musíte  mít  alespoň  jednu  nezakrytou  destičku  stan-
dardní  technologie.  Když  získáte  destičku  pokročilé
technologie,  umístěte  ji  lícem  nahoru  na  jednu  svou
destičku standardní technologie. Zakrytá destička nemá
žádný efekt.  Na každé destičce standardní  technologie
smí být jen jedna destička pokročilé technologie. Nelze
nahradit jednu destičku pokročilé technologie jinou.

Odebrané  destičky  pokročilých  technologií  se  nedoplňují.  V
každé hře je k dispozici jen 6 destiček pokročilých technologií.

Destičky technologií jsou vysvětleny v příloze VI na straně 24.
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Zde Ivitové získali 
destičku standardní 
technologie a postupu-
jí ve výzkumném oboru
nad ní.

Ivitové mohou získat destičku 
pokročilé technologie ve vý-
zkumném oboru „Navigace“ 
(uprostřed) nebo „Umělá inte-
ligence“ (vpravo). Otočí žeton 
federace na šedou stranu a 
umístí destičku pokročilé tech-
nologie tak, aby zakrývala 
destičku standardní techno-
logie.



 4) Založení federace 
Pomocí  této akce můžete založit  federaci  složenou z  několika
vašich  kolonizovaných  planet.  Založení  federace  vám  umožní
vzít si ze společné zásoby žeton federace dle vašeho výběru. V
průběhu  hry  můžete  založit  libovolný  počet  federací,  pokud
splníte jejich požadavky.

Energetická hodnota:
Federaci můžete založit pouze z planet, které jste kolonizovali, a
budovy na těchto planetách musejí mít  celkovou energetickou
hodnotu nejméně 7. Energetická hodnota budov je následující:

Energetická hodnota každé budovy je zobrazena také pod cenou
budovy na vaší desce národa.

Spojování planet:
K založení federace musíte spojit potřebné planety. Planety, které
jste kolonizovali a které se nacházejí přímo vedle sebe, jsou již
spojeny.  Abyste  spojili  planety,  které  spolu  nesousedí,  musíte
okamžitě postavit družice.

Za postavení jedné družice zahoďte jeden krystal energie. Pak
vezměte jednu z družic vedle své desky národa a umístěte ji na
políčko sousedící buď s některou vaší kolonizovanou planetou,
nebo s některou vaší družicí. Družice nelze umisťovat na planety.
Na políčku může být od každé hráčské barvy jedna družice. Pro
spojení potřebných planet můžete postavit tolik družic, kolik po-
třebujete. Všechny potřebné planety musíte spojit během jediné
akce.

Když založíte federaci, vezměte si ze společné
zásoby označovací žeton a umístěte jej na kte-
roukoli  planetu v této federaci,  aby označoval
její  založení.  Pokud jste  při  založení  federace
postavili  nějaké  družice,  nemusíte  umisťovat
označovací žeton.

Získání žetonu federace:
Když založíte federaci, vezměte si ze společné zásoby jeden že-
ton federace dle svého výběru a umístěte si jej před sebe zelenou
stranou nahoru. Když získáte žeton federace, ihned obdržíte vše,
co je na něm zobrazeno. Obvykle to bývají VB a zdroje.

Poznámka: Ve  hře  je  jeden  druh  žetonů federace,  které  vám
dávají 12 VB a nic jiného. Tyto žetony jsou po obou stranách
šedé a nezáleží na tom, kterou stranou nahoru si je umístíte před
sebe.

Později budete moci otočit žetony federace ze zelené strany na
šedou, abyste získali destičku pokročilé technologie nebo postou-
pili v některém výzkumném oboru na nejvyšší úroveň (5).

Další pravidla:
Planety,  z  nichž  založíte  federaci,  si  zvolíte,  jak  chcete,
pokud budovy na nich mají celkovou energetickou hodnotu
nejméně 7. Jinými slovy, můžete si zvolit vzdálenější plane-
ty, jestliže je potřebujete k tomu, abyste měli celkovou ener-
getickou hodnotu nejméně 7.

Nemůžete založit federaci spojením více planet a družic, než
je zapotřebí. Jinými slovy, kdyby federace mohla obsahovat
o  alespoň  jednu  planetu  a jednu  družici  méně,  musíte  ji
změnit.

Každá planeta a každá družice může patřit do  pouze jedné
federace. Když kolonizujete planety přímo sousedící s vaší
federací, tyto planety tuto federaci zvětší, aniž byste z toho
měli nějaký užitek. Spojení dvou federací tím, že kolonizuje-
te planetu, která je spojí, nemá žádný účinek.

Shrnutí:
Spojené budovy musejí mít celkovou energetickou hodno-
tu nejméně 7.

Spojujte budovy nejmenším nutným počtem družic. Družice
stavíte za zahození krystalu energie.

Planety a družice nově založené federace  nemohou  přímo
sousedit s planetami nebo družicemi kterékoli vaší již existu-
jící federace.
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Doly mají energetickou hodnotu 1.

Obchodní stanice a výzkumné laboratoře 
mají energetickou hodnotu 2.

Planetární instituty a akademie mají energe-
tickou hodnotu 3.

Když získáte tento žeton federace, obdržíte 6 VB a 
2 znalosti. Později jej budete moci otočit, abyste 
získali destičku pokročilé technologie nebo postou-
pili v některém výzkumném oboru na úroveň 5.



Červená možnost  zahrnuje důl,  který zvyšuje celkovou energe-
tickou hodnotu na 8; protože v obou případech jsou zapotřebí
nejméně dvě družice, je červená možnost povolena.

Důl  (energetická  hodnota  1)  a  propojující  družice  v  modrém
kroužku nejsou nutné k dosažení celkové energetické hodnoty 7.
K tomu stačí družice v červeném kroužku.

Tuto  federaci  je  dovoleno  založit,  ale  je  poměrně  neefektivní,
protože  celková  energetická  hodnota  budov  je  11.  Xenoové
možná budou chtít založit dvě oddělené federace, jelikož každá
skupina  3  propojených  staveb  má  téměř  dostatečnou  energe-
tickou hodnotu k tomu, aby vytvořila federaci sama o sobě.

 5) Pokrok ve výzkumu 
Za  zaplacení čtyř znalostí postoupíte o jednu úroveň  ve vý-
zkumném oboru, jaký si zvolíte.

Je-li v této úrovni zobrazen zdroj označený hvězdičkou a bílým
obrysem, ihned si tento zdroj vezměte jako jednorázový bonus.
Jakýkoli jiný efekt této úrovně se okamžitě stává aktivním a zů-
stane tak dlouho, dokud na této úrovni zůstanete. Různé výzkum-
né obory a jejich úrovně jsou popsány v příloze II na straně 22.

Abyste  v  kterémkoli  výzkumném  oboru  mohli  postoupit  na
úroveň 5, musíte navíc ke všem ostatním cenám otočit jeden svůj
žeton federace ze zelené strany na  šedou stranu  (stejná  cena
jako za vzetí destičky pokročilé technologie).

Úrovně 5 může v každém výzkumném oboru dosáhnout  pouze
jeden hráč.

Pokaždé, když svým kamenem v kterémkoli výzkumném oboru
postoupíte z úrovně 2 na úroveň 3, dobijte si tři energie (to platí i
tehdy, když postoupíte pomocí destičky technologie).

Na konci hry obdržíte 4 VB za každou úroveň 3, 4 a 5, které jste
na desce výzkumu dosáhli nebo ji překročili.

 6) Energetické a kvikové akce 
V dolní  části  desky výzkumu se  nacházejí  osmiúhelníková fi-
alová a zelená políčka akcí. Za provedení energetické akce (fi-
alová políčka) zaplaťte uvedené množství energie. Za provedení
kvikové akce (zelená políčka) zaplaťte uvedené množství kviků.

Po zaplacení ceny akce proveďte zobrazený efekt. Efekty políček
akcí jsou vysvětleny v příloze na straně 23.

Každou energetickou akci a každou kvikovou akci lze
vykonat pouze jednou za kolo. Poté,  co některou ta-
kovou akci  vykonáte,  umístěte  na  políčko  této  akce
akční žeton, aby bylo zřejmé, že tato akce již během
tohoto kola nemůže být vykonána.
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Družice v červeném a 
modrém kroužku před-
stavují dvě možnosti, jak
založit federaci z 
planetárního institutu 
(energetická hodnota 3) 
a dvou obchodních 
stanic (energetická 
hodnota 2).

Založení této 
federace není 
povoleno.

Xenoové platí 4 znalosti a postupují ve vý-
zkumném oboru „Teraformace“ z úrovně 0 na 
úroveň 1. Okamžitě získávají jednorázový bo-
nus 2 rudy.

Ikona mezi úrovní 2 a úrovní 3 výzkumného 
oboru připomíná, že kdykoli ji překročíte, do-
bijete si 3 energie.

Za zaplacení 4 
energií obdržíte 2
rudy.



 7) Speciální akce 
Políčka speciálních akcí jsou osmiúhelníková oranžová políčka,
která lze využít k okamžitému efektu. Na rozdíl od energetických
a kvikových akcí nemají speciální akce žádnou cenu a jsou k dis-
pozici pouze hráči, který vlastní komponentu, na níž jsou uvede-
ny.  Políčka  speciálních  akcí  se  nacházejí  na  deskách  národa,
destičkách technologií a bonusových destičkách.

Každou speciální akci lze použít jen jednou za kolo. Poté, co vy-
konáte speciální akci, umístěte na políčko této akce akční žeton,
aby bylo zřejmé, že tuto akci během právě probíhajícího kola již
nelze vykonat znovu.

Speciální akci  nelze kombinovat s jinou speciální, energetickou
nebo kvikovou akcí.

Políčka speciálních akcí jsou popsána v přílohách podle toho, na
které komponentě se vyskytují.

 8) Odstoupení 
Jestliže  v  právě  probíhajícím  kole  nechcete  nebo  nemůžete
provádět další akce, musíte ve svém tahu odstoupit. Poté, co od-
stoupíte, váš tah skončí a vy nebudete ve zbytku tohoto kola vy-
konávat žádné další tahy.

Když odstoupíte,  vezměte si
jednu  ze  tří  bonusových
destiček, které jsou k dispozi-
ci (včetně těch, které v tomto
kole  již  vrátili  jiní  hráči),  a
pak  vraťte  bonusovou
destičku,  s  níž  jste  zahájili
nynější kolo. Svou destičku si nemůžete nechat (tj. nemůžete po-
užít stejnou bonusovou destičku ve dvou kolech po sobě). V po-
sledním kole si před vrácením své bonusové destičky další bonu-
sovou destičku již neberete.

Novou bonusovou destičku umístěte před sebe lícem dolů, abys-
te vyznačili, že jste již odstoupili. Poté, co odstoupí všichni hráči,
fáze akcí aktuálního kola skončí.

Některé  bonusové  destičky  obsahují  efekt,  který  se  spustí  ve
chvíli,  kdy odstoupíte.  Takové efekty jsou  označeny červenou
ikonou. Spustí se během kola, v němž tuto destičku vrátíte. Tato
ikona je  zobrazena i  na některých destičkách technologií;  tyto
efekty se spustí pokaždé, když odstoupíte. Tato ikona je vysvětle-
na na straně 24.

Hráč, který odstoupí jako první v kole, si vezme značku
prvního hráče.

 9) Volné akce 
Kromě své akce můžete ve svém tahu vykonat libovolný počet
volných akcí. Volné akce můžete vykonávat před i po své akci,
ale ne během ní. Každou volnou akci můžete provést tolikrát, ko-
likrát si to můžete dovolit.

Volné akce můžete provádět i předtím, než odstoupíte, ale už ne
potom (odstoupení je akce).

Nemůžete provádět volné akce, když nejste na tahu (tj. když jste
už odstoupili, během pasívní akce, během jiné fáze atd.).

Volné akce jsou:

Po  zahození  jednoho  krystalu  energie  ze  sféry  II  vašeho
energetického cyklu můžete přesunout jiný krystal energie ze
sféry II do sféry III.  To můžete udělat  i  tehdy,  když ještě
máte nějaké krystaly energie ve sféře I.

Po zaplacení 4 energií si vezměte 1 kvik.

Po zaplacení 3 energií si vezměte 1 rudu.

Po zaplacení 1 kviku si vezměte 1 rudu.

Po zaplacení 4 energií si vezměte 1 znalost.

Po zaplacení 1 energie si vezměte 1 kredit.

Po zaplacení 1 znalosti si vezměte 1 kredit.

Po zaplacení 1 rudy si vezměte 1 kredit.

Po zaplacení 1 rudy si vezměte 1 energii (do
sféry I).

Všechny tyto možnosti výměny jsou uvedeny ve shrnutí na pravé
straně vaší desky národa.
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Tuto speciální akci mohou používat
Ivitové poté, co postaví planetární 
institut.

Tuto akci může 
provádět jen hráč,
který má tuto 
destičku techno-
logie.

Tuto akci může 
provádět jen hráč,
který má tuto bo-
nusovou destičku.

Po vrácení své bonu-
sové destičky si vezmě-
te jinou bonusovou 
destičku a vyložte ji 
před sebe lícem dolů.

Tyto efekty se spustí ve chvíli, kdy od-
stoupíte.

Jako volnou akci můžete za zaho-
zení krystalu energie přesunout 
krystal energie ze sféry II do sféry
III.



 10) Pasívní akce: dobíjení energie 
Pokaždé, když některý hráč postaví důl nebo vylepší svou bu-
dovu, si může každý jiný hráč, který má aspoň jednu budovu v
sousedství  (do  vzdálenosti  2  políček),  za  zaplacení  VB dobít
energii.

Za dobití energie za budovu zaplaťte o jeden VB méně, než je
množství energie, které si dobíjíte (dobíjíte-li si 1/2/3/4 energie,
musíte zaplatit 0/1/2/3 VB). Můžete se rozhodnout, že žádné VB
nezaplatíte a žádnou energii si tedy nedobijete.

Máte-li  v  sousedství  více  než  jednu  budovu,  můžete  si  dobít
energii pouze za budovu s nejvyšší energetickou hodnotou (ener-
getická hodnota je vysvětlena na straně 14). Máte-li více budov
se stejnou energetickou hodnotou, dobíjíte  si  energii  pouze za
jednu z nich.

Nemůžete zaplatit méně VB a dobít si menší než plné množství
energie. Musíte si buď dobít všechnu energii, nebo žádnou, se
dvěma výjimkami:

Jestliže si nemůžete dobít všechnu energii, protože je jí více,
než byste potřebovali  k přesunu všech krystalů energie ve
vašem energetickém cyklu do sféry III, dobijete si jen tolik,
kolik můžete, a zaplatíte odpovídající počet VB.

Jestliže nemůžete zaplatit  potřebný počet  VB, protože jich
nemáte dostatek, zaplatíte jen tolik, kolik máte, a dobijete si
odpovídající množství energie.

Další pravidla:
Hráč, který staví nebo vylepšuje budovu, musí oznámit, kteří
soupeři si mohou dobít energii.

Hráči se rozhodují, zda si dobijí energii, v pořadí po směru
hodinových ručiček od hráče, který stavěl nebo vylepšoval.

Dobít energii si může i hráč, který již odstoupil.

VB můžete platit pouze za energii, kterou si dobíjíte tímto
způsobem. Za žádný jiný způsob dobíjení energie neplatíte
žádné VB.

 Fáze IV: Úklid 
Ve fázi úklidu se provádí příprava na další kolo. Na konci 6. kola
tuto fázi přeskočte a pokračujte bodováním.

Odstraňte  všechny akční  žetony ze  všech  políček  energe-
tických, kvikových a speciálních akcí a vraťte je do společné
zásoby.

Otočte všechny bonusové destičky lícem nahoru.

Odstraňte destičku bodování tohoto kola z bodovací desky a
vraťte ji do krabice.

Poté, co tato fáze skončí, začne další kolo.
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Ivitové (červení) staví důl, tak-
že Xenoové (žlutí) a Itarové 
(bílí) si mohou za zaplacení 
VB dobít energii. Xenoové za-
platí 0 VB a dobijí si za svůj 
důl 1 energii. U Itarů má nej-
vyšší energetickou hodnotu 
jejich planetární institut, takže
si mohou za zaplacení 2 VB 
dobít 3 energie.

Itarové si mohou dobít pouze 1
energii, i když jim planetární 
institut umožňuje dobít si 3. 
Zaplatí tedy 0 VB a dobijí si 1 
energii.

Ivitové si mohou dovolit za-
platit pouze 1 VB. Přestože 
by jim jejich budovy umožni-
ly zaplatit 2 VB a dobít si 3 
energie, mohou se roz-

hodnout, že zaplatí pouze 1 VB, který mají, a dobijí si 2 energie.



KONEC HRY A BODOVÁNÍ
Hra končí po fázi akcí 6. kola. Následuje závěrečné bodování.

 Destičky závěrečného bodování 
Za  každou destičku  závěrečného  bodování  na  bodovací  desce
hráči obdrží VB podle dosažené pozice na příslušné stupnici:

Nejvýše postavený hráč obdrží 18 VB.

Druhý hráč obdrží 12 VB.

Třetí hráč obdrží 6 VB.

Čtvrtý hráč obdrží 0 VB.

V případě shody sečtěte VB pro tolik nejvyšších zbývajících po-
zic, kolik hráčů má shodu, a celkový součet rozdělte rovnoměrně
mezi tyto hráče.

Příklad: Dva hráči jsou společně na nejvyšší pozici: sečtou se
VB za první a druhou pozici a rovnoměrně se rozdělí (18+12=30
VB, každý z hráčů tedy obdrží 15 VB).

V sólové hře  a  ve hře  dvou hráčů  nezapomeňte  vzít  v  úvahu
neutrální družice, jak je vysvětleno na straně 7.

Ve hře je následujících šest destiček závěrečného bodování:

 Vítěz 
Hru vyhraje hráč, který získal nejvíce VB. V případě shody se hráči ve shodě o vítězství rozdělí.
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 Bodování výzkumu 
Za každou úroveň 3, 4 a 5, které jste dosáhli nebo pře-
kročili na desce výzkumu, si přidejte 4 VB (např. jste-li
na úrovni 5 v oboru „Navigace“, přidejte si 4+4+4=12
VB).

 Bodování zdrojů 
Za každé 3 kredity, znalosti nebo rudy, které máte (v li-
bovolné kombinaci), si přidejte 1 VB.

Připomínka VB za
zdroje na konci hry.

Připomínka VB v každém vý-
zkumném oboru na konci hry.

Postavit nejvíce družic (vesmírné stanice Ivitů
se také považují za družice).

Kolonizovat planety v nejvíce vesmírných sek-
torech (aspoň 1 budova na sektor, důl na 
Ztracené planetě se také považuje za budovu).

Kolonizovat nejvíce planet Gaia.

Kolonizovat nejvíce různých druhů planet (za
druh se považuje i planeta Gaia a Ztracená 
planeta).

Vlastnit nejvíce budov (důl na Ztracené 
planetě se také považuje za budovu).

Vlastnit nejvíce budov, které jsou součástí fe-
derace (důl na Ztracené planetě se také po-
važuje za budovu).



 Volba národa 
Namísto výběru národa z výše uvedených si první hráč zvolí kte-
roukoli ze sedmi desek národů, vybere si libovolný z národů na
ní a umístí desku na stůl stranou tohoto národa nahoru. V pořadí
po směru hodinových ručiček pak každý další hráč učiní totéž se
zbývajícími deskami národů.

 Umístění počátečních budov 
Namísto  umístění  vašich  počátečních  dolů  podle  diagramu  se
řiďte následujícími pravidly:

Počínaje  prvním hráčem a  dále  po směru  hodinových ručiček
každý hráč umístí jeden důl na kteroukoli domovskou planetu (v
barvě svého národa),  jakou si  vybere.  Pak počínaje posledním
hráčem a dále proti směru hodinových ručiček každý hráč umístí
svůj druhý důl na jinou domovskou planetu.

Hráči si nedobíjejí energii za doly, které jejich soupeři umístí bě-
hem přípravy hry. Při umisťování dolů nezapomeňte, že si máte
vždy ze své desky národa vzít první důl zleva.

Poté, co všichni hráči umístili  svůj druhý důl, umístí Xenoové
svůj třetí počáteční důl. Nakonec po umístění všech dolů (včetně
třetího dolů Xenoů) umístí Ivitové svůj planetární institut.

Umístěním svých prvních dolů odkryjete políčka na své desce
národa.  To je  důležité  pro váš příjem (viz  Fáze I:  Příjem na
straně 10).

 Proměnlivé tahové pořadí 
Namísto hraní tahů po směru hodinových ručiček můžete použít
kartu tahového pořadí, abyste si zajistili proměnlivé pořadí:

Během přípravy umístěte kartu tahového pořadí ve-
dle hracího plánu. Počínaje prvním hráčem a dále
po  směru  hodinových  ručiček  každý  hráč  umístí
jednu svou družici na nejvyšší volné políčko na levé
straně karty tahového pořadí. Když pak během hry
některý hráč odstoupí, přesune svou družici na nej-
vyšší volné políčko na druhé straně karty tahového
pořadí (v každém kole se střídá levá a pravá strana). Čísla na kar-
tě stanovují tahové pořadí v průběhu kola.

 Variabilní hrací plán 
Deset dílů vesmírných sektorů umožňuje složit hrací plán mnoha
způsoby.  Neskládejte  plán  tak,  jak  bylo  uvedeno  výše.  Místo
toho poté, co si všichni hráči vybrali své národy, složí hrací plán
hráč, který je v tahovém pořadí poslední. Druhou možností je, že
se hráči dohodnou a složí hrací plán společně.

Ke složení plánu můžete použít následující metody. Všimněte si,
že dvě planety stejného druhu se nemohou nikdy ocitnout vedle
sebe:

Hra  3  nebo  4  hráčů
Použijte  všech  10  dílů  vesmírných  sektorů  a
umístěte sektory 05, 06 a 07 stranou s plnými čís-
licemi nahoru.

Metoda 1: Umístěte díly vesmírných sektorů 01 až 04 tak,
jak je popsáno v základní přípravě, a pak náhodně umístěte
díly 05 až 10 tak, aby vytvořily hrací  plán stejného tvaru
jako v základní přípravě. Každý díl natočte tak, jak chcete.

Metoda 2: Náhodně umístěte díly vesmírných sektorů 01 až
04 ve stejné orientaci jako v základní přípravě, pak náhodně
umístěte díly 05 až 10 tak, aby vytvořily hrací plán stejného
tvaru jako v základní  přípravě.  Každý díl  natočte tak,  jak
chcete.

Metoda 3: Náhodně umístěte všechny díly vesmírných sek-
torů tak, aby vytvořily hrací plán stejného tvaru jako v zá-
kladní přípravě. Každý díl natočte tak, jak chcete.

Hra  1  nebo  2  hráčů
Použijte díly sektorů 01 až 07 a umístěte sektory
05, 06 a 07 stranou s obrysovými číslicemi naho-
ru.

Všechny díly vesmírných sektorů umístěte náhodně tak, aby vy-
tvořily hrací plán stejného tvaru jako v základní přípravě. Každý
díl natočte tak, jak chcete.

Da lš í  možnost i
Až budete hru dobře znát, pokuste se vytvořit hrací plán nových
tvarů. Ve hře 3 hráčů můžete hrát bez sektorů 09 a 10, abyste sní-
žili velikost hracího plánu.
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PŘÍPRAVA POKROČILÉ HRY: PO PRVNÍ HŘE
Až budete obeznámeni se základními pravidly, můžete si zahrát s variabilnější přípravou hry.



Schopnost:  Během fáze Gaie nepřesunujte krystaly energie ze
sféry Gaie do sféry I svého energetického cyklu, ale do sféry II.

Planetární institut:  Když během fáze Gaie přesunete krystaly
energie ze sféry Gaie do sféry II svého energetického cyklu, mů-
žete si vzít stejné zdroje, jako byste utratili stejné množství ener-
gie za vykonání volných akcí.
Příklad: Během fáze Gaie si přesunete ze sféry Gaie do sféry II
čtyři krystaly energie, což vám umožní vzít si jednu rudu a jeden
kredit.

Schopnost: Když provádíte akci „Stavba dolu“, můžete postavit
důl na planetě kolonizované soupeřem (včetně Ztracené planety).
Svůj důl umístěte  vedle soupeřovy budovy.  Nemusíte  platit  za
teraformaci, ale stále musíte zaplatit cenu dolu. Tento důl se po-
važuje za obvyklý důl ve všech směrech s těmito výjimkami: ne-
může být  vylepšen a  nepočítá se do efektů,  které závisejí  na
tom, kolik druhů planet nebo planet Gaia jste kolonizovali.

Planetární institut: Pokaždé, když postavíte důl na planetě ko-
lonizované soupeřem, obdržíte 2 znalosti.

Schopnost:  Poté,  co  byly umístěny všechny ostatní  počáteční
doly, umístíte svůj třetí počáteční důl.

Planetární institut:  Můžete zakládat federace s celkovou ener-
getickou hodnotou pouze 6 namísto sedmi. Jako příjem obdržíte
místo krystalu energie jeden kvik.

Schopnost:  Kdykoli byste měli získat kviky, vezměte si místo
nich stejné  množství  rudy;  až  postavíte  vyznačenou akademii,
tento efekt přestane platit. Za učinění planety Gaia obyvatelnou
neplatíte jeden kvik, ale jednu rudu. Pokaždé, když postavíte důl
na planetě Gaia, získáte 2 VB navíc.

Planetární  institut:  Když  postavíte
planetární institut, ihned si vezměte žeton fe-
derace  Gleenů  (zobrazené  zdroje  získáte
jako obvykle). Získání tohoto žetonu se po-
važuje  za  založení  federace.  Planetární  in-
stitut sám o sobě stále může být členem ně-
které federace na hracím plánu.

Schopnost:  Mozkový kámen  se  považuje  za  1 krystal
energie  (když  zahajujete  projekt  Gaia,  stavíte  družice
atd.), ale můžete jím platit, jako by měl hodnotu 3 energie.

Planetární  institut:  Vždy,  když si  máte dobít  energii  pomocí
„Pasívní akce: Dobíjení energie“, získáte jeden krystal energie.
Můžete se rozhodnout, zda jej získáte před anebo po dobití.

Schopnost: -

Planetární institut:  Jednou za kolo můžete jako akci prohodit
svůj planetární institut s jedním ze svých dolů na hracím plánu
(to vám může pomoci založit novou federaci). To nemá žádný
vliv  na  již  existující  federace,  i  kdyby  tím  jejich  energetická
hodnota  klesla  pod 7.  Toto  prohození  se  nepovažuje za  akci
stavby nebo vylepšení; nelze z něj získat žádné VB ani energii.

Schopnost: -

Planetární institut: Za volné akce, které vám umožňují získávat
zdroje, můžete platit kredity namísto energie.
Příklad: Můžete za zaplacení 3 kreditů provést volnou akci, která
vám umožňuje vzít si jednu rudu.

Schopnost: Při přípravě hry neumisťujte počáteční doly. Místo
toho poté, co všichni hráči umístili  své počáteční doly (včetně
třetího  dolu  Xenoů),  umístěte  na  kteroukoli  červenou  planetu
svůj planetární institut.

Za celou hru můžete mít pouze jednu federaci, ale na rozdíl od
ostatních národů budete moci tuto federaci zvětšovat, abyste zís-
kávali nové žetony federace. Abyste po založení federace mohli
provést akci „Založení federace“ znovu, musíte namísto vytvo-
ření nové federace připojit planety k již existující federaci. Ener-
getická  hodnota  budov  na  nových  planetách  musí  zvýšit  cel-
kovou energetickou hodnotu federace na nejméně 7X, kde X je
počet žetonů federace, které vlastníte, plus jedna (žeton federace
z úrovně 5 oboru „Teraformace“ se nepočítá).  Všechna ostatní
pravidla pro zakládání federace platí, včetně stavby družic a zís-
kávání žetonů federace. Abyste během této akce postavili družici,
musíte namísto jednoho krystalu energie zaplatit jeden kvik.

Planetární  institut:  Jako  speciální  akci  umístěte  vesmírnou
stanici na dostupné políčko, které neobsahuje planetu ani jinou
vesmírnou stanici.  Pro dostupnost  políčka platí  stejná pravidla
jako  při  akci  „Stavba  dolu“.  Vesmírné  stanice  lze  stejně  jako
planety spojovat družicemi; každá vesmírná stanice má pro svou
federaci energetickou hodnotu 1. Vesmírná stanice není budova,
takže její umístění neumožňuje soupeřům dobít si energii, a ne-
považuje se za kolonizovanou planetu, ale lze ji využít jako „vý-
chozí bod“ při zjišťování dostupnosti planety (tj. dolet lze počítat
od  vesmírné  stanice).  Soupeři  mohou na  políčko  s  vesmírnou
stanicí umisťovat družice.
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Druh planety: OxidováIvitové

Hadsch Hallové Druh planety: Oxidová

Ambové Druh planety: Bažinatá

Žeton federace
Gleenů.

Taklonové Druh planety: Bažinatá

Gleenové Druh planety: Pouštní

PŘÍLOHY
 Příloha I: Národy 

Druh planety: ZemskáTerrané

Druh planety: ZemskáLandtidéLandtidé

Druh planety: PouštníXenoové



Schopnost: -

Planetární institut:  Když postavíte důl na planetě druhu, který
jste dosud nekolonizovali, obdržíte 3 znalosti. (Za druhy planet,
které  jste  kolonizovali  před  postavením planetárního  institutu,
znalosti nezískáte).

Schopnost:  Nemůžete  postupovat  ve  výzkumném  oboru
„Navigace“, i kdybyste si vzali destičku technologie zpod tohoto
oboru. Pokud si ji opravdu vezmete, nepostupujete nikde.

Jako volnou akci můžete za přesunutí Gaiaformera z políčka pro
Gaiaformera na své desce národa do své sféry Gaie získat jeden
kvik. Gaiaformeři  ve vaší  sféře Gaie nejsou k dispozici  až do
příští fáze Gaie. V příští fázi Gaie přesuňte všechny Gaiaformery
ze své sféry Gaie zpět na políčka pro Gaiaformery.

Planetární institut: Nyní již můžete postupovat ve výzkumném
oboru „Navigace“.

Schopnost: -

Planetární institut: Jako akci můžete „zhoršit“ výzkumnou la-
boratoř na obchodní stanici a ihned postoupit o jednu úroveň ve
výzkumném  oboru,  jaký  si  vyberete.  Postup  ve  výzkumných
oborech je popsán na straně 15. Toto se považuje za akci „Vy-
lepšení na obchodní stanici“. Tuto obchodní stanici můžete poz-
ději  opět  vylepšit  na  výzkumnou  laboratoř  podle  běžných
pravidel (včetně získání nové destičky technologie).

Schopnost: Poloha planetárního institutu a akademií na vaší des-
ce je prohozena, stejně jako příjem, který získáte za své obchodní
stanice a výzkumné laboratoře. Stejně jako u jiných národů vám
vylepšení obchodní stanice na výzkumnou laboratoř umožní zís-
kat destičku technologie.

Jednou za kolo můžete jako akci postoupit ve výzkumném oboru,
v němž máte kámen ze všech oborů nejníže (bez placení znalos-
tí). Jste-li na stejné nejnižší úrovni ve více oborech, vyberete si,
ve kterém z nich postoupíte. Chcete-li tímto způsobem postoupit
na  úroveň  5,  musíte  stále  otočit  žeton  federace  jako  obvykle.
Nezapomeňte, že úrovně 5 může v každém výzkumném oboru
dosáhnout pouze jeden hráč.

Planetární  institut:  Energetická  hodnota vašich budov na  še-
dých planetách (váš domovský typ) je o 1 vyšší (toto se sčítá se
všemi ostatními efekty, které zvyšují energetickou hodnotu).

Schopnost: Jako volnou akci můžete za přesunutí jednoho krys-
talu energie ze sféry III svého energetického cyklu do své sféry
Gaie  získat  1  znalost  (pro  tyto  krystaly  energie  platí  běžná
pravidla pro fázi Gaie). Toto se nepovažuje za utrácení energie.

Planetární  institut:  Můžete  platit  svými  krystaly  energie  ve
sféře III vašeho energetického cyklu tak, jako by měly hodnotu 2
energie. Jinak se stále považují za jeden krystal energie (při za-
hajování projektu Gaia, stavbě družic atd.). Když platíte za ener-
getickou akci s lichou cenou (1, 3, 5 atd.), nevyužitá energie je
ztracena.

Schopnost: Pokaždé, když zahazujete krystal energie ze sféry II
svého energetického cyklu, abyste přesunuli jiný krystal energie
do sféry III, nevracejte zahozený krystal do společné zásoby, ale
umístěte jej do své sféry Gaie.

Planetární institut:  Během fáze Gaie si můžete za zahození 4
krystalů energie ze své sféry Gaie okamžitě vzít destičku techno-
logie (standardní nebo pokročilé). Pravidla pro získávání desti-
ček technologie jsou vysvětlena na straně 13. To můžete provést
až tolikrát, kolikrát si to můžete dovolit.
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Geodenové Druh planety: Sopečná

Bal T'akové Druh planety: Sopečná

Firakové Druh planety: Titanová

Bescodové Druh planety: Titanová

Nevlasové

Itarové

Druh planety: Ledová

Druh planety: Ledová



Úroveň 0: Každý teraformační krok vás stojí tři rudy.

Úroveň 1: Každý teraformační krok vás stojí tři rudy. Ihned si
vezměte dvě rudy.

Úroveň 2: Každý teraformační krok vás stojí dvě rudy.

Úroveň 3: Každý teraformační krok vás stojí jednu rudu.

Úroveň 4: Každý teraformační krok vás stojí jednu rudu. Ihned
si vezměte dvě rudy.

Úroveň 5: Každý teraformační krok vás stojí jednu rudu. Ihned
si vezměte žeton federace, který je zde umístěn. Zís-
kání tohoto žetonu se považuje za založení federace.
Nezapomeňte, že abyste mohli postoupit na úroveň 5
v tomto výzkumném oboru a získat tento žeton fe-
derace, musíte již mít dříve získaný žeton federace.

Úroveň 0: Váš základní dolet je jedna.

Úroveň 1: Váš základní dolet je jedna. Ihned si vezměte jeden
kvik.

Úroveň 2: Váš základní dolet je dvě.

Úroveň 3: Váš základní  dolet  je  dvě.  Ihned si  vezměte jeden
kvik.

Úroveň 4: Váš základní dolet je tři.

Úroveň 5: Váš  základní  dolet  je  čtyři.  Ihned  umístěte  žeton
Ztracené  planety na  dostupné  políčko,  které  neob-
sahuje  planetu,  družici  ani  vesmírnou  stanici.  Pro
dostupnost políčka platí stejná pravidla jako při akci
„Stavba  dolu“.  Toto  se  považuje  za  akci  „Stavba
dolu“, což znamená, že můžete získat VB a soupeři
si  mohou dobít  energii.  Na žeton Ztracené planety
neumisťujte  důl.  Tato planeta se považuje za vámi
kolonizovanou;  jako  připomínku  si  na  Ztracenou
planetu umístěte jednu svou družici. Ztracená planeta
se považuje za planetu svého vlastního druhu a za
planetu s dolem. Tento důl nemůžete vylepšit.

Úroveň 0: Tato úroveň nemá žádný efekt.

Úroveň 1: Ihned si vezměte jeden kvik.

Úroveň 2: Ihned si vezměte jeden kvik.

Úroveň 3: Ihned si vezměte dva kviky.

Úroveň 4: Ihned si vezměte dva kviky.

Úroveň 5: Ihned si vezměte čtyři kviky.

Úroveň 0: Tato  úroveň  nemá  žádný  efekt.  Nemůžete  zahájit
projekt Gaia.

Úroveň 1: Při  zahájení  projektu  Gaia  musíte  přesunout  šest
krystalů  energie  do  sféry  Gaie.  Ihned  si  vezměte
jednoho svého Gaiaformera.

Úroveň 2: Při  zahájení  projektu  Gaia  musíte  přesunout  šest
krystalů energie do sféry Gaie. Ihned si vezměte tři
krystaly energie.

Úroveň 3: Při  zahájení  projektu  Gaia  musíte  přesunout  čtyři
krystaly  energie  do  sféry  Gaie.  Ihned  si  vezměte
jednoho svého Gaiaformera.

Úroveň 4: Při zahájení projektu Gaia musíte přesunout tři krys-
taly energie do sféry Gaie. Ihned si vezměte jednoho
svého Gaiaformera.

Úroveň 5: Při zahájení projektu Gaia musíte přesunout tři krys-
taly energie do sféry Gaie. Ihned si přidejte 4 VB a k
tomu tolik VB navíc, na kolika planetách Gaia máte
svou budovu (za Gaiaformery na planetách Gaia ne-
získáte žádné VB).

Úroveň 0: Tato úroveň nemá žádný efekt.

Úroveň 1: Během každé fáze příjmu si vezměte dva kredity a
dobijte si jednu energii.

Úroveň 2: Během každé fáze příjmu si vezměte jednu rudu, dva
kredity a dobijte si dvě energie.

Úroveň 3: Během každé fáze příjmu si vezměte jednu rudu, tři
kredity a dobijte si tři energie.

Úroveň 4: Během každé fáze příjmu si vezměte dvě rudy, čtyři
kredity a dobijte si čtyři energie.

Úroveň 5: Ihned si vezměte tři rudy, šest kreditů a dobijte si šest
energií.  Nezapomeňte,  že  již  nedostáváte  příjem z
úrovně 4.

Úroveň 0: Tato úroveň nemá žádný efekt.

Úroveň 1: Během každé fáze příjmu si vezměte jednu znalost.

Úroveň 2: Během každé fáze příjmu si vezměte dvě znalosti.

Úroveň 3: Během každé fáze příjmu si vezměte tři znalosti.

Úroveň 4: Během každé fáze příjmu si vezměte čtyři znalosti.

Úroveň 5: Ihned si vezměte devět znalostí. Nezapomeňte, že již
nedostáváte příjem z úrovně 4.
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 Příloha II: Deska výzkumu 
Deska výzkumu obsahuje zleva doprava následující výzkumné obory:

Teraformace, Navigace, Umělá inteligence, Projekt Gaia, Ekonomie, Věda.
Různé úrovně vám dodávají efekty, které jsou popsány níže. Počítá se pouze úroveň, na které má hráč svůj kámen;

předchozí úrovně nemají žádný účinek. Bonusy označené hvězdičkou a bílým obrysem jsou jednorázové.

Teraformace

Navigace

Umělá inteligence

Projekt Gaia

Ekonomie

Věda



 Příloha III: Políčka energetických a kvikových akcí 
Políčka akcí na desce výzkumu jsou k dispozici všem hráčům, ale každá z těchto akcí může být vykonána pouze jednou za kolo.

Abyste mohli některou z těchto akcí provést, musíte za ni zaplatit množství energie nebo kviků zobrazené nad akcí.

 Akce: Vzít si 2 nebo 3 znalosti, 2 rudy, 7 kreditů a 2 
krystaly energie

Když si zvolíte tuto akci, ihned si vezměte zobrazené zdroje.

 Akce: Provést 1 nebo 2 teraformační kroky
Když si zvolíte tuto akci, okamžitě proveďte akci „Stavba dolu“.
Abyste  mohli  učinit  planetu  obyvatelnou,  získáváte  zobrazený
počet  teraformačních  kroků zdarma.  Když  si  zvolíte  dvoukro-
kovou akci, ale potřebujete jen jeden krok, druhý krok je ztracen.
Můžete si připlatit rudu za další teraformační kroky, ale nemůže-
te tuto akci kombinovat s jinou akcí.

 Akce: Vzít si destičku technologie
Když si zvolíte tuto akci, ihned si vezměte destičku technologie,
jakou si vyberete (standardní nebo pokročilé), a postupte ve vý-
zkumném oboru jako obvykle (viz Získání destičky technologie
na straně 13).

 Akce: Znovu vyhodnotit žeton federace
Když si zvolíte tuto akci, okamžitě si vezměte všechny zdroje a
VB zobrazené  na některém vašem žetonu federace  (tj.  získáte
VB a zdroje z jednoho svého žetonu federace podruhé). Nezís-
káváte nový žeton federace a neotáčíte žádný svůj žeton federa-
ce zpět na zelenou stranu. To znamená, že pomocí stejného žeto-
nu federace nemůžete získat další destičku pokročilé technologie
ani postoupit na úroveň 5 v některém výzkumném oboru. Ne-
máte-li žádný žeton federace, nemůžete si tuto akci zvolit.

 Akce: Získat VB za druhy planet
Když si zvolíte tuto akci, okamžitě si přidejte 3 VB a k tomu to-
lik VB navíc, kolik různých druhů planet jste kolonizovali (za
Gaiaformery  na  planetách  Gaia  nebo  mezidimenzionálních
planetách žádné VB nezískáte). Planety Gaia a Ztracená planeta
se považují za samostatné druhy planet.

 Příloha IV: Bonusové destičky 
Ve hře se nachází deset různých bonusových destiček. Každá destička vám zaručuje příjem navíc, některé destičky mají i další efekty.

Efekty bonusových destiček platí jen tehdy, dokud tuto destičku máte.

 Během fáze příjmu si vezměte jednu rudu a jednu znalost.

 Během fáze příjmu si vezměte dva kredity a jeden kvik.

 Během fáze příjmu si vezměte dva krystaly energie a jednu

rudu.

 Během fáze příjmu si vezměte dva kredity. Jako speciální

akci můžete vykonat akci „Stavba dolu“ s jedním teraformačním
krokem zdarma. Můžete si připlatit  rudu za další  teraformační
kroky, ale nemůžete tuto akci kombinovat s jinou akcí.

 Během fáze příjmu si  dobijte dvě energie.  Jako speciální

akci můžete provést akci „Stavba dolu“ nebo „Zahájení projektu
Gaia“ se základním doletem zvýšeným o tři. Platí běžná pravidla
pro tuto akci. Tuto akci nemůžete kombinovat s jinou akcí.

 Během fáze příjmu si vezměte jednu rudu. Když tuto destič-

ku vrátíte při akci „Odstoupení“, přidejte si 1 VB za každý svůj
důl na hracím plánu (včetně Ztracené planety).

 Během fáze  příjmu si  vezměte  jednu znalost.  Když  tuto

destičku vrátíte při akci „Odstoupení“, přidejte si 3 VB za kaž-
dou svou výzkumnou laboratoř na hracím plánu.

 Během fáze příjmu si vezměte jednu rudu. Když tuto destič-

ku vrátíte při akci „Odstoupení“, přidejte si 2 VB za každou svou
obchodní stanici na hracím plánu.

 Během  fáze  příjmu  si  dobijte  čtyři  energie.  Když  tuto

destičku vrátíte při akci „Odstoupení“, přidejte si 4 VB za každý
svůj planetární institut a každou svou akademii na hracím plánu.

 Během  fáze  příjmu  si  vezměte  čtyři  kredity.  Když  tuto

destičku vrátíte při akci „Odstoupení“, přidejte si 1 VB za kaž-
dou planetu Gaia,  kterou jste kolonizovali  (za Gaiaformery na
planetách Gaia nebo mezidimenzionálních planetách žádné VB
nezískáte).
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 Příloha V: Destičky bodování kol 
Každá destička bodování kola na bodovací desce účinkuje během jednoho kola. V prostřední části destičky je zobrazeno, jak si během
tohoto kola máte přidávat VB. Čísla v horní části destičky (nalevo a napravo od zelené ikony) jsou zapotřebí jen při sólové hře Auto-

my a jsou vysvětleny v pravidlech pro Automu.

 Příloha VI: Destičky technologií 
Většina destiček technologií vám umožní získat zdroje nebo VB:

Obdržíte zobrazené zdroje nebo VB:

To, kolikrát zobrazené zdroje nebo příjem obdržíte, může být spojeno s jednou z těchto podmínek:

Příklady:
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Energetická hodnota vašeho planetárního institutu 
a vašich akademií je nyní 4. Jestliže tuto destičku 
překryjete destičkou pokročilé technologie, jejich 
energetická hodnota se vrátí na 3. Toto nemá vliv 
na federace, které již byly založeny.

Jako speciální akci si vezměte 1 kvik a 5 kreditů.

Pokaždé, když postavíte důl na planetě Gaia, si 
přidejte 3 VB.

Když provádíte akci „Odstoupení“, přidejte si 1 
VB za každý druh planet, který jste kolonizovali.

Během každé fáze příjmu si vezměte 1 znalost a 1 
kredit.

Když získáte tuto destičku technologie, okamžitě 
si vezměte 1 rudu za každý sektor, v němž jste ko-
lonizovali aspoň jednu planetu.

Pokaždé, když postoupíte v některém výzkumném
oboru, si přidejte 2 VB.

Když provádíte akci „Odstoupení“, přidejte si 3 
VB za každý žeton federace, který vlastníte.

Za každý teraformační krok, který 
vykonáte (nezáleží na tom, jak ho 
získáte), si přidejte 2 VB.

Když získáte žeton federace 
(ať ho získáte jakýmkoli 
způsobem), přidejte si 5 VB.

Když postoupíte v některém 
výzkumném oboru, přidejte 
si 2 VB.

Za každý druh planety, který 
jste kolonizovali (včetně 
planet Gaia a Ztracené 
planety).

Když postavíte důl na 
planetě Gaia, přidejte 
si 3 nebo 4 VB (podle 
destičky).

Když postavíte aka-
demii nebo 
planetární institut, 
přidejte si 5 VB.

Za každou planetu 
Gaia, kterou jste 
kolonizovali.

Když postavíte ob-
chodní stanici, přidejte
si 3 nebo 4 VB (podle 
destičky).

Za každý sektor, v němž 
jste kolonizovali aspoň 
jednu planetu (včetně 
Ztracené planety).

Když postavíte 
důl, přidejte si 2 
VB.

Za každý žeton
federace, který
vlastníte.

VB

Okamžitě, když si tuto destičku 
technologie vezmete.

Energie

Pokaždé, když je tato podmínka
splněna.

Kviky

Když odstoupíte a vrátíte bonu-
sovou destičku.

Speciální akce, kterou můžete provést jednou za kolo.Příjem získávaný ve fázi I.
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