
DALŠÍ VARIANTY HRY

Další varianty hry jsou doplňkové, primárně doporučujeme pracovat se Základní a Plnou verzí. 
Varianty můžete různě kombinovat i vymýšlet vlastní. Je dobré žáky vždy upozornit na to, jak se 
postavená města mění v závislosti na různých pravidlech hry.

Stavebnice
Tato varianta je určena především pro mladší žáky (1. stupeň), pro které je počítání bodů 
v základní verzi příliš složité.

U starších žáků je možné ji také využít v rámci skupinového projektu stavby ideálního města. 
Je však třeba jasně upozornit na limity herního modelu, který zdaleka nepokrývá všechny 
aspekty moderního urbanismu. S žáky je pak možné diskutovat právě o tom, jaké problémy jimi 
postavené město neřeší (například doprava, bezpečnost).

Skupina žáků kolem herního plánu dostane za úkol, aby z  dostupných Staveb postavila na 
herním plánu fungující město – takové, ve kterém mají lidé kde bydlet, kam chodit do práce i 
kde se rekreovat. Zároveň by lidé v městečku neměli bydlet přímo vedle továren a měli by to mít 
blízko do parků.

Umístěte balíček Staveb vedle herního plánu. Hru začíná nejstarší z žáků. Lízne si z balíčku Staveb 
jednu Stavbu a umístí ji kamkoliv na herní plán. Po něm hrají ostatní ve směru hodinových 
ručiček. Hra končí zastavěním celého plánu. Žetony stromů a znečištění mohou po skončení 
žáci umístit kamkoliv na plán, aby svoje město esteticky dále vylepšili. Žádné body se při hře 
nepočítají.

Po skončení hry musejí žáci ostatním představit svoje město. Měli by přitom zodpovědět 
následující otázky: Kde se v něm nejlépe bydlí? Kde by naopak bydlet úplně nechtěli? Kam chodí 
obyvatelé pracovat? Kde se ve městě bere elektřina? Kam je nejlepší zajít na procházku?

Žáci pak mohou v rámci třídy hlasovat, ve kterém městě se podle nich bude nejlépe bydlet.

Strategická verze
Strategická verze je určena pro zkušenější soutěživé hráče, kteří chtějí omezit roli náhody při 
hře. Je rychlá a oblíbená i v kolektivu dospělých. Doporučujeme ji hrát opakovaně a počítat si 
dohromady body za každé vítězství.



Hraje se podle pravidel Plné verze, avšak texty na kartách Událostí nemají na průběh hry žádný 
vliv. Hráči je stejně sbírají, ale pouze proto, aby věděli, jaké Stavby postavili pro účely sbírání 
trojic. Důležitá je pouze barva karet Událostí, můžete je tedy mít celou hru otočené rubem 
nahoru.

Hráč může po svém tahu odhodit všechny karty Staveb a líznout si tři nové.

Veletrh Staveb
Tato varianta hry je určena pro zkušenější hráče, kteří už hru dobře znají. Hraje se podle pravidel 
Strategické verze s následujícími úpravami:

•	Na začátku hry umístěte všechny Stavby rubem nahoru doprostřed plánu a zamíchejte 
je. Po signálu, že hra začíná, můžou hráči všichni najednou začít otáčet Stavby. Otočené 
Stavby si hráči mohou (ale nemusejí) brát k sobě. Jakmile si hráč nějakou Stavbu vezme, 
nemůže ji vrátit.

•	Každý hráč si musí vzít tolik Staveb, kolik je ve hře kol, plus 3. Ve hře čtyř hráčů tedy bude 
mít každý 10 Staveb.

•	Získané Stavby každý hráč zamíchá. Tyto karty tvoří jeho soukromý balíček Staveb, ze 
kterého si líže počáteční i další nové Stavby. Pokud balíček dojde, zamíchá si hráč svoje 
odhozené Stavby a vytvoří z nich nový balíček Staveb.

Dražba
Tato varianta je určena pro starší a zkušenější hráče, kteří si chtějí vyzkoušet, jak funguje princip 
dražby. Hraje se podle pravidel Strategické verze s následujícími úpravami:

•	Na začátku hry si hráči vylosují pouze 2 Stavby. Hráči umístí svoji bodovací figurku na 
číslici 10.

•	Před začátkem každého kola se na stůl vyloží tolik Staveb, kolik je hráčů. Začínající hráč 
ukáže na Stavbu, kterou by si rád vzal do ruky. Hráč po směru hodinových ručiček může 
buď vyjádřit svůj definitivní nezájem o  tuto Stavbu, nebo za ni nabídnout body. Další 
hráč pak může opět buď vyjádřit svůj nezájem, nebo nabídnout bodovou hodnotu alespoň 
o jednu vyšší než poslední nabídka. Dražba postupně pokračuje do té doby, než po nabídce 
všichni ostatní hráči vyjádří svůj nezájem. Stavbu pak získá hráč s touto poslední nejvyšší 
nabídkou. Odečte si odpovídající počet bodů a v tomto kole se už dražby nemůže zúčastnit.

•	Dražba pak pokračuje, dokud všichni hráči nezískají jednu Stavbu. Dokud Stavbu nezíská 
začínající hráč, vybírá si jako první Stavbu on. Pokud Stavbu získá, vybírá si jako první 
hráč po jeho levici.

•	Při hře hráč nemůže odhodit žádné Stavby ani si žádné dolíznout jiným způsobem než při 
dražbě.

•	Na začátku dalšího kola probíhá opět dražba, při které si všichni hráči doplní své Stavby. 
Dražbu (i následné umisťování Staveb) začíná tentokrát hráč, který má nejméně bodů, pak 
se pokračuje ve směru hodinových ručiček. V případě rovnosti začíná ten, který je mladší. 
Pro přehlednost doporučujeme před začínajícího hráče dát vždy jeden červený žeton či 
jiné označení.



Centrální město
Tato varianta je určena pro hráče, kteří si chtějí vyzkoušet, jak by hra mohla dopadnout, když se 
změní počáteční podmínky.

Hraje se podle pravidel buď Základní verze, nebo Strategické verze (záleží na dohodě hráčů) 
s následujícími úpravami:

•	Místo startovních Radnic každého hráče umístěte dvě Radnice na dvě místa doprostřed 
herního plánu. Ty jsou pro všechny hráče společné, body si však počítá každý sám za sebe. 
Je potřeba jasně si zapamatovat, čí je která bodovací figurka, protože hráč nemá žádnou 
vlastní Radnici.

Vysoká hustota osídlení
Tato varianta je vhodná pro hráče, kteří si chtějí vyzkoušet, jak by hra mohla dopadnout, když se 
prodlouží její délka. Je vhodné v diskusi zmínit, že v mnoha zemích na světě je hustota osídlení 
mnohem vyšší než v České republice, a jaké to potom má důsledky. Hraje se podle pravidel 
buď Základní verze, Plné verze nebo Strategické verze (záleží na dohodě hráčů) s následujícími 
úpravami:

•	Konec hry nastává o jeden tah později, než je uvedeno na počítadle tahů.

Duel
Tato varianta vhodná pro ty, kteří chtějí hrát Ekopolis na co nejvíce kol. Hodí se také, pokud 
máte pouze jednoho spoluhráče.

Hraje se podle pravidel buď Plné verze, nebo Strategické verze (záleží na dohodě hráčů) 
s následujícími úpravami:

•	Hrají pouze 2 hráči. Ti umístí svoje startovní Radnice na pole s číslicí 2 na herním plánu. 
Hra končí po 14 kolech.

Bridž
Tato varianta je vhodná pro ty, kteří si chtějí zahrát Ekopolis ve dvojicích proti sobě. Můžete 
si tak vyzkoušet, jak nejlépe komunikovat se spoluhráčem, abyste dohromady získali co nejvíc 
bodů. 

Hraje se podle pravidel buď Plné verze, nebo Strategické verze (záleží na dohodě hráčů) 
s následujícími úpravami:

•	Hráči se musí rozdělit do dvou dvojic. Každá dvojice má společnou bodovací figurku. 
Každý hráč sice začíná s vlastní Radnicí a rozvíjí vlastní město, body se však sčítají celé 
dvojici. Radnice spoluhráčů by neměly být umístěny křížem přes celý herní plán, ale 
v rozích, které spolu sousedí. Na konci hry se i vyváženost města spočítá pro celou dvojici 
dohromady.


