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Úvod 
Píše se rok 300 před naším letopočtem a Středomoří je centrem obchodního dění. Většina civilizací 
je závislá na dovozu zboží ze vzdálených zemí. Jakožto zkušený námořník se chopíte kormidla 
obchodní lodi za účelem vybudovat na svém ostrově vyspělý městský stát. S nákladem vzácného 
zboží budete brázdit obchodní přístavy starověkých měst ležících na březích Středozemního moře. 
Kromě podnikání námořních výprav na vás čeká spousta dalších možností, jak vybudovat vlastní 
ostrovní civilizaci a splnit důležité poslání. Budete dovážet a směňovat cenné zboží ze vzdálených 
přístavů, ze získaného zboží můžete vyrábět další výrobky, vylepšovat své lodě, stavět dílny a další 
stavby k zajištění vlastní produkce zboží, najímat a vysílat piráty k okradení ostatních námořníků o 
nedostatkové zboží a u toho všeho se budete potýkat s nenadálými událostmi. Vaším hlavním cílem 
bude zajistit, aby se nenaplnila zlá delfská věštba. Ta předpovídá tragický zánik vašeho ostrova, 
pokud na něm včas nepostavíte chrám zasvěcený rozhněvanému Poseidonovi. Abyste toho dosáhli, 
je potřeba zajistit důmyslnou infrastrukturu a systém zásobování vašeho ostrova. 

Obsah: 
1 oboustranný herní plán (str. 1), 4 oboustranné karty ostrovů (str. 3), 48 karet událostí a dalších 104 figurek: 

 

Herní plán 

 
Na první straně herního plánu najdete mapu 
východního Středomoří, kde se nachází šest 
klíčových obchodních přístavů (str. 2) pro 
námořní dopravu. Tyto přístavy jsou mezi 
sebou propojeny námořními trasami 
označenými modrou čarou, po kterých se 
mohou pohybovat  obchodní lodě (str. 2). 
Na druhé straně herního plánu najdete 
mapu řeckých ostrovů (str. 8), pro kterou 
platí stejná pravidla. 
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Zboží 
Mezi přístavy se obchoduje se šesti 
druhy zboží. Zboží se přepravuje v 
bednách a každý druh zboží má svou 
barvu a symbol. 

 
Přístavy 

V každém přístavu je vyznačen jeden druh produkovaného zboží, které můžete naložit na palubu, 
nebo vás jím odmění za doručení vykupovaného zboží. Vykupované zboží rovněž získáte jako 
odměnu za doručení (podrobněji na str. 5). Každý přístav vykupuje dva druhy zboží:  

 SYRAKUSY ATHÉNY SALAMIS KARTÁGO KYRENAIKA ALEXANDRIE 

PRODUKCE sůl terakota olivy dřevo kámen obilí 

VÝKUP olivy obilí sůl terakota olivy terakota 

VÝKUP kámen dřevo kámen obilí sůl dřevo 

 
Příklad přístavu: 

 

V přístavu Salamis (přístav produkce oliv): 
- Můžete naložit olivy na palubu lodi, které 

poté doručíte do přístavu, kde olivy 
vykupují. 

- Pokud máte na palubě sůl a/nebo 
kámen, můžete jej v Salamisu vyložit. 
Jako odměnu za dovezení jedné bedny 
dostanete 1 ks zboží, které jste právě 
přivezli (sůl/kámen) + 1 ks 
produkovaného zboží, tedy olivy. Toto 
zboží si uložíte do patřičných skladů na 
svém ostrově. 

- Na pole PRODUKCE/ODMĚNA se umisťují 
bedny tohoto zboží. 

Obchodní loď  
Každý námořník (hráč) má na začátku hry jednu obchodní loď své barvy 
označenou římskou I, která se skládá ze dvou dílů: 1. záď s jedním místem 
pro zboží a otvorem pro plachtu, 2. příď. Na palubu nakládáte 
produkované zboží, které zatím nevlastníte a pouze ho doručujete 
(bedny zboží umisťujete přímo na figurku lodi). Na začátku hry se loď 
skládá z dílů č. 1 a 2. Paluba lodi má kapacitu pouze pro jeden ks zboží a 
může se posunout pouze o jeden přístav po modře vyznačené námořní 
trase. 
 

Během hry si loď postupně vylepšujete a díly lodi postupně 
přidáváte. Můžete zvětšit kapacitu své lodi na 2 místa (díl č. 2 
vyměníte za díl č. 3) a dokoupit plachty pro delší plavby (díl č. 4). 
Tato vylepšení jsou podrobně popsána na straně 6. 
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Karta ostrova 
Před začátkem hry si zvolte, kterou variantu 
budete hrát (lehčí a kratší/těžší a delší). 
Každý hráč si na začátku hry vybere jednu 
kartu ostrova, kterou má po dobu hry 
viditelně před sebou a otočí ji nahoru 
symbolem podle zvolené varianty hry 
(v levém spodním rohu je z jedné strany  
symbol slunce pro lehčí varantu a z druhé 
strany symbol bouře pro těžší variantu hry). 
Všichni hráči musí mít kartu otočenou nahoru 
stejným symbolem. 
Na každém ostrově leží 6x sklady zboží, 3x sklady výrobků, základy pro stavbu chrámu a přístav. 

 
Sklady zboží 
Na vašem ostrově je šest skladů zboží. 
Po doručení vykupovaného zboží do 
určeného přístavu výkupu dostanete 
jako odměnu právě přivezené zboží a  
zboží produkce tohoto přístavu 
(podrobně na str. 5). Získané 
bedny zboží si umístíte do příslušného 
skladu zboží na místo v barvě tohoto zboží. 
Každý sklad zboží má kapacitu pro 2 ks 
zboží určitého druhu. Pod každým skladem 
zboží se nachází dvě místa pro stavbu (str. 7). 

 
Sklady výrobků 

V horách na pravé straně ostrova najdete 
sklady výrobků (výrobky-str. 6). 
Můžete zde umístit pouze jeden 
výrobek vyrobený ze dvou druhů 
zboží ze skladu zboží. Sklady tohoto 
zboží najdete nalevo od skladu  
výrobků. Sklady výrobků jsou chráněny 
před piráty, kteří toto zboží nemohou 
uloupit. 
 

Základy pro stavbu chrámu 
U přístavu každého ostrova se nachází místa pro 
umístění šesti sloupů chrámu. Sloupy se staví v pořadí 
1-6. Po stavbě každého sloupu si hráč vezme 
jednu kartu náhod v odpovídající 
barvě. Po dokončení sloupů zbývá 
dokoupit střechu a položit ji 
na sloupy (str. 7). Dostavením prvního z chrámů 
nastává poslední kolo hry.  
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Přístav 
1. V přístavu vylepšujete vaše obchodní 
lodě nákupem vylepšení (str. 6). 
2. Na pirátskou loď můžete jednorázově 
najímat piráty, kteří mohou 
okrást soupeře o jeho zboží (str. 7). 
3. Můžete si dokoupit další 
loď, která vám pomůže při 
přepravě nákladu (str. 6). 
 

Cíl hry 

Doručováním zboží získáváte zboží do skladů, ze kterých kombinacemi vytváříte nové výrobky, které 
slouží k pořízení různých vylepšení a lepší dosažitelnosti dalšího zboží. Cílem hry je udobřit si boha 
moří – Poseidona, aby vám zajistil bezpečný návrat domů a chránil váš ostrov. Náklonnost 
Poseidonovi dokážete tak, že mu postavíte chrám. 
 

Příprava hry 
Mapu Středomoří umístěte doprostřed stolu a rozdejte 
každému hráči jednu kartu ostrova. Dále přidělte každému 
hráči 1 sáček z krabičky s figurkami hráčů. 1 sáček obsahuje 
(obr. vpravo): 2x díly lodí I a II (barvu lodí přidělte podle 
barvy ostrova), 1 olivový olej, 1 chléb, 1 nářadí, 2 žetony 
pirátů, 6 figurek stavby (od každé barvy jednu), 6 sloupů a 1 
střechu chrámu. Tuto výbavu si všichni umístí k sobě na 
svou odkládací hromádku, kterou si mohou zřídit ve 
víku/dně menší kartonové krabičky na figurky. Poté si sestavte loď I. Každá loď je na začátku bez vylepšení, 
tedy figurka obchodní lodi je v konfiguraci pro začátek hry (obchodní loď-str. 2). Následně rozdělte karty 
událostí (později na str. 8) do tří hromádek podle barvy, jednotlivé hromádky promíchejte a položte vedle 
mapy lícem dolů. Poté v ruce zamíchejte bedny zboží od každé barvy jednu (bílou, hnědou, zelenou, 
červenou, šedou a žlutou) a náhodně vylosujte každému hráči jednu bednu. Všichni si rozmístěte své lodě na 
přístav, který produkuje zboží, jaké jste si vylosovali (kdo si vylosoval terakotu, umístí svou loď na Athény 
atd.). Tyto bedny poté vraťte k ostatním bednám zboží a umístěte je na přístavy produkce: na jednotlivé 
přístavy umístěte bedny zboží, které daný přístav produkuje (na poli PRODUKCE/ODMĚNA v Athénách 
budou červené bedny atd.) podle počtu hráčů. Při hře dvou hráčů položte na každý přístav 2 bedny zboží, 
které přístav produkuje, při hře tří hráčů 3 bedny a při hře čtyř hráčů 4 bedny. Přebytečné bedny zboží (při 
hře dvou a tří hráčů) odložte stranou, s těmi se hrát nebude. Nyní jste připraveni k vyplutí. Nechť jsou k vám 
bohové milosrdní a dopraví vás zpátky domů! 

 
Průběh hry 
První vyplouvá starý mořský vlk, který se pozná podle dlouhých vlasů. Hru tedy zahajuje hráč 
s nejdelšími vlasy. Tah hráče se skládá ze dvou fází: 1. fáze plaveb, 2. fáze budování 
Po odehrání těchto fází předá první hráč tah hráči po jeho levici. Takto hra pokračuje, dokud jeden 
z hráčů nedostaví chrám (konec hry str. 8).  

 
Tah hráče: 1. fáze plaveb 
Jedná se o manipulaci s loděmi a zbožím na společné mapě. Během fáze plaveb můžete 
v libovolném pořadí provádět čtyři úkony: nakládka zboží, plavba lodí, vykládka zboží, okrádání 
piráty (str. 7). Tyto úkony jsou podrobněji vysvětleny na další straně. 



 
5 

Nakládka zboží 
V každém přístavu, ve kterém se nachází vaše loď, si můžete naložit bedny zboží PRODUKCE. Na 
začátku hry se na palubu vejde pouze 1 ks zboží. Pokud není v přístavu produkce již žádné zboží, 
musíte počkat, až se opět objeví (např. nákupem jiného hráče), nebo zaútočit na jiného hráče 
pirátem (str. 7) a vzít mu zboží z paluby, nebo z jeho skladu. Zboží naloženého na palubě se nelze 
libovolně zbavit. Můžete ho prodat pouze v přístavu výkupu. Nakládat zboží můžete pouze ve fázi 
plaveb. 

 

 
 
 
Žlutá loď v Kartágu nakládá na palubu jednu zásilku dřeva, kterou může 
doručit v přístavech výkupu, tedy v Athénách nebo v Alexandrii. 

Plavba (pohyb) lodí 
Z přístavu do přístavu během tahu můžete přemístit svou loď (později i druhou loď-str. 6) po modré 
námořní trase. Ze začátku (bez plachet) se můžete přemístit pouze do nejbližšího přístavu 
(nemůžete ho během jednoho tahu přeskočit a pokračovat do vzdálenějšího přístavu). Můžete se i 
rozhodnout plavbu v daném tahu neprovést a zůstat na místě (např. když čekáte, až se objeví zboží 
v přístavu produkce). Pohyb lodí můžete uskutečnit pouze ve fázi plaveb. 

 

 
Žlutá loď pluje z Kartága do Kyrenaiky. Bez 
zakoupených plachet během jednoho tahu dopluje 
pouze do nejbližšího přístavu. Zde ještě nemůže 
vyložit své zboží (není zde výkup dřeva) a nemůže 
ani naložit zboží (má plnou kapacitu lodi) 

Vykládka zboží 
Pokud dojedete do přístavu, kde vykupují zboží, které máte naložené, můžete ho zde prodat. Za 
vaši námahu budete odměněni podílem z právě přivezeného zboží a jako pozornost získáte i zboží, 
které přístav produkuje. Za vykládku tedy získáte jednu bednu zboží, které jste právě přivezli a 
jednu bednu zboží, kterou přístav, ve kterém jste vyložili, produkuje. Aby právě získané zboží loď 
zbytečně nezatěžovalo, odesíláte jej rovnou na váš ostrov. Získané bedny si tedy rovnou umístěte 
na určená místa ve skladech na své kartě ostrova. V jednom přístavu můžete vyložit více beden 
zboží najednou, pokud ho zde vykupují. Pokud není v přístavu dostatek produkovaného zboží, 
vykupované zboží zde můžete vyložit, ale nedostanete za něj zboží produkce, nýbrž žeton piráta. 
Vykládku zboží  můžete provádět pouze ve fázi plaveb. 

 

 
Žlutá loď přijela do Alexandrie a vykládá zde jednu zásilku dřeva. 
Jako odměnu za doručení dostane jednu bednu obilí a jednu bednu 
dřeva, které si umístí na kartu ostrova do skladu obilí a skladu 
dřeva. Při získávání zboží nesmí překročit kapacitu skladu (2 ks zboží 
od každého druhu). Za každý kus chybějícího zboží v produkci, na 
který má nárok, dostane jednoho piráta (str. 7). 

Kromě nakládky, pohybu a vykládky můžete ve fázi plaveb provádět i překládku zboží mezi svými 
loděmi (str. 6.) a útočit najatými piráty (str. 7).  
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Tah hráče: 2. fáze budování 
Po získání potřebného zboží z fáze plaveb můžete zakotvit svou loď a vstoupit na pevninu, odkud budete 
řídit rozvoj vašeho ostrova.  V této fázi můžete budovat stavby, koupit si další loď, vylepšovat své lodě 
nákupem různých vylepšení a stavět chrám. K tomu budete potřebovat pár informací o výrobcích a 
vylepšeních, které je možné dále využívat. 
Výrobky a vylepšení 
Kombinací beden zboží, které máte ve svých skladech, můžete ve fázi budování vytvářet další výrobky a 
kupovat vylepšení. Po nasbírání potřebného zboží, které je vyobrazeno u každého výrobku a vylepšení na 
kartě ostrova, si koupíte výrobek a/nebo vylepšení, a použité bedny zboží vrátíte zpátky do přístavu 
produkce. Tyto vrácené bedny již v tomto kole nemůžete naložit. Musíte počkat na fázi plaveb v dalším 
kole. Použité figurky výrobků vracíte do své odkládací krabičky. Zakoupené výrobky a vylepšení není 
možné směnit zpět za zboží. 

Výrobky 
Olivový olej 

 

Výrobky jsou potřebné pro další nákup vylepšení. Pokud máte potřebné zboží pro výrobu, můžete 
jej ,,přeměnitˮ na výrobek a rovnou použít na nákup vylepšení, nebo jej uložit na určené pole do skladu 
výrobků na svou kartu ostrova pro pozdější nákup vylepšení. Sklady výrobků jsou na rozdíl od skladů 
zboží střeženy před piráty, takže tyto výrobky nemůže nikdo z protihráčů ukrást. Výrobky lze vyrobit 
pouze ve fázi budování. 
 
Cena za pořízení jednotlivých výrobků: 
Olivový olej = olivy + terakota 
Chléb = obilí + sůl 
Nářadí = dřevo + kámen 
 
Tip: za jeden libovolný výrobek, který právě nepotřebujete, si můžete najmout jednoho piráta. 

Chléb 

 
Nářadí 

 
Vylepšení 

Kapacita lodi 
 

 

Pro nákup tohoto vylepšení zaplaťte odpovídajícím zbožím/výrobky a vyměňte na figurce lodi zadní díl 
č. 3 s místem pro další bednu místo stávajícího dílu č. 2 (str. 2). Nyní se zvyšuje kapacita vaší lodi na 2 ks 
zboží, naložit zboží však můžete až v příštím tahu ve fázi plaveb. Toto vylepšení je nevratné, trvá až do 
konce hry a lze kombinovat s vylepšením plachty. Kapacitu lodi si můžete koupit pouze ve fázi 
budování. 

 

Plachty 
 

►► 

Pro nákup plachet zaplaťte odpovídajícím zbožím/výrobky a umístěte plachty (díl č. 4) do otvoru na 
obchodní loď (str. 2). Od příštího kola můžete každé kolo provést až 2 pohyby lodí místo jednoho. 
Nakládat, vykládat, překládat (mezi svými loděmi) a okrádat pomocí pirátů můžete i v přístavu, kde 
děláte mezipřistání. Toto vylepšení je nevratné, trvá až do konce hry a lze kombinovat s vylepšením 
kapacita lodi. plachty lze koupit pouze ve fázi budování. 

 

Loď II 
 

 

Pro zvýšení obchodní aktivity můžete nakoupit další loď (označena římskou II). Pro nákup druhé lodi 
zaplaťte odpovídajícím zbožím/výrobky a nasaďte figurku lodi II v základní konfiguraci (str. 2) v přístavu, 
kde právě kotví vaše obchodní loď I. Loď II můžete použít až v dalším kole ve fázi plaveb. Funguje stejně 
jako loď I a také ji můžete dále vylepšovat (ceny vylepšení jsou stejné jako u lodi I). Ve fázi plaveb má 
však loď I přednostní plavbu. Až poté, co dopluje loď I, můžete použít loď II. Mezi oběma loděmi 
můžete zboží libovolně překládat, pokud se nacházíte oběma ve stejném přístavu. Loď II lze pořídit a 
vylepšovat pouze ve fázi budování. 
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Piráti 

 

Pirát slouží zejména k okradení protihráče, který zadržuje zboží, které potřebujete a v přístavu 
produkce právě není. 
Použití: pirát může okrást: 1) některý z přístavů produkce 2) některého z protihráčů 
1) Okradení přístavu produkce: námořník, který je na tahu a vlastní piráta, si ve fázi plaveb může 
uloupit zboží produkce z přístavu (pokud zde zboží je), ve kterém se právě nachází jednou ze svých lodí. 
Toto zboží si poté umístí do patřičného skladu zboží na své kartě ostrova. 
2) Okradení protihráče: námořník, který je na tahu ve fázi plaveb a vlastní piráta, může protihráče 
okrást, pokud se oba se svou lodí nachází ve stejném přístavu. Použitím 1 piráta dostanete 1 ks 
libovolného zboží z kterékoli jeho lodi, nebo skladu zboží tohoto protihráče do svého skladu zboží. 
Výrobky (olivový olej, chléb, nářadí) pirát ukrást nemůže. 
Piráta můžete získat dvěma způsoby: nákupem za 1 ks libovolného výrobku (olivový olej/chléb/nářadí) 
ve fázi budování, nebo doručením zboží do přístavu, kde již není dostatečné množství zboží produkce. 
Za každý kus chybějícího zboží produkce, které máte získat jako odměnu, dostanete jednoho piráta. 
Příklady:  
- pokud máte získat odměnu z produkce 1 ks zboží a v produkci není k dispozici, dostanete 1 piráta. 
- pokud máte nárok na 2 ks zboží produkce a v produkci nejsou, obdržíte 2 piráty. 
- pokud máte nárok na 2 ks zboží produkce a v produkci je jen 1 ks zboží, získáte tento 1 ks + 1 piráta. 
POZOR! Pokud máte nárok na zboží a v produkci není, ale máte alespoň 1 ks tohoto zboží naložený na 
palubě jedné z vašich lodí, piráta nezískáte. 
Po získání piráta si umístěte figurku piráta na příslušné místo na pirátskou loď v přístavu na vaší kartě 
ostrova. Na pirátské lodi mohou být až 2 piráti a mohou se ihned použít oba během jednoho tahu, a to 
pouze ve fázi plaveb (piráti jsou jediné vylepšení, které se používá ve fázi plaveb). Po použití 
odstraňte piráta z pirátské lodi zpět do své odkládací krabičky. 

Stavby 

 

Pro nákup stavby zaplaťte odpovídajícím zbožím/výrobky a umístěte domeček v odpovídající barvě 
(zelený domeček je olivový sad, šedý kamenolom atd.) na odpovídající místo na kartě ostrova (sklady 
zboží-str.3). Od příštího kola aktivace stavby umožní nahradit zboží, které stavba produkuje. Slouží jako 
náhrada 1 ks zboží daného druhu za jedno kolo a ihned se musí použít. Stavby neprodukují kostičky 
zboží, jen je mohou jednou za kolo nahradit. Akci stavby provedete přemístěním figurky stavby na 
vedlejší pozici vpravo vedle stavby. Tím nahradíte 1 ks zboží, který stavba nabízí. Každý hráč může mít 
až šest staveb. POZOR! během jednoho kola můžete aktivovat maximálně tři stavby, i když máte 
staveb víc, neboť vaši dělníci nestihnou najednou vyprodukovat více zboží. Akci tohoto vylepšení 
můžete použít každé kolo (např. pokud máte stavby kamenolom a truhlářství, můžete je každé kolo 
aktivovat a z pomyslně získaného dřeva a kamene vyrobit nářadí, pokud máte volné místo ve skladu 
výrobků).  Na konci tahu vraťte všechny aktivované stavby zpět na levou (původní) pozici. Příští kolo je 
můžete znovu použít. Nákup i aktivaci staveb můžete použít pouze ve fázi budování. 

Stavba chrámu 

 
Sloup 

 

Je potřeba ke stavbě chrámu. Po zaplacení odpovídajícího zboží a výrobků (cena jednoho sloupu je 
znázorněna nalevo od chrámu) sloup umístěte na patřičné místo stavby chrámu na kartě ostrova. 
Sloupy stavte v pořadí 1-6. Po stavbě sloupu si vezměte jednu kartu událostí podle toho, na jaké 
barevné pole jste sloup umístili a ihned proveďte její efekt (str. 8).  Po dostavění šesti sloupů si postavte 
střechu. Sloup lze postavit pouze ve fázi budování. 

Střecha 

 

Je potřeba ke stavbě chrámu. Může se postavit, až když je postaveno všech 6 sloupů. Po zaplacení 
(olivový olej, chléb, nářadí) střechu položte na postavené sloupy. Cena střechy je znázorněna napravo 
od chrámu. Střechu můžete postavit jen ve fázi budování. 

Chrám 

 

 
Je dokončen ve chvíli, kdy postavíte střechu. Po dostavění chrámu jednoho z hráčů se dohraje kolo a 
hra končí. 

 
Po provedení všech, nebo jen některých úkonů ve fázi plaveb a budování (když hráč již nemůže nebo nechce 
provést další úkon) předá tah dalšímu hráči po směru hodinových ručiček. 
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Karty událostí 
Staří Řekové se snažili mít na všechny otázky odpověď. Proto hledali za každou událostí čin 
některého z bohů. Karty znázorňují bohy a jiné bájné bytosti a popisují události, které nastaly a jsou 
těmto bytostem přisuzovány. Během výprav za bohatstvím se některé události mohou citelně 
dotknout i vás. 
Na začátku hry rozdělte karty událostí podle barev do tří balíčků, každý balíček zamíchejte a 
umístěte všechny tři balíčky lícem dolů všem na dosah. Poté, co si některý z hráčů postaví sloup 
chrámu, bere si automaticky vrchní kartu událostí z balíčku ve stejné barvě, jakou má pole, na které 
tento sloup umístil a okamžitě provede úkon, který karta zobrazuje. Po odehrání se tato karta odloží 
mimo hru. 
 
Události jsou rozdělené do tří barev: 
Zelené události (první a druhý sloup): může je využít jen hráč, který tuto kartu otočil. Po provedení úkonu, který 
karta nabízí, kartu odevzdá stranou mimo hru. Pokud si úkon nepřeje, nebo nemůže provést, nemusí tak činit a 
kartu umístí mimo hru. Zelené události hráči většinou prospějí. 
 

Žluté události (třetí a čtvrtý sloup): Týkají se všech hráčů, nejen toho, který kartu otočil. Úkony žlutých událostí 
provádí hráči postupně ve směru hry. Některé prospějí nebo uškodí všem a některé jen někomu. 
 

Červené události (pátý a šestý sloup): úkon, který karta zobrazuje, musí hráč, který kartu otočil, okamžitě 
provést. Červené události hráči většinou uškodí. 

Upozornění: 
- pokud karta událostí umožňuje získání některého zboží, které není v přístavu produkce k dispozici, 
tuto akci nelze provést a karta se odloží mimo hru. 
- ve chvíli, kdy stavíte sloup a následně lížete kartu událostí, už nemůžete manipulovat se svým 
zbožím ani výrobky. Veškeré nákupy výrobků a vylepšení musíte odložit, až se karta odehraje. 
 

Konec hry 

Poslední kolo nastává, když jeden (nebo více námořníků) dostaví Poseidonův chrám. Zbylí hráči 
dohrávají kolo. Hráče, kteří již dohráli, lze dál okrádat piráty, což ještě může zamíchat konečným 
pořadím. Jestliže se v posledním kole povedlo dostavět chrám pouze jednomu námořníkovi, 
jednoznačně vyhrává. Pokud však ve stejném kole postaví chrám více námořníků, vyhrává ten, který 
má více pirátů. Jestli mají námořníci stejný počet pirátů, vyhrává ten, kdo má ve svých skladech více 
zboží a výrobků (vylepšení lodí ani aktivované stavby se do konečného součtu nepočítají). 
Neaktivovaná stavba se počítá jako 1 ks zboží. Výrobky (olivový olej, chléb a nářadí) se počítají jako 
2 ks zboží. Pokud je i tento počet stejný, nastává remíza. Na námořníky, kteří nestihli dostavět 
chrám, Poseidon sešle svůj hněv v podobě bouře a jeho lodě uvrhne do hlubin moře. 

Mapa řeckých ostrovů 

Pokud jste již unaveni neustálým brázděním Středozemního moře, otočte kormidlo směrem domů a 
věnujte se obchodu a dopravě na řeckých ostrovech. Na druhé straně herního plánu se nachází 
mapa řeckých ostrovů. Pro tento herní plán platí stejná pravidla jako pro mapu Středomoří. Je jen 
potřeba znovu se zorientovat na nové mapě, abyste vypluli správným směrem k vašemu 
obchodnímu růstu. 

 
 

Nevíte si s něčím rady? Rádi Vám poradíme na e-mailu zatkagames@gmail.com 
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Námořní doprava a obchod ve starověku 

Herní mapa Středomoří znázorňuje realitu a produkce přístavů odpovídá komoditám, které tato 
města produkovala a vyvážela. 

Syrakusy: Starověké přístavní město se nachází na Sicílii, která byla mimo jiné významným vývozcem soli. Ta 
se získávala odpařováním mořské vody ve speciálních nádržích. Roku 287 př. n. l. se zde narodil Archimédes, 
který zde podle Cicera roku 212 př. n. l. zemřel rukou římského vojáka. Ten mu při obléhání města poškodil 
náčrty v písku. Archimédova poslední slova údajně byla: ,,Neruš moje kruhy!ˮ 
 
Athény: Od 6. do 3. století př. n. l. byly Athény nejvýznamnějším z řeckých městských států a centrem řecké 
politiky, obchodu, umění a filozofie. Řekové byli významnými producenty výrobků z pálené hlíny, neboli 
terakoty. Kromě ohromného množství různých druhů keramických nádob, které vyváželi do celého 
Středomoří, vyráběli i tzv. dopravní amfory, které sloužili k přepravě cenných kapalných produktů, jako je 
například víno a olivový olej. Jihozápadně od Athén se nachází strategicjký přístav Pireus. Kvůli bezpečnosti 
byl tento opevněný přístav s athénskými hradbami propojen sedmikilometrovým koridorem zdí, které 
odrážely útoky případných nenechavců. Přístav Pireus zde funguje dodnes a stále je hlavním řeckým 
obchodním přístavem. 
 
Salamis: Kdysi bylo město Salamis hlavním městem ostrova Kypr a jeden z řeckých městských států. Kvůli své 
poloze bylo toto město zásobováno především z Egypta a východního Středomoří. Z Íránu se kolem roku 
5000 př. n. l. na Kypr rozšířily olivovníky, pro které je středomořské podnebí ideální. Salamis vzkvétal i poté, 
kdy přestal být hlavním městem Kypru. Za římské nadvlády si město oblíbili císaři Traianus a Hadrián, kteří 
zde postavili a obnovili řadu veřejných budov. Zachovalé pozůstatky původního města jsou vidět dodnes. 
 
Kartágo: Začátkem 5. století př. n. l. se stalo komerčním centrem západního Středomoří. Svého času jeho 
obchodní aktivity sahaly od hranic Egypta přes Sicílii, Sardinii až po Andalusii. Kromě cenných kovů zruční 
řemeslníci vyráběli i nespočet dřevěných výrobků, které vyváželi. Materiál na výrobu byl většinou dopraven 
z afrického vnitrozemí. Díky výhodné pozici mělo město kontrolu nad veškerými obchodními aktivitami mezi 
západním a východním Středomořím. Všechny obchodní lodě plující ze západu totiž musely proplout mezi 
Sicílií a Tuniskem. Město bylo postaveno na pobřežních útesech se dvěma přístupy k moři, kde byly 
vybudovány dva velké přístavy. Jeden vojenský a druhý obchodní. 
 
Kyrenaika: V 7. století př. n. l. kolonizovali Řekové z ostrova Théra oblast východní Libye a založili zde osadu 
Kyréné, jež dala později jméno celé oblasti. Dominantním ekonomickým odvětvím byl obchod.  Vznikl zde 
klíčový přístav Apollonia, odkud se exportovalo africké zboží včetně nerostných surovin dále do Středomoří. 
 
Alexandrie: Město založil v roce 331 př. n. l. Alexandr III. Makedonský (Veliký) v místech, kde za vlád 
egyptských faraónů stával obchodní přístav. Alexandrie se záhy stala centrem Egypta. Byla především 
obchodním přístavem otevřeným k severu. Díky své poloze umožňovala i obchod s vnitrozemím Afriky po 
řece Nil. Díky důmyslným zavlažovacím systémům v okolí Nilu zde bylo zemědělství na vysoké úrovni. Hlavní 
egyptské přírodní bohatství bylo zejména obilí a len. V dřívější době měla Alexandrie blízký přístup k Orientu 
díky umělému kanálu propojující Nil s Rudým mořem. Kanál se však často zanášel sedimentem a musel být 
několikrát obnovován. Roku 770 byl uzavřen a až roku 1869 byl nahrazen Suezským průplavem. Součástí 
Alexandrie je i ostrov Faru, kde stával maják, který je jedním ze sedmi divů světa. Maják s různou úspěšností 
odolával mnoha zemětřesením až do roku 1326, kdy se kvůli silnému zemětřesení zcela zřítil. 
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