
Ten dělá to a ten zas tohle… a všichni dohromady pak 
umožní vyhrát. Teda pokud si to hráč rozplánuje lépe 

než jeho soupeři. A tak to platí již od dob Vikingů.

stolní hra

	 �	 SKAUT	11/2016 Připravil: Vamp, #skaut66

Vikingové
jsou na první pohled poměrně minimalistická 
a jednoduchá hra. Žádný text, figurky Vikingů 
šesti barev, kartičky v několika sloupečcích, 
peníze. Po přečtení pravidel vám bude připadat, 
že se hra hraje vlastně sama a hráči sami jsou 
jen vykonavateli bez vlastního přispění. Nicméně 
ve chvíli, kdy jednu hru dohrajete do konce 
a zjistíte, kdo vlastně vyhrál (a proč), dostane 
následující partie úplně jiný rozměr.

Hra spočívá v rozebírání kartiček částí ostrovů. 
Ke každé kartičce je přidělen vždy jeden Viking 
(nějakého povolání) a na základě „otočného 
kola“ také cena daného ostrova s Vikingem. 
Celé kouzlo hry spočívá v poměrně komplexním 
vyhodnocování bodů za spolupráci jednotlivých 
Vikingů: Nemáteli převozníky, nemáte Vikingy na 
ostrovech; chybíli zlatníci, trpíte nedostatkem 
peněz, bez rybářů mají Vikingové hlad... 
a tak podobně.

Celá hra se odehrává v šesti kolech, v 
jednom kole se vždy rozebere 12 kartiček. 
Podle toho, kolik osob hraje (hra je určena 
pro 2, 3 nebo 4 hráče) jedno kolo zahrnuje 
více „rozebírání“. Na konci kola přichází 
vyhodnocení, které může být buď „malé“, 
nebo „velké“ – podle toho, kolikáté 
kolo je. Po posledním kole pak 
ještě závěrečné vyhodnocení, kde 
je hodnoceno i splnění jiných 
cílů než v průběžných hodno
ceních. Do poslední chvíle si 
nemůžete být jisti vítězstvím.

                  Vikingové jsou určeni pro hráče od 10 
let. Skutečná strategická bitva ale nastává spíše u 
hráčů ještě o několik let starších, kteří jsou schopni 
složitější kalkulace. Většinu taktických a strate
gických postupů ale stejně objevíte až po několika 
odehraných partiích. Nejsou to sice šachy – hra 
obsahuje určitý prvek náhody (při losování Vikingů 
k ostrovům, složení karet do balíčků, …), ale ani 
„člověče, nezlob se“: na správně zvoleném herním 
postupu dost záleží. Chceteli vliv náhody ještě 
snížit, jsou k dispozici i pravidla pro pokročilé.

Počítejte ovšem s tím, že první partie bude trvat 
déle – samotné sestavení hry a vyhodnocování není 
složité – ale než přesně pochopíte, „jak to funguje“, 
budete každou chvíli listovat v pravidlech. 

Hlod, 19 let, #skaut66
Hlod je pravou rukou 

vedoucích vlčat a oddílový 
umělec. A jako správný 
umělec s nesvázanou myslí 
občas oblažuje ostatní 
nápady, nad nimiž zůstává 

rozum stát.

Počkat… 
to teď musím 

jako začít?
To je 

hrozný. Mám 4 
převozníky a nikoho 

na převážení, protože 
jsem moc chytrej na 

to, abych je vůbec 
potřeboval.

Teď mi
došly prachy. 

Tak si beru ten 
ostrov za nula. Jako 

sociální dávky v 
době Vikingů.
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