
Sestavit herní balíček pro hru Pokémon TCG není tak jednoduché, jak by se mohlo na
první pohled zdát. Pokud už jste někdy hráli, pak dobře víte, že karty Pokémonů,
energií a trenérů spolu musí dokonale ladit. Pokud tomu tak není, nejen, že zápas
nevyhrajete, ale se špatně promyšlenou kombinací si v podstatě ani nezahrajete.
Zkrátka - k sestavení herního balíčku nestačí jen naládovat ho silnými Pokémony.

Průvodce pro začátečníky: 
Jak si sestavit herní balíček

Už docela dobře rozumíte základům karetní hry Pokémon TCG, možná už jste
dokonce odehráli prvních pár zápasů. A předpřiravené balíčky vás pomalu začínají
nudit. Pokud se chystáte sestavit si vlastní herní balíček, podívejte se s námi na pár
tipů.

TIP: Vlastní balíček můžete mít i v případě, že ho ještě neumíte
sestavit. Běžně se prodávají hotové herní balíčky, se kterými
můžete hned hrát. 

Základní pravidlo, které potřebujete znát, že především to, že herní balíček obsahuje
celkem 60 karet. Nesmí v něm být více než čtyři karty stejného jména, s výjimkou
energií. 

To znamená, že můžete mít například čtyři karty s názvem Eevee - i když bude každá
trochu jiná, platí pravidlo čtyř. K tomu si ale můžete přidat nejrůznější evoluce Eevee -
Jolteona, Vaporeona a další. A navíc si klidně můžete do balíčku přimíchat i čtyři karty 

Jaká jsou pravidla pro herní balíčky?
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Eevee & Snorlax Tag Team z rozšíření Pokémon TCG Sun & Moon - Tag Team, protože
jejich název není pouze Eevee. A to už je slušné množství Eevee!

Věděli jste, že evoluce pokémona Eevee se nazývají eeveeluce?

Co se týče počtu jednotlivých druhů karet, je to na vás. Začátečníkům ale
doporučujeme zvolit rovnoměrné rozdělení karet - takže 20 pokémonů, 20 trenérů 
a 20 energií. Pokročilejší hráči si tento poměr mění podle toho, jakou mají strategii a
herní styl. 

Pak je potřeba zvážit, jaké typy pokémonů budete ve svém balíčku mít. Můžete si třeba
vybrat dva protichůdné typy - např. elektrické a vodní -, abyste se mohli efektivně
bránit útokům soupeře. Nezapomeňte se ale ujistit, že máte správný počet a typ karet
energií potřebných k tomu, aby vaši pokémoni mohli provádět své útoky. 

Jaké typy karet v Pokémon TCG existují?

Karty energií

Energie jsou pro váš herní balíček klíčové. Bez nich by totiž i ti nejsilnější pokémoni byli
úplně bezmocní. To nejdůležitější, čemu byste měli věnovat pozornost, až si bude do
balíčku přidávat energie, je jejich typ - poznáte ho podle barvy karty a symbolu, který
na ní uvidíte. Tento symbol by měl být stejný, jako mají pokémoni ve vašem balíčku. 
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Můžete se setkat s několika typy pokémonů:

Travní pokémoni
Ohniví pokémoni
Vodní pokémoni
Bojoví pokémoni
Eletričtí pokémoni
Psychičtí pokémoni

K pokémonům pak podle jejich druhu přiřazujete správné energie. Nejlepší bude, když
si to rovnou vyzkoušíte. Zkuste pospojovat kartičky oblíbených pokémonů se
správnými energiemi.

Normální pokémoni
Temní pokémoni
Oceloví pokémoni
Dračí pokémoni
Vílí pokémoni

Typ pokémona najdete v pravém horním rohu karty.
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Karty trenérů

Navzdory názvu nejsou všechny karty trenérů ve skutečnosti trenéry - dělí se na tři
podtypy: Supporter, Item a Stadium. A každá vám může pomoci trochu jiným
způsobem.

Karty Supporterů jsou při hře nesmírně důležité a dokážou zvrátit průběh hry. Co
konkrétně karta ve hře udělá, se vždy dozvíte v textu. Během jednoho tahu můžete
kartu Supportera zahrát pouze jednou!

Karty Item jsou obvykle na jedno použití. Dělají téměř cokoli, od vývoje Pokémona
přímo do fáze 3 až po možnost zamíchat balíček a dobrat si nové karty. V jednom tahu
můžete zahrát libovolný počet karet předmětů. 

Karty Stadium jsou karty, které mění podmínky - jak pro vás, tak pro soupeře. Ať už jde
o menší poškození, způsobení většího poškození nebo dokonce možnost vyřadit
vašeho Pokémona ze hry. V každém tahu lze zahrát pouze jednu kartu stadionu. 

TIP: Na kartě trenéra vždy najdete, co karta přesně dělá. Popisek
je ale v angličtině a pokud jste v Pokémon TCG začátečník,
může vám její pochopení chvíli trvat. Doporučujeme nastudovat
si trenéry ve svém balíčku předem.
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To nejlepší na konec: samotní pokémoni. Ve hře používáte své pokémony a jejich
schopnosti k vyřazení soupeřových karet ze hry.

Základní dělení pokémonů je na základní (Basic) a evoluce (Stage 1, Stage 2). Vždy
začínáte základním pokémonem, kterého pak můžete vyvinout, pokud máte v balíčku
jeho evoluce. Basic pokémon ale musí být ve hře alespoň jedno kolo, než ho budete
moci vyvinout. 

Když se Pokémon vyvine z Basic formy na Stage 1 nebo ze Stage 1 na Stage 2, nová
vývojová forma se položí na původní kartu. Pokémon se může vyvinout pouze jednou
za tah a nesmí se vyvinout v tahu, kdy je zahrán. Musí také postupovat podle
evolučního řetězce v pořadí od Basic, přes Stage 1 ke Stage 2.

Zkuste v této hromádce karet najít jednu evoluční řadu (Basic, Stage 1 a Stage 2)
konkrétního pokémona, a určit, v jakém pořadí se může vyvíjet:

Karty pokémonů



Tady najdete, jestli je pokémon
Basic/Stage 1/Stage 2 Typ pokémona

Počet životů

Jak vypadá karta pokémona?

Název pokémona

Nevýhody a výhody proti různým
typům pokémonů

Útok

Kolik energií
k útoku
potřebuje

Jakou škodu
útokem
způsobí

Za kolik energií
můžete pokémona
vyměnit za jiného
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