
NOVÉ ROZŠÍŘENÍ: PORT SPINBAY

Představujeme první ze série přístavů Overcorneru - Port Spinbay! Přístavy jsou vždy místem plné ruchu a čilého obchodu 
a tak je tomu i v případě Portu Spinbay. Rozšíření přináší zcela nové herní mechaniky s kartami kouzel a předmětů. Ty se 
prodávají v přístavech na Overcorneru zcela běžně a obyvatelé Portu Spinbay si na tržišti vedle koláčků a bačkor chodí 
kupovat svitky s kouzly nebo kouzelné předměty. Vyraz tedy do přístavu a vybav se kouzly, které ti pomohou v soubojích 
a v tréninku statečnosti. Přináší nové strategie a mnoho nových možností v duchu motta hry “stále máš co objevovat”.

Karty kouzel Spinbay nejsou hratelné v mobilní aplikaci Scratch Wars. Nicméně hrdinové a zbraně ze Spinbaye ano. 
Můžeš poznat 6 nových hrdinů, 16 zbraní, nový herní efekt a pasivní bonus hrdiny.

Pro přehlednější a pohodlnější hraní s rozšířením Spinbay doporučujeme používat herní podložku, kterou najdeš v dárko-
vém balení Spinbay.

Odolnost karty      , v případě karty “Pomocník” životy 

Název a druh karty      (kouzlo/předmět/pomocník) 

Hvězdičky - vzácnost karty      (2* má každá 3. karta, 3* má každá 10. karta a 4* má 
každá 20. karta). S počtem hvězdiček souvisí i rámeček karty (např. 4* má zlatý) 

Počet použití karty      (jednorázové nebo opakované - tzn.v každém tahu lze použít 1x)  
Cena karty       v penízkách

Symbol efektu karty 
Symbol cíle       (na koho/co se karta používá) 
Popis efektu 
Síla karty       (existuje síla 1-4, přičemž síla 1 znamená nejslabší). Karet se silou 1 je nejvíce. 
Čím silnější karty, tím jsou vzácnější. Karet o síle 4 je jen cca 5% z karet daného druhu. 
Silnější karty stojí méně penízků nebo mají vyšší odolnost. Efekty zůstávají nezměněné.

POPIS KARTY “KOUZLO” SPINBAY

PRAVIDLA HRY S KARTAMI KOUZEL PRO ROZŠÍŘENÍ PORT SPINBAY

Vytvoř si balíček s 20 kartami Kouzlo/Předmět/Pomocník 
(dále jen kouzel), přičemž každý druh karty (stejný název karty) 
v něm může být maximálně 2x.  
Hrajte s kartami Spinbay duel (tzn. Ty s jedním soupeřem). Každý 
si připravte svůj balíček kouzel. Před začátkem hry si karty ve svém 
balíčku pořádně zamíchejte. Zamíchaný balíček, kde jsou všechny 
karty otočeny zadní stranou navrch, položte poblíž svého hrdiny. 
 
Před začátkem hry z balíčku sejměte 4 karty kouzel a vyložte 
je vedle sebe do řady (případně na určené místo vedle herní 
podložky). Tyto 4 karty tvoří “nabídku na tržišti”.

POZOR! Hraje se podle klasických pravidel duelu (plné verze). Níže budou popsány pouze rozdíly oproti těmto 
pravidlům a novinky. Klasická pravidla duelu najdete na webu ScratchWars.com nebo se je můžete naučit 
v tutoriálech v mobilní aplikaci Scratch Wars.

PŘÍPRAVA:

PRŮBĚH HRY - ZISK PENÍZKŮ

Na začátku každého tahu, před prvním zatočením zbraní, můžeš použít akci “zatočení na penízky”. Odečti si akci, otoč li-
bovolnou zbraň zadní stranou navrch a zatoč na zbrani touto stranou s penízky. Můžou ti padnout 0-4 penízky. (Když padne 
symbol kovadlinky, tj. opravy zbraně, znamená to nula penízků).



Když máš odložené penízky, můžeš okamžitě nakupovat z nabídky 4 karet na tržišti (4 vyložené karty z tvého balíčku 
kouzel). Nakupování nestojí akce ani energii. Penízky prostě od-označ a zbraň otoč přední stranou navrch, tím je použiješ 
k nákupu. Karet můžeš koupit kolik chceš, pokud na ně máš dostatek penízků.

Jakmile nákup dokončíš, na uvolněné místo na tržišti doplň karty ze svého balíčku Spinbay, aby v nabídce pro další nákup 
byly vždy 4 karty. Nakoupené karty si vylož na takové místo, aby bylo jasné, které karty máš koupené a využíváš je ve hře 
a které jsou v nabídce na tržišti (napravo od herní podložky).
Pokud je hráč nespokojen s nabídkou karet, může zaplatit 4 penízky, všechny 4 karty z nabídky odložit na hromádku 
použitých karet a místo nich sejmout 4 nové karty z balíčku.

POZOR! Na točení na penízky můžeš použít kolik akcí chceš (zpravidla maximál-
ně 4). Jakmile zatočíš nějakou zbraní na přední straně (tj. chceš ji použít k boji 
a vytočení nějakého efektu), už v tomto tahu nesmíš použít žádnou akci na 
točení na penízky.

PRŮBĚH HRY - NÁKUP KARET, ÚTOK NA KARTY

POZOR! Penízky se nevrací. Například pokud máš k dispozici na jedné zbrani 3 penízky a cena karty je 
2 a v nabídce není žádná karta s cenou 1, musíš zaplatit 3 penízky za kartu v ceně 2.

Všimni si, že s tímto rozšířením bylo počítáno už od vzniku hry. Zbraně z různých 
edic mají vždy trochu jiné rozložení penízků i jejich celkový součet.

TIP

Jakmile vytočíš nějaké penízky, můžeš si je odložit a označit na zbrani podobně jako 
odložené efekty     . Penízky ti takto zůstanou, dokud je neutratíš. Kdykoliv se však můžeš 
rozhodnout penízky zrušit a využít zbraň k boji, nebo znovu zatočit na penízky (samozřejmě 
za to musíš vždy zaplatit akcí). Soupeř na zbraň s označenými penízky nesmí útočit a odlo-
žené penízky se nedají zničit.

Karty (ať v nabídce nebo již koupené) je možné před útoky bránit štítem (stejně, jako bys bránil zbraň nebo efekt).

Jakmile vyloženou kartu z tržiště koupíš, můžeš ji hned využít dle popsaného efektu, nebo ji odložit na později. Kartu, 
která je označena (1x) v pravém horním rohu smíš využít pouze jednou za celou hru. Jakmile ji využiješ, odložíš ji 
na hromádku použitých karet kouzel. Kartu, která má ve svém rohu (∞) můžeš použít 1x za tah, tedy opakovaně, 
dokud ti ji soupeř nezničí. Některé efekty je možno zahrát v tahu soupeře (správný čas pro použití je vždy popsán na 
kartě nebo vyplývá z charakteru efektu).
Pokud je karta kouzla ohrožena nějakým vytočeným efektem soupeře (např. útokem na zbraň) nebo může mít vliv na 
tento vytočený efekt (nebo má prostě smysl ji zahrát), můžeš tuto kartu zahrát dříve, než soupeř uplatní tento efekt.
Pokud řešíš spor, která karta je zahrána dříve, tak poslední zahraná karta vždy vyhrává (tj. efekt poslední zahrané 
karty se vždy uplatní, i pokud by se tím měl změnit efekt zahrané karty před ní). Tím někdy vzniká patová situace, kdy víš, 
že bys mohl kartu zahrát, ale soupeř efekt karty okamžitě eliminuje svou kartou. V takovém případě je nutné nejdříve 
zničit soupeřovu kartu, aby ti zahrání tvé karty dávalo smysl.

PRŮBĚH HRY - POUŽITÍ KARET

FAQ
KDYŽ JE KARTA PŘIDĚLENA K NĚJAKÉ ZBRANI, SMÍ JI HRÁČ PŘIŘADIT K JINÉ? 
Ne. Jakmile hráč nějakou zbraň vylepší kouzlem, už je kouzlo do konce hry spojeno s touto zbraní.

KDYŽ SE ROZBIJE ZBRAŇ, KE KTERÉ JE PŘIDĚLENA KARTA KOUZLA, ZNIČÍ SE I KOUZLO? 
Ne. Jakmile se zbraň opraví (nebo zbaví prokletí), hráč kouzlo s danou zbraní může znovu použít. Jen pokud je 
zbraň zcela odstraněna ze hry (je neopravitelná), je zničena i karta kouzla.
SMÍ BÝT K JEDNÉ ZBRANI PŘIDĚLENO VÍCE KARET KOUZEL? 
Ano. U jedné zbraně smí být více kouzel a to jak pozitivních tak i negativních (zakouzlených soupeřem). Na tyto 
karty je stále možno útočit, a tak se negativních kouzel zbavit.

POZOR! Pokud chceš soupeři zničit nějakou kartu dříve, než ji koupí nebo zahraje, můžeš na ni ve svém tahu 
zaútočit. Každá karta má svou odolnost nebo životy (levý horní roh). Můžeš útočit jak na karty v “nabídce 
na tržišti”, tak na již zakoupené karty soupeře. Kartu zničíš libovolným jedním z možných útoků na zbraň        
                            , který má stejnou nebo vyšší hodnotu než je odolnost karty. Pokud má karta ži-
voty (tzv. Pomocník), zničíš ji jen útokem na hrdinu o stejné nebo vyšší hodnotě než je počet životů karty. 
Zničené karty v nabídce jsou okamžitě nahrazeny novými.



Herní mód: Pokud chcete mít herní zážitek bližší deskové hře, můžete hrát pouze s jedním balíčkem karet Spinbay 
a mít jednu společnou nabídku 4 karet kouzel z tržiště pro oba hráče. Hrajte však jen s balíčkem jednoho hráče, 
nebo si své karty označte, abyste později poznali, které jsou vaše.

TIP

Pokud máš podložku hráče z edice Spinbay, můžeš tyto útoky značit přehledněji - viz. podložka hráče.TIP

NOVÉ EFEKTY HRDINŮ A ZBRANÍ Z PŘÍSTAVU SPINBAY

Kumulativní útok má odolnost podobně jako jiné odložené efekty a je možné jej zničit útokem do zbraně či efektu. 
Odolnost se nezvyšuje a zůstává stejná jako při vytočení.
Kumulativním útokem lze útočit na jeden cíl a to hrdinu soupeře, zbraň, odložený efekt či kartu kouzla. Proti 
tomuto útoku lze použít štít.

KUMULÁK 
Neboli kumulátus nebo také kumulativní útok. Ve zkratce je to útok, který sílí každým tahem. Můžeš jej odložit 
a každé kolo navýšit o +1. Z útoku 2 tak můžeš udělat např.útok až o síle 8.
Pokud vytočíš tento útok, zbraň odlož a útok poznač nepoužívanou zbraní (stejně jako např. trvalý útok na hrdinu).

PASIVNÍ BONUS HRDINY

PŘIDÁNÍ PENÍZKŮ 
Hrdina může v tahu (denní době), kdy má tento bonus, využít penízky k nákupu karet kouzel z tržiště a to 
stejně, jako kdyby měl penízky odložené. Můžeš je použít k samostatnému nákupu nebo je přičíst k jiným 
odloženým penízkům.
V aplikaci Scratch Wars na telefonu tento bonus znamená, že hráč si ze souboje na jeho konci odnese více 
stříbrňáků (bonus se načítá a hráč jej získá na konci souboje).

• Zda kumulativní útok použiješ na soupeře.

• Nebo jej nepoužiješ a zvýšíš jeho sílu o +1 (a takto zesílený jej použiješ např.  
  v tahu následujícím).

- Síla útoku je pak součtem síly odloženého efektu - počtu označovacích  
  koleček, které jsou k útoku přiloženy (každé značí navýšení o +1) a případného  
  bonusu hrdiny.

- Pokud se rozhodneš útok nepoužít, zesílení útoku o +1 označíš nepoužívaným  
  kolečkem zbraně nebo stírátkem přiloženým na okraj tohoto odloženého  
  efektu (viz obr.).

POZOR! Tento útok nesmíš použít v tahu, ve kterém jsi jej vytočil (musíš jej nechat “odležet” do dal-
šího tahu). Na konci příštího tahu a  poté na konci každého dalšího tahu (od vytočení) se rozhoduješ:

POZOR! Maximální možné navýšení útoku je o +6.

Game design: Jiří Mikoláš, Notre Art: Martina Kutálková, Štěpán Mareš, Tomáš Pekárek, Marcel Dokoupil. Ilustrátoři karet Spinbay: Dado Almeida,  
Apolline Etienne, Martin Kučera, Michal Bahounek

Může se stát, že některé karty bude nutné dovysvětlit nebo doplnit. Sleduj tedy web scratchwars.com pro aktuální 
informace, nebo napiš své tipy, postřehy a názory na info@notre-game.com. Nezapomeň, že aktivitu (např. nápady, 
tipy, výhry na turnajích) oceňujeme body na nákup exkluzivních dárků v shopu odměn.

ZÁVĚREM



PODLOŽKA HRÁČE Z EDICE SPINBAY

Nabídka karet kouzel na tržišti v Přístavu

Značení počtu životů hrdiny pomocí stírátka

Balíček na doplnění karet na tržišti

Značení počtu akcí v tahu hráče pomocí 
posouvání stírátka

Značení prokletých zbraní 
(Pokud někdo hraje s efektem Vampírské 
prokletí zbraní)

Hromádka použitých karet kouzel

Nakoupené karty připravené k použití

Značení energie hrdiny pomocí posouvání 
karty hrdiny

značení navyšování síly kumulativního 
útoku pomocí šipky na zadní straně zbra-
ně a stupnice +1 až +6 na podložce

Očíslované efekty/sloty zbraně (čísla 1-9), 
pokud nemáš rád točení na tyčce použij
10 stěnnou kostku (číslo, které hodíš zname-
ná slot který bys vytočil)

značení počtu kol a denní  doby pomocí 
stírátka


