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prvou hrou

V mnohých turistických regiónoch v strede 
Európy  je možné získať turistický odznak za 
úspešné zvládnutie konkrétnych turistických 
trás.
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SPRING MEADOW
Prvé drobné jarné kvietky predznamenajú koniec krutej zimy. Slnko svieti každý 
deň o čosi dlhšie a pomaly roztápa posledné zvyšky snehu. Lúky začínajú bujnieť  

a kvitnúť a malé zvedavé svište sa zobúdzajú zo zimného spánku. Do hôr a lesov 
prichádza jar a láka na prvú jarnú turistiku. 

Naplánujte si trasu, ale dávajte pozor na svištie nory. Nezabudnite si zbaliť 
niečo malé piknikové, pretože turistický odznak s plesnivcom sa nezískava 
ľahko, keď vám škvŕka v bruchu a zúfalí sedíte na skalách  
medzi roztápajúcim sa snehom.

Komponenty   Čo je v krabici?

1 obojstranný herný plán
 turistickej mapy 

4 obojstranné 
dosky hôr pre 
hráčov

1 smerovník 
zložte pred  1 kompas

72 dielikov so 
skalami v rôznych 
veľkostiach 

100 dielikov lúky 
v rôznych 
veľkostiach

25 svišťov

5 turistických 
odznakov s piknikom/
plesnivcom 

1 pravidlá

Na nasledujúcich stranách sú vysvetlené pravidlá pre viac hráčov. Pravidlá na sólo hru sú na strane 10.

Množstvo a vzhľad jednotlivých komponentov sa môže líšiť od komponentov v pravidlách

  
www.strongholdgames.com/springmeadow

  video v anj    
 na:



Cieľ hry   Čo mám vlastne v tejto hre robiť?

Sen sa stáva skutočnosťou pre každého turistu – krásna jarná lúka vo vznešených horách bez stopy snehu. Šikovne 
umiestňujte dieliky, aby ste vytvorili čo najväčšiu oblasť bez snehu skôr než začne bodovanie. Prvý hráč, ktorý vyhrá 
v 2 bodovacích fázach, sa stáva víťazom.

Prehľad hry   Čo robím v Spring meadow?

Vyberte si 1 dielik lúky zo stĺpca/riadku na turistickej mape, pri 
ktorom je smerovník a umiestnite ho na svoju dosku hôr.

Dávajte pozor na diery na dielikoch lúky a na svištie 
nory na doske hôr. Nory sú tak trochu výzvou pri 
ukladaní dielikov a ak umiestnite dieliky tak, že 
máte vedľa seba skupinku dier, umožní vám to 
umiestniť na svoju dosku hôr extra dielik so skalami.

Ak chcete zakryť noru, musíte položiť svišťa na 
prázdnu noru.

Ak je v stĺpci/riadku, pri ktorom stojí smerovník, len jeden 
alebo žiaden dielik lúky, okamžite sa spustí bodovacia fáza.

Spočítajte si všetky zakryté políčka na svojej doske hôr. 
Začnite počítať zdola až po prvý nekompletný riadok 
(vrátane). Výsledok budú vaše víťazné body.

Hráč s najvyšším počtom víťazných bodov získa turistický 
odznak s plesnivcom a musí položiť svište na všetky svoje 
prázdne nory.

Po skončení bodovacej fázy doplňte turistickú mapu 
dielikmi lúky, ktoré vyberiete náhodne.

Prvý hráč, ktorý získa svoj druhý 
    turistický odznak s plesnivcom, vyhráva hru.

Toto je nora.
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Príprava hry   Ako pripravím hru?

A Herný plán s turistickou mapou otočte na stranu podľa počtu hráčov a umiestnite ho do stredu hracej plochy. 
2/4 hráči                                 1/3 hráči

B Zamiešajte všetky dieliky lúky a náhodne umiestnite 25 dielikov na políčka na turistickej mape. 

C Zvyšné dieliky lúky vráťte zatiaľ do krabice. Budete ich potrebovať neskôr pri dopĺňaní 
turistickej mapy.

D Dieliky so skalami, svište, turistické odznaky s piknikom/plesnivcom a kompas položte vedľa herného plánu 
turistickej mapy do spoločnej zásoby tak, aby boli na dosah pre všetkých hráčov.

E Smerovník položte vedľa políčka na turistickej mape, 
na ktorom je symbol pre počet hráčov. 

F Dosky hôr zamiešajte a každému hráčovi náhodne 
vyberte jednu dosku. Hernú dosku si položte tak, aby 
šípka smerovala nahor.

V prípade, že máte menej miesta na stole, môžete sa rozhodnúť, či si dosky 
hôr umiestnite vertikálne, alebo horizontálne. Aby hra dobre ubiehala, je 
vhodné, aby mali všetci hráči svoje dosky orientované rovnako. Vo všetkých 
príkladoch v pravidlách sú dosky umiestnené vertikálne.

G  Hru začína hráč, ktorý bol naposledy v horách na turistike. 
Každý ďalší hráč si vezme dielik so skalami, veľkosť záleží 
od počtu hráčov a od poradia hráča.

Druhý hráč si vezme 1 dvojdielny dielik so skalami.

Druhý hráč si vezme 1 jednodielny dielik so skalami 
a tretí hráč si vezme 1 trojdielny dielik so skalami.

Druhý hráč si vezme 1 jednodielny dielik so 
skalami, tretí hráč si vezme 1 dvojdielny dielik 
so skalami a štvrtý hráč si vezme 1 trojdielny 
dielik so skalami.

Tento počiatočný dielik so skalami si každý hráč umiestni vo 
svojom prvom ťahu spolu so svojim dielikom lúky.

F

G
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Pravidlá umiestňovania
    Čo je dôležité?

Nasledujúce pravidlá platia pre 
umiestňovanie dielikov lúky a dielikov so 
skalami. Môžete:

umiestňovať dieliky len na svoju dosku hôr.

otáčať a obracať dieliky.

umiestniť dieliky vedľa už uložených dielikov alebo 
aj samostatne mimo uložených dielikov.

umiestniť dielik s dierou na noru.

Nemôžete pohnúť dielik po tom, čo ste ho 
umiestnili.

Nemôžete umiestniť dielik navrch iného dieliku, 
alebo tak, aby zasahoval do iného dieliku.

Nemôžete dielik umiestniť tak, aby presahoval cez 
okraj dosky hôr.

Nemôžete umiestniť dielik tak, že zakryjete noru 
(môžete tak urobiť len vtedy, ak už máte na svojej 
doske hôr prázdnu noru. Viď príklad v ďalšej časti).

Nory   Čo s týmito miestami?

Nory sú na všetkých doskách hôr. Nory sa v bodovacej fáze počítajú ako zakryté políčka.

Nora, ktorá je viditeľná na doske hôr cez dieru v dieliku lúky, sa nazýva prázdna nora. Každá prázdna 
nora má v bodovacej fáze hodnotu 1 víťazného bodu.

Ak zakryjete noru s dielikom lúky tak, že ju viac nevidno, musíte položiť svišťa na jednu zo svojich 
prázdnych nor. Ak nemáte na svojej doske hôr prázdnu noru, nemôžete zakryť noru dielikom lúky.

Nora, na ktorej je svišť, už nie je prázdna nora a neprinesie hráčovi víťazný bod v bodovacej fáze.

  

  
  

  
  

  

Svište sú  
celkom dosť hanblivé!
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Dory umiestnila 
dielik lúky 

a zakryla ním 
noru. Teraz musí 
položiť svišťa na 

prázdnu noru.

otočiť

obrátiť
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Ťah hráča   Čo môžem robiť vo svojom ťahu?

Počnúc prvým hráčom postupuje hra v smere hodinových ručičiek.

 Vo svojom ťahu: 
1) skontrolujte, či sa nespúšťa bodovacia fáza.
2) vyberte si dielik lúky z aktuálneho stĺpca/riadku so 

smerovníkom a dielik umiestnite.
3) získajte dielik so skalami, ak spĺňate podmienky na jeho 

získanie.
4) posuňte smerovník k vedľajšiemu stĺpcu/riadku.  

1) Smerovník   Kedy sa spúšťa bodovanie?

Smerovník označuje aktuálny stĺpec/riadok. 

Ak sú na začiatku vášho ťahu v aktuálnom stĺpci/riadku so smerovníkom na 
turistickej mape menej než dva dieliky lúky (0 alebo 1), spustí sa bodovacia fáza. 

          Pri hre 2 hráčov sa bodovacia fáza spustí, ak sú v aktuálnom stĺpci/riadku dva alebo menej dielikov 
lúky (0, 1, alebo 2). 
Bodovacia fáza je detailne vysvetlená neskôr.

2) Aktuálny stĺpec/riadok so smerovníkom   Ktorý dielik lúky si môžem vybrať?

Vyberte si ktorýkoľvek dielik lúky z aktuálneho stĺpca/riadku so smerovníkom na turistickej mape a umiestnite ho 
na svoju dosku hôr podľa uvedených pravidiel.

                              Pri sólo hre a v hre 3 hráčov, sa označujú aktuálnymi aj diagonálne stĺpce/riadky. 

Hráči, ktorí na začiatku hry dostanú dielik so 
skalami, musia tento dielik umiestniť spolu            
s dielikom lúky vo svojom prvom ťahu. 

Ak si chcete vyskúšať dielik lúky na 
svojej doske hôr, označte toto miesto 

                                v aktuálnom stĺpci/riadku   
pomocou kompasu. 
Tak nezabudnete odkiaľ ste 
dielik zobrali, ak by ste sa 
rozhodli pre iný dielik lúky. 

Po obvode turistickej mapy sú malé čierne 
bodky, ktoré znázorňujú poradie hráčov.

V hre 3 a 4 hráčov začína hru prvý hráč na      , 
druhý hráč je na ťahu vždy na           ,
tretí hráč je na ťahu vždy na                  ,
štvrtý hráč je na ťahu vždy na                   .

V hre 2 hráčov je prvý hráč na ťahu vždy na nepárnych         a   
a druhý hráč je na ťahu vždy na párnych           a                     .  .



3) Dieliky so skalami   Čo sa stane ak umiestnim dieliky s dierami vedľa seba?

Ak po umiestnení dieliku lúky je diera vedľa inej diery horizontálne a/alebo vertikálne, tieto diery spolu vytvárajú 
skupinu. Keď vytvoríte alebo rozšírite skupinu, vezmite si jeden dielik so skalami a okamžite ho umiestnite na svoju 
dosku hôr. 

Veľkosť dieliku záleží od veľkosti skupiny. Za 2/3/4/5+ susedných dier si vezmite 1/2/3/4-dielne dieliky so skalami. Do 
skupiny sa počítajú aj nory so snehom na doske hôr, aj prázdne nory. Diery zakryté svišťom sa do skupiny nepočítajú.

Ak máte v skupine viac než 5 dier, stále si môžete zobrať len 4-dielny dielik so skalami. Vždy máte možnosť zobrať si aj 
namiesto väčšieho dieliku jeden menší dielik so skalami. Nie je možné zobrať si namiesto jedného dieliku so skalami 
viac menších dielikov.

Niektoré dieliky lúky majú 2 diery. Ak sa vám podarí s takýmto dielikom rozšíriť jednu 
skupinu, dostanete 1 dielik so skalami. Ak sa vám podarí s takýmto dielikom rozšíriť dve 
skupiny, získate 2 dieliky so skalami.

Počet dielikov so skalami nie je limitovaný. Ak sa vám stane, že dielik, ktorý si máte zobrať je 
už nedostupný, vezmite si viacero menších dielikov, aby ste vytvorili požadovaný tvar. 
Improvizujte prosím.

4) Pohyb   Čo mám urobiť na konci svojho ťahu?

Na konci ťahu posuňte smerovník k vedľajšiemu stĺpcu/riadku 
v smere hodinových ručičiek.

Niki umiestnila dielik lúky 
na svoju dosku hôr tak, že 
vytvorila skupinu so 4 
dierami. Môže si zo 
spoločnej zásoby zobrať 
jeden 3-dielny dielik so 
skalami. Namiesto toho sa 
rozhodla zobrať si 2-
dielny dielik so skalami 
a okamžite ho umiestnila, 
aby dokončila spodný 
riadok na svojej doske hôr.

Eva umiestnila dielik lúky 
s 2 dierami a rozšírila tak 2 
skupiny naraz. Zo 
spoločnej zásoby si tak 
zoberie 2 dieliky so skalami 
a okamžite ich umiestni na 
svoju dosku hôr.
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Júlia je aktívny hráč a na 
začiatku jej ťahu sa spustí 
bodovacia fáza. Vezme si 
odznak s piknikom. Júlia má 
2 kompletne zakryté riadky 
a v prvom nekompletnom 
riadku má 8 políčok 
zakrytých. Kompletný 
riadok nad prvým 
nekompletným riadkom sa 
jej do bodovania 
nezapočítava. Má 3 prázdne 
nory na svoje doske hôr. 
Júlia získala celkovo 2+20+8
+3= 33 víťazných bodov.
Získala najviac bodov
a vyhráva bodovanie.
Turistický odznak
s piknikom si
teda otočí na
stranu
s plesnivcom.
Nakoniec položí svište na
všetky svoje prázdne nory.
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Bodovanie   Ako získam turistické odznaky?

Ak sú na začiatku vášho ťahu na turistickej mape v aktuálnom stĺpci/riadku so smerovníkom menej než 
2 dieliky lúky (0 alebo 1), spustí sa bodovacia fáza. 

         Pri 2 hráčoch sa bodovacia fáza spustí, keď sú v aktuálnom stĺpci/riadku so smerovníkom 2 alebo menej 
dielikov lúky (0, 1, alebo 2). 

Aktívny hráč si vezme odznak s piknikom (s plesnivcom na druhej strane) ako kompenzáciu za to, že pred 
bodovaním nevykonal svoj ťah. Piknik mu prinesie 2 víťazné body počas bodovania.
Spočítajte si všetky zakryté riadky. Začnite zdola až po prvý nekompletný riadok. 
POZNÁMKA: Nory sa rátajú ako zakryté políčka. Každý plne zakrytý riadok má hodnotu 10 víťazných bodov. 
Pripočítajte zakryté políčka z prvého nekompletného riadku. Každé také políčko v nekompletnom riadku má 
hodnotu 1 víťazného bodu. 
Poznámka: Plne zakryté riadky nad prvým nekompletným riadkom sa nezapočítavajú do bodovanie.

Ak ste sa rozhodli a hráte s doskou orientovanou 
horizontálne, počítate si pri bodovaní plne zakryté  
stĺpce zľava doprava.

Nakoniec si spočítajte všetky prázdne nory na svojej doske hôr, 
nezávisle od ich pozície. Každá prázdna nora má hodnotu 1 víťazný bod.

Hráč s najvyšším počtom víťazných bodov vyhráva bodovaciu fázu. 
Od aktívneho hráča si vezme turistický odznak s piknikom a otočí ho na stranu s plesnivcom. 
V prípade remízy, vyhrá turistický odznak hráč, ktorý je proti smeru hodinových ručičiek najďalej 
od aktívneho hráča. 
Víťaz musí položiť svište  na všetky svoje prázdne nory.

Doplnenie   Kedy dopĺňame dieliky lúky? 

Po skončení bodovacej fázy, keď zatiaľ nikto nevyhral hru, náhodne potiahnite dieliky lúky a doplňte prázdne miesta na 
turistickej mape. Aktívny hráč, ktorého ťah bol prerušený bodovacou fázou, pokračuje vo svojom ťahu a vyberá si dielik 
lúky.

Koniec hry   Kto vyhral?

Hráč, ktorý získa druhý turistický odznak s plesnivcom, vyhráva 
hru! V závislosti od počtu hráčov a bodovacích výsledkov, hra 
skončí po 2. až 5. kole.
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Dory sa podarilo 1 
dielikom lúky naraz 
kompletne zakryť 2 
riadky (tretí a štvrtý). 
Zapísala si 2x16=32 
bodov v tomto ťahu.

Expert variant   Ako môžem dopĺňať dieliky bez náhody?

Ak chcete minimalizovať náhodu pri dopĺňaní dielikov lúky na 
turistickú mapu, postupujte nasledovne: Vytvorte z dielikov lúky 
rad vedľa turistickej mapy. Roh štartovacieho políčka označuje 
začiatok radu. Dieliky na mapu dopĺňajte z vytvoreného radu 
zhora zľava zo štartovacieho políčka smerom dole doprava. 
Zvyšné dieliky v rade posuňte a doplňte celý rad.

 V rade by vždy malo byť 20 dielikov lúky.

Pravidlá pre sólo hru   Čo sa mení?
V sólo hre prejde smerovník jeden celý okruh na turistickej mape. Vašim cieľom je kompletne zakryť riadky na vašej 
doske hôr v správnom poradí čo najrýchlejšie, keďže každým kolom sa znižuje počet bodov, ktoré viete získať. Ak sa 
vám podarí umiestniť 20 dielikov lúky na svoju dosku hôr, považujte sa za skúseného hráča Spring Meadow. Ak chcete 
väčšiu výzvu, vyskúšajte si kampaň.

Príprava na sólo hru   Čo potrebujem pripraviť?
Do stredu stola položte turistickú mapu so symbolom                   lícom nahor. Náhodne vyberte 25 dielikov lúky a 
umiestnite ich na mapu. Zvyšné dieliky vráťte do krabice, pri hre ich nebudete potrebovať, pokiaľ nehráte kampaň (viď 
pravidlá na kampaň). Dieliky so skalami a svište umiestnite do spoločnej zásoby vedľa herného plánu turistickej mapy. 
Náhodne si vyberte jednu dosku hôr. Pripravte si pero a papier na zapisovanie víťazných bodov.

Priebeh sólo hry   Čo mám robiť?
Jednotlivé ťahy sú pri sólo hre rovnaké ako pri hre vo viacerých hráčoch s tým rozdielom, že bodovacia fáza sa 
nevyhodnocuje a turistická mapa sa nikdy nedopĺňa dielikmi lúky. Vo svojom ťahu si vezmite 1 dielik lúky, ak je 
dostupný, z aktuálneho stĺpca/riadku so smerovníkom. Vždy, keď posuniete smerovník k stĺpcu/riadku, na ktorom sa 
nenachádza žiaden dielik lúky, jednoducho tento ťah preskočte a posuňte smerovník k ďalšiemu stĺpcu/riadku. Tento 
„prázdny“ ťah sa vám stále počíta do 24 ťahov, ktoré máte k dispozícii. V sólo hre sú aktuálne stĺpce/riadky aj stĺpce/
riadky diagonálne. 

Víťazné body v sólo hre   Ako najlepšie umiestňovať?
Hneď ako kompletne zakryjete všetky políčka v spodnom riadku na doske hôr, zapíšte si víťazné body, ktoré sú 
znázornené na turistickej mape v aktuálnom stĺpci/riadku so smerovníkom. Ak zaplníte druhý riadok, tiež si zapíšte 
rovnaké víťazné body. Vždy, keď zaplníte celý riadok zapíšte si víťazné body znázornené v aktuálnom stĺpci/riadku na 
turistickej mape. Ak sa vám podarí zaplniť uložením jedného dieliku lúky dva riadky, zapíšte si dané víťazné body 
dvakrát.
Na konci hry si spočítajte všetky získané víťazné body a pripočítajte si 1 víťazný bod za každú prázdnu noru na svojej 
doske hôr.



Koniec sólo hry   Ako dlho hrám sólo?
Hra končí v momente, keď je na turistickej mape len 5 dielikov lúky, alebo po 24 ťahoch; podľa toho, 
čo sa stane prvé.

Body   Ako dobre som hral/a? 
O dobrej hre môžete hovoriť, ak nahráte 140 víťazných bodov. Ak získate 150 víťazných bodov, 
dosiahli ste výnimočný výsledok.

Kampaň   Potrebujete náročnejšiu výzvu?
Pred prvou hrou zamiešajte všetky dieliky lúky a vytvorte 4 stĺpčeky s 25 dielikmi lúky v každom. 
Postupne si zahrajte 4 hry so 4 rôznymi doskami hôr. Cieľ kampane je získať 600 víťazných bodov.

Máte chuť aj na ďalšie 
podobné hry? 
Vyskúšajte si prvú a tretiu hru trilógie.
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Záhrada /Cottage Garden
Vytvorte si prekrásnu záhradu 
plnú pestrofarebných 
kvetinových záhonov. Indian Summer

Na jesennej prechádzke 
lesom objavte farebnosť 

prírody a hanblivých 
obyvateľov lesa.
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