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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
poslední letošní číslo obsahuje několik příspěvků, které se nezabývají pouze 

jedinou hrou, ale celou skupinou her. Při výběru vánočních dárků vám bohužel 
články už nepomohou, možná vás alespoň inspirují k vyzkoušení některých 
zmíněných her. Najdete zde také představení dalšího z aktivních herních klubů 
a určitě i spoustu jiných zajímavých informací.

Náš zpravodaj uzavírá první rok své existence. Nastává tedy čas bilancování. 
Pro příští rok chystáme některé změny včetně rozšíření počtu stran a uvítáme 
proto vaše náměty a připomínky k obsahu. Napište nám, jaké články byste rádi 
ve zpravodaji nalezli v příštím roce.

Všem čtenářům děkujeme za přízeň a přejeme příjemné prožití vánočních 
svátků. Do nového roku 2009 pak hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Samozřejmě také spoustu času na hraní a jinou zábavu!
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Tentokrát opustíme kouzelný svět 
hlavolamů a podíváme se, kousek za jeho 
hranice. Ono totiž také sousedi hlavolamů 
jsou velmi zajímaví. Ano, uhodli jste, budeme 
si povídat o hrách, které mají na krabici 
u ikonky postaviček číslo 1 a můžete si je tedy 
zahrát i když zůstanete doma sami. 
Říkáte si, jak taková hra může vůbec 

fungovat? Velmi jednoduše, stejně jako 
v normálních hrách i zde se snažíte uhrát co 
nejvyšší skóre. Jedná se tedy skutečně 
o něco na pomezí hry a hlavolamu. Onen 
herní prvek je zachováván díky náhodě, která 
každou hru provází. Protože hráč nemá 
všechny informace hned na začátku hry, 
přináší každá partie novou výzvu a zároveň 
se nemění v pouhý matematický výpočet. 
Přesto má "single" hraní k matematice a 
logice blízko, jen kousek stranou od těchto 
her totiž leží veliká říše Sudoku a dalších 
matematických rébusů. Potenciální hráčská 
základna je tedy nečekaně veliká, většině ale 
chybí odvaha k seznámení se s cizinci. Třeba 
vám dodá kuráž, když si nyní pár obyvatel 
světa her pro jednoho hráče představíme.

Začneme pěkně od těch jednodušších. 
Jedna má toto slovo dokonce ve svém názvu -
Take it easy!. Jedná se o hru anglického 
autora Richarda Burney, ve které hráči 
postupně umisťují na svoji hrací desku 
šestiúhelníky. Protilehlé hrany každého dílku 
jsou spojeny barevnou čarou. Cílem hráčů je 

umisťovat dílky na hrací plán tak, aby na sebe 
navazovaly čáry stejné barvy. Body hráč získá 
ale teprve, pokud má stejnou barvu celá čára 
od jednoho okraje hrací desky k protilehlému. 
Za každý dílek pak získá body odpovídající 
hodnotě uvedené barvy. Každý hráč má 
vlastní sadu dílků a hru lze teoreticky hrát 
v libovolném počtu hráčů (základní sada hry 
obsahuje materiál pro 6 osob). Jeden z hráčů 
vždy vylosuje dílek k přiložení a ostatní si 
najdou stejný dílek ve vlastní sadě.

Hra má velmi pěkně namíchaný poměr 
náhody při losování s šikovností a zkušeností 
hráčů. Díky jejímu úspěchu mezi hráči vyšla 
později také její náročnější verze Take it to the 
Limit, kde hrací plán již nemá tvar 
šestiúhelníku a navíc hra obsahuje větší 
počet dílků. 

Novinkou z letošního Essenu je hra Cities. 
Tato téměř neznámá hra mne velmi příjemně 
překvapila. Hra má jednoduchou ale funkční 
grafiku, neobsahuje žádnou interakci mezi 
hráči a je určena právě milovníkům různých 
solitérů. Každý hráč staví jedno z měst 
obsažených ve hře (Berlín, Londýn, New York 
a Paříž). Cílem hry je umístit kartičky tak, aby 
hráč za návštěvníky, které do svého města 
během hry umístí, získal co nejvíce bodů. 
Ano, hra nezapře svého vzdáleného 

příbuzného Carcassonne. Přesto přináší 
hned několik svěžích myšlenek a především 
umožňuje zahrát si i sám.

Velmi pěkná je motivace hry. Hráči se snaží 
vytvářet souvislé úseky památek, aby to 
turisté měli jednodušší (nemuseli kvůli 
památkám chodit přes celé město) a navíc 
ocení, když budou poblíž nějaké kavárny, kde 
si odpočinou a posilní se. Když už jsme 
u kaváren, z těch by mohl být pěkný výhled 
na vodní plochy a parky. V našem malém 
modelu Paříže tedy máme Notre Dame hned 
vedle Eiffelovky a ani bazilika Sacré-Coeur 
většinou nebude daleko.

Stejně jako v Take it easy! každý hráč má 
vlastní sadu kartiček. Jeden ze soupeřů 
losuje kartičky, které si pak ve své sadě 
najdou a do svého města přiloží také ostatní. 
Hra má několik různě obtížných stupňů hry, 
takže si na své přijdou jak herní nováčci, tak 
i zkušení herní matadořii.

Ani ve světě solitérů nenajdeme samé 
krátké a svižné hry, ale patří sem třeba také 
hra, která v poslední době vzbudila snad 
největší pozornost - Agricola. S ní ovšem 
u příznivců křížovek a rébusů těžko 
pochodíte. Agricola je už hutnější kousek a 
vyžaduje opravdové srdce hráče. Pokud se 
takový člověk ocitne daleko od svých 
obvyklých spoluhráčů i počítačů, může si 
alespoň zahrát svoji oblíbenou hru. Pro 
Agricolu existuje něco jako scénář pro 
samostatné hraní. V něm hráč hraje více 
partií po sobě. Každá další má přísnější 
požadavky na počet bodů pro postup do 
dalšího "levelu" a do začátku si hráč přenáší 
ve formě jídla a profesí část zisku z minulé 
partie.

Zde naši návštěvu v sousedství ukončíme. 
Už jste jistě sami pochopili, že hranice mezi 
hlavolamy a hrami je volně průchozí a obě 
země mají svým návštěvníkům co nabídnout, 
Doporučujeme ochutnávat plnými doušky!



Nakupujete-li v second handu, není to 
nic divného. Básníte-li o dvojce vína, budiž 
vám přáno. Ale pokud chcete hrát 
dvojkovku (hru pouze pro dva hráče), jste 
za divného patrona. Vždyť se přece bavíme 
o společenských hrách, tak jaképak hraní 
ve dvou... 

Naštěstí moderní trend v deskovkářském 
průmyslu je myslet i na dvojice. V poslední 
době vyšlo v této speciální kategorii hned 
několik zajímavých titulů, jejichž kvalita má 
vzestupnou tendenci. Vydejme se 
jim tedy kouknout na zoubek, 
vlastně spíše pod víko.

Dříve byly nečastějšími představiteli 
her pro dva hry abstraktní jako mlýn, 
dáma šachy... Dnes už je to trošku 
jinak, i když i z tohoto soudku 
nalezneme několik velice zajímavých 
titulů. Za zmínku určitě stojí projekt GIPF. 
Jedná se o kolekci několika abstraktních 
her, které si navzájem mohou půjčovat 
komponenty. Více o těchto hrách jste si mohli 
přečíst v minulém čísle zpravodaje. 

Trochu na hraně mezi abstraktní 
a moderními společenskými hrami je 
maskovaná abstraktní hra Sea Sim. 
Představte si, že jste žralok, pohodově si 
plavete v atlantickém oceánu a vaší jedinou 
starostí je pozřít co nejvíce ryb. Jednoduché, 
že?  Ve skutečnosti máte žraloky tři a každý 
žere jiný druh ryb. Ty jsou již od začátku na 
hracím plánu. Někdy se množí a mezi tím 
jsou samozřejmě požírány. Pro zpestření hry 
jsou zde tři speciální postavy kosatka 
požírající ryby, vir zabíjející ryby a mořský 
proud přenášející ryby do nových vod. Ve hře 
není žádná náhoda. Záleží jen na hráči, jak 
bude dobrý, takže partie zkušeného 
s nezkušeným bývá lehce nevyrovnaná. Tři 
zpestřovače propočítávání naštěstí alespoň 
hodně ztěžují.

O kousek dál od abstraktních her dojela 
Crash by Crash mezi českými hráči též 
známá jako Bourací autíčka. Ač by vás 
komixově pojatá grafika mohla navnadit na 
party hru není tomu úplně tak. Crash by 
Crash je kousek balancující mezi abstraktní a 
moderní společenskou hrou. Mechanismus, 
kdy můžete kameny na plánu pohybovat 
pouze nově přiloženými kameny naprosto 
svádí, zařadit je mezi abstraktní hry, ale prvek 
náhody představovaný speciálními kartami 
modifikujících vlastnosti autíček ji zase 
naopak posouvá blíže ke společenským hrám. 
Autíčka v sobě nesou značnou dávku agrese 
a zábavy. Nejenže se snažíte svými autíčky 
obsadit v době bodování co nejhodnotnější 
pole plánu, ale zároveň se snažíte vystrkovat 

z hrací plochy soupeřova autíčka, za 
což jste přirozeně odměněni vítěznými 
body. Občas je dobré podplatit 
kolotočáře, protože ten udělá takový 
pořádek na hracím plánu, o jakém se 
vám ani nesnilo. Spolu s každým 
odehranými bodováními je ze hry 
odstraněn jeden díl hrací plochy, takže 
se dění značně přiostřuje. Lidem, kteří 
neradi zařezávají soupeře, se autíčka 
zřejmě líbit nebudou, ale lehce 
zákeřným hráčům určitě kápnou do 
noty.

Zajímavý mechanismus v hrách pro dva 
bývá momentální využívání aktuálních zdrojů. 
Dost často se ho používá jako optický 
vyrovnávač náhody. Z této kategorie her pro 
dva bych vypíchl obzvláště dvě Romu 
a Jambo.

První z nich se snaží vhodným 
způsobem ovlivnit náhodu plynoucí 
z kostek. Před sebou má hráč vyloženo 
šest karet a každé z nich je přiřazeno 
číslo od jedné do šesti. Hráči se střídají 
v hodu kostkami. Tím mohou aktivovat 

vlastnosti karet, dolízávat karty nebo získávat 
peníze na vykládání  nových karet. Vhodným 
používáním kostek a aktivací těch správných 

karet získávají hráči vítězné body, případně 
o ně ožebračují soupeře. Pokud vás jen 

trochu baví hry vyžadující rychlou analýzu 
situace a stejně briskní reakci, vydržíte 

u Romy opravdu dlouho. Občas si hráči 
stěžují na nevyváženost jednotlivých karet a 
značné části náhody. Naštěstí je hra natolik 
krátká, že výše popsané skutečnosti lze hodit 
klidně za hlavu.

Jambo taktéž pracuje se schopností 
vhodně využít nashromážděné prostředky. 
Tentokrát se ovšem jedná o karty. V roli 
afrických obchodníků se snažíte vydělat co 
nejvíce peněz. Nakupujete zboží, abyste ho 
mohli vzápětí dráže prodat. Kapacita vašich 
stánků je ovšem omezená, což vám leckdy 
připraví horké chvilky, jako byste se opravdu 
ocitli v žáru afrického slunce. Občas povoláte 
na pomoc některý z předmětů, zvířat  nebo 
osobností. Docela hodně z těchto karet je 
zaměřeno na poškozování spoluhráče. Ale 
škození je spíše lehčího charakteru. Hlavní 
přednost hry je množství kombinací karet. Co 
se týče délky hraní, řadí se Jambo svou 
hodinu mezi středně dlouhé hry.  

Tradiční trend výrobců čehokoliv je 
nadstavovat úspěšné produkty různými 
variantami. Bylo by asi hodně divné, kdyby se 
tím neřídili i vydavatelé deskových her. 
Ovšem i tato kategorie, která v nás může 
vyvolávat pociti znouze cti, oplývá svými 
mistrovkými kousky. Úspěšné předělávky na 
hru pro dva hráče se dočkal Blokus, Ubongo 



i Genial. Tyto herní varianty se vyznačují 
oproti originálu hlavně menším herním 
plánem. U her, které vyšly v edici firmy 
Kosmos, lze spatřovat tendence k usnadnění 
hry na cestách, zvláště u Blokusu a Genialu. 
Jinak se hry nikterak neliší od svých velkých 
předchůdců, Je tedy zbytečné se o nich více 
rozepisovat. 

Pro méně zákeřné jedince je zde Měděný 
kotlík. Svou figurkou chodíte okolo 
čtvercového hracího plánu a vybíráte si z řady 
či sloupce kartičky, které si umísťujete do 
kotlíku. Při vaření lektvarů musíte hodně 
zvažovat, co si tam šoupnete. Hra do značné 
míry  zneužívá lidskou paměť a trápí mozek 
lehkými propočty cirka tak dvě až tři kola 
dopředu. Cílem je sestavit série pokud možno 
stejných karet a získat tak co nejvíce bodů. 
Hru si lze také ztížit recepty, za jejichž splnění 
dostanete body navíc. Kromě opravdu 
nádherné grafiky hra okouzlí jednoduchou 
rafinovaností herního mechanismu. Věřte 
nebo ne, po několika partiích se vám možná 
o něco zlepší i paměť.

Oblíbeným formátem v televizi jsou 
detektivní příběhy. Své oblíbence by si našel 
i v deskovkářských kruzích, bohužel 
v dnešní době není na trhu dostatečné 
množství kvalitních her tohoto žánru. 
Nicméně výjimky potvrzující pravidlo se 
najdou. Zajímavou detektivní hrou pro dva 
je Mr. Jack. Zápletka je jednoduchá hráč 
hrající za policistu se snaží dopadnou 
tajemného Mr. Jacka, představovaného 
druhým hráčem. Jack se snaží dostat z města 
a vyhnout se tak neúprosné ruce zákona. Na 
plánu je hodně lidiček jeden z nich dle tajného 
losu představuje Mr. Jacka. Během jednoho 
kola se musí pohnout všemi postavami na 
plánu. Každá z nich má speciální vlastnost, 
kterou hráči mohou využít. Ve hře se 
vyskytuje několik moc pěkných okamžiků. 
Kromě speciálních vlastností, je to 
mechanismus odhalovaní mistra Jacka. Po 
určitém počtu kol se rožnou pouliční světla. 
Postavy bezprostředně vedle nich jsou 
osvíceny. Hráč, hrající za Jacka musí říci, 
jestli je mistr Jack ve stínu nebo né. Policista 
tak dostane důležité indicie k jeho dopadení. 
A vylučovací metodou se rychle blíží ke 
svému cíli. Hra má přenádhernou grafiku, po 
herní stránce lze nabýt dojmu, že odhalení 
Jacka je velmi snadné. Není ovšem 
vyloučeno, že všechno nemůže být úplně 
jinak.

Dopřejme si také něco prostorově 
významného. Určitě si dovede představit, co 
se děje v takovém skladišti, když tam zrovna 
nikdo nehlídá. Mezi různými druhy surovin 
(bedny, zelenina...) se prohánějí krysy... No 
darmo mluvit. V jednom takovém skladu mají 
uloženy své zboží dvě firmy červená a zelená. 
Vhodným umisťovánám karet ne 
nepodobným dominovým se snažíte vytvořit n-

tice shodných symbolů ve své barvě, za což 
dostanete body. Pokud se vám při vašich 
manévrech s bednami podaří zakrýt soupeři 
jeho seskupení shodných symbolů, jste 
o krok blíže výhře. Na stole tak vzniká úžasný 
trojrozměrný plán. Nesmíme ovšem 

zapomenout na krysy přinášející mínusové 
body. Rat Hot je svižná 
jednoduchá hra, který opravdu 

stojí za vyzkoušení.
Svět je plný paradoxů, takže se 

nemůžeme divit, že ve hře 
Ztracená města o žádná města 

nepřicházíte, ale naopak je 
získáváte. V roli archeologů se 

vydáváte na tajuplné expedice. Ze 
společného balíčku, který obsahuje pět 

druhů expedic, vykládáte karty a 
snažíte se naplnit své dobrodružství, co 

nejvypečenějšími zážitky. Ty jsou 
rozděleny do pěti druhů a ocejchovány 

hodnotou od 1-10 s tím, že každé číslo je 
zastoupeno jen jednou. Při vykládání 

musíte ctít několik pravidel. Je jasné, že 
intenzivnější zážitek vždy přebije slabší a tak 
nikdy nemůže být na hromádce slabší zážitek 
nad silnějším. Jelikož každá karta je v balíčku 
jen jednou, začíná traumatické rozhodování, 
jeslti jste schopni získat alepoň minimální 
bodovou hodnotu expedice nebo ne. Každé 
započaté dobrodružství je totiž zatíženo 
dluhem. Bez kapitálu se zkrátka cestovat 

nedá. Na konci hry se spočítají veškeré 
zisky a ztráty ze započatých expedic. Hra 

je velmi rychlá. Pravidla jsou vysvětlena 
během minuty, takže nic nebrání tomu 

hrát jako o život. 
Kdo by měl dost přemýšlení a 

kalkulování, nechť šáhne 
po Elchfestu. Krásná hra 
tématicky pojednávající 

o přechodu dvou 
tvrdohlavých sobíků přes 

řeku, vás jistě mile překvapí. 
Oba chtějí být na druhé straně 

řeky jako první, ale jak jistě tušíte, 
vyhrát oba nemohou. Jak bylo 

naznačeno, v této cvrnkací hře, se 
jedná prvořadě o šikovnost. Svému 

sobíkovi pomáháte přejít řeku tak, že mu 
cvrnkáte před nohy ostrůvky. Ty musí mít 

přesné rozestupy, jinak spadne váš svěřenec 
do studené vody. Hrou nepohrdnou ani 
nehráči. Duely prarodičů a vnoučat budou 
dozajista stát za to.

Co říci závěrem? Dnes již není problém 
koupit opravdu skvostné kousky v kategorii 
her pro dva. Když sáhnete po některé krabici 
z edice her pro dva hráče od naladatelství 
Kosmos, většinou nestřelíte vedle. I ve dvou 
si můžete opravdu dobře zahrát. Tak tedy 
neváhejte a hrajte. 



Asi každý zná populární „Člověče nezlob 
se!“.  Patří k nejrozšířenějším hrám na světě. 
Herní princip je několik set let starý a historie 
hry je velmi zajímavá. Pokud ale čekáte, že si 
budeme povídat o „člobrďu“, musím vás 
zklamat. Sice vám nebudu radit, abyste tuhle 
hru hodili do kamen, ale po přečtení tohohle 
článku už ji nejspíš nebudete potřebovat...

Závodivé hry jsou vděčným tématem pro 
autory her a také oblíbené mezi lidmi. Mají 
vesměs jednoduchá pravidla a rozhodně 
v nich nechybí napětí. Během posledních 
několika desítek let ale i tento typ her zasáhla 
„herní revoluce“ přicházející od našich 
západních sousedů. Na herním trhu najdeme 
v současné době spoustu zajímavých 
závodivých her.

Někteří autoři zůstali u principů „Člověče 
nezlob se!“ a pouze změnili pravidla pro 
pohyb figurek. Existuje australská hra, kde 
jsou místo figurek zvířátka a každé z nich se 
pohybuje jinak a má jiné schopnosti. Vtipný 
nápad přináší Zapp Zerap, kde hráči hledají 
mezi válečky takové, které obsahují stejně 
případně méně kuliček, jako padlo na kostce. 
Počet kuliček uvnitř válečků odhadují pouze 
pomocí sluchu. Pokud se trefí a nepřekročí 
hozené číslo, mohou se o počet kuliček 
v ukořistěném válečku pohnout jednou ze 
svých figurek.

Nás však budou daleko více zajímat hry, 
kterým s „člověčem“ zůstala společná jen 
snaha dorazit figurkou nebo figurkami do cíle 
dříve než ostatní.

Naprostou klasikou mezi moderními 
závodivými hrami je 
Ave Caesar. Projeďte 
se s námi římským 
hipodromem. Pouhé 
tři okruhy Vás dělí od 
slávy nebo také smrti. 
Pokud zapomenete 
během prvních dvou 
okruhů projet pod 
čestnou lóží a 
pozdravit vládce Říma 

zvoláním "Ave Caesar", čeká vás nejen 
diskvaliifkace...

Princip pohybu je velmi jednoduchý a 
přesto nebo právě proto je hra oblíbená. 

Každý hráč má vlastní balíček pohybových 
karet. Z něj si během hry karty doplňuje. Na 
ruce má vždy tři a jednu z nich zahraje a 
pohne svým spřežením o daný počet polí 
vpřed. Jenže ouha, co když to nejde? Pak se 
nesmí pohybovat vůbec a zůstává stát na 
místě. Právě tohle pravidlo spolu s tím, že 
vedoucí závodník nesmí hrát pohybové karty 
nejvyšší hodnoty, dělá hru zajímavou a 
napínavou až do konce. Pořadí se často 
mění, v úzkých úsecích dochází 
k zablokování, případně se podaří soupeře 
vytlačit do nevýhodné delší dráhy nebo 
dokonce mu zabránit v poctě Caesarovi.

Ze starověku rychle zpátky do současnosti. 
Jednoduchou závodivou hrou je Ahoy. 
K úspěchu ve hře se určitě hodí dobrá paměť, 
protože závodní okruh je tvořen 
oboustranýmni kartičkami vodních zvířat. 
Figurka hráče se pohne vždy k nejbližšímu 
zvířátku stejného druhu, který hráč právě 
otočil. No a otáčet může jen ty mezi svojí 
figurkou a nejbližším soupeřem. Pokud nějaký 
hráč dojede na políčko těsně za soupeřem, 
na kolo jej zablokuje. Díky kombinaci pěkných 
ilustrací a velkých snadno uchopitelných karet 
i figurek si hru 
užijí především 
předškoláci.

Ve vodním živlu ještě chvíli zůstaneme, 
tentokrát se svezeme na motorových člunech. 
Několik bójek nám určí trasu a hurá na start. 
Ovšem pozor, závody se nekonají někde na 
rybníku, ale na rozlehlém jezeře, uprostřed 
kterého se budeme muset vyhýbat spoustě 
malých i větších ostrovů.

V Powerboats jsou velmi zajímavým 
způsobem použity kostky. Každá z nich 
obsahuje pouze čísla 1-3 a má velmi 
specifickou podobu. Pomocí kostek mohou 
hráči měnit rychlost. Jezero si můžete vytvořit 
pro každý závod zcela odlišně a tak Vás hra 
nejspíše hned tak neomrzí.

Závody motorových člunů jsou zábavné, 
můžete se snažit pečlivě naplánovat trasu a 
doufat, že vám soupeři nevletí přímo do cesty 
a bude se vás držet štěstí při házení 
kostkami. Právě originální využití kostek je 
jedním z nejsilnějších prvků hry a můžete si 
tak své znalosti z oboru pravděpodobnosti 
prověřit v praxi.

Nyní již z vody definitivně vylezeme a 
přesedláme do rychlých strojů se čtyřmi koly. 
Naše menu obsahuje v této kategorii dva 
lahodné pokrmy. Na Top Race jsme se 
podrobněji podívali v samostatné recenzi, zde 
jen zmíníme, že zvláštností hry je to, že 
pohybujeme i soupeřovými formulemi a 
v průběhu závodu hráči 3x sází na vítěze. 

Asi nejblíže ke skutečnému motoristickému 
sportu má Formula De nebo chcete-li její 
nové vydání pod názvem Formula D. Zde 
hráči skutečně řadí, brzdí, opotřebovávají 
pneumatiky a vůbec řeší alespoň trochu 
podobné problémy, jaké mají na okruzích 
závodníci i ve skutečnosti.

K původnímu vydání Formula De existuje 
spousta herních plánů, takže si zájemci mohli 
jezdit své malé soukromé MS. Nové vydání 
má být kompatibilní se starými herními plány. 
Uvidíme, zda přibudou ještě nějaké další 

zajímavé tratě.
Na závěr zmíníme hru 

s vánoční atmosférou. Snow 
Tails jsou totiž závody psích 
spřežení. Hráči pomocí karet 
určují tažnou sílu obou psů a 
také brzdu. Nastavena 
hodnota platí dokud není 
nahrazena jinou. Rychlost 

spřežení je dána součtem rychlosti psů, od 
které odečteme hodnotu brzdy. Velmi vtipně 
je vyřešeno zatáčení spřežení. Každý z psů 
táhne spřežení také na svoji stranu, rozdíl 
mezi jejich aktuální rychlosti určuje, kterým 
směrem spřežení "driftuje". Snow Tails vyšel 
v omezené edici, případné zájemce o tuto hru 
proto potěší informace o chystaném druhém 
vydání.



Přestože jméno Kramer má většina z nás 
spjato s náročnými strategickými hrami jako 
El Grande či Tikal, tentýž autor má na 
svědomí také jednu z nejlepších závodivých 
her. Prvním předchůdcem Top Race byla hra 
Tempo, která vznikla o mnoho let dříve než 
zmíněné nejznámější Kramerovy tituly, 
konkrétně v roce 1974. Během let se základní 
myšlenka vyvíjela a během svého života se 
stihla 2x dostat na seznam her doporučených 
porotou Spiel des Jahres (v roce 1980 pod 
jménem Niki Laudas Formel 1, 1996 Top 
Race). Během let se mezi lidi dostalo na 200 
000 kopií hry. Letos došlo po delší době 
k opětovnému oprášení hry a jejímu vydání 
u Pegasus Spiele. Jak je poslední dobou 
zvykem, nová edice obsahuje navíc další dvě 
varianty pravidel. Pojďme se ale konečně 
podívat na samotnou hru.

Poměrně velká a těžká krabice obsahuje 
dva oboustranné herní plány, takže si budete 
moci zařádit hned na čtyřech různých tratích. 
Když se začtete do pravidel, čeká vás první 
překvapení. Hráči si formule nevyberou, ale 
musí si je vydražit. Do hry vstupuje každý 
účastník s pořádným balíkem. Za 200 000 
Euro už se nějaké to auto pořídit dá. Ano, 
klidně se může stát, že si jeden z hráčů 
přivlastní hned několik závodních monopostů. 
Ovšem nemusíte se bát, dle pravidel na 
každého alespoň jedna formule vyjde.

Tři, dva, jedna, startujeme! Marně hledáte 
ve hře kostky, jede se pomocí karet! Zde se 
Kramer nechal inspirovat hrou Ave Caesar, 
ale její myšlenku posunul zase o kus dál. 
Každý hráč dostane ještě před dražbou aut 
sadu pohybových karet, které mu musí 
vystačit pro celý závod. Na kartách je vždy 
některé z aut spolu s číselným údajem. Při 
zahrání karty se tato formule posune dopředu 
o odpovídající počet políček. Tedy 
samozřejmě, jen pokud to jde. Když vám 

šikanu zablokuje konkurenční stroj, prostě 
musíte šlápnout na brzdu a zastavit za ním. 
Na většině karet nenajdeme jen jediné auto, 
ale hned několik formulí. V balíčku jsou 
i kartys kompletní šesticí. To znamená, že ne 
vždy můžeme jet pouze svými monoposty, ale 
občas nás osud přinutí pomoci i soupeřům. 
Některé karty obsahují bílou formuli, která 
hraje roli žolíka. Hráč smí v tomto případě 
pohnout libovolnou formulí nezobrazenou na 
kartě. Jízda tak nepostrádá napětí, protože se 
často stává, že hráči dojde dech už před 
cílem a musí tedy spoléhat na pomoc 
spoluhráčů, kteří, byť nechtíc, dotlačí formuli 
do cíle. První vozy v cíli získají pro své 
majitele tučné prémie. 

Někdy vám soupeři pomohou i rádi. 
Zejména v případě, že si na váš vůz vsadili. 
Ono totiž během závodu bookmakeři 3x 
přijímají sázky na vítěze. Podle toho, jak 
úspěšně si vedly vozy, na které jste během 

závodu vsadili, si můžete na své konto připsat 
další zisk nebo naopak musíte bookmakery 
vyplatit.

Pokud vás popsaná varianta začne nudit, 
můžeze si zkusit místo vozů kupovat pouze 
podíly ve stájích nebo do hry přidat karty 
zastávky v boxech.

Ještě jsem se nezmínil o trojici vypečených 
karet, která se nachází mezi pohybovými 
karet. Na každé z nich jsou zobrazeny dvě 
formule. Hráč, který takovou kartu zahraje, 
smí buď přispěchat horším autem z dané 
dvojice k lepšímu (pokud má volnou cestu) 
nebo řidiči toho lepšího nařídit, aby na 
soupeře počkal. O tom, co se s takovýma 
kartama dá soupeřům provést, se asi není 
třeba rozepisovat.

Top Race je hra, kterou ocení zejména 
příznivci rychlých kol. Hra má spád, je 
nečekaně dramatická a zdánlivě jasný závod 
se často ještě může pořádně zkomplikovat. 
Pokud máte rádi závodivé hry a hledáte 
nějakou neotřelou, zajímavou a přesto 
pravidlově jednoduchou, Top Race vás 
rozhodně nezklame.

Top Race
Autor: Wolfang Kramer
Výrobce: Pegasus Spiele
Rok vydání: 2008
Hrací doba: 40-60 minut
Počet hráčů: 2 - 6
Doporučený věk: Od 8 let

Hodnocení:
Materiál 5 (6)
Zábavnost 6 (6)
Znovuhratelnost 5 (6)
Celkový dojem 5 (6)



18.století, severozápadní Anglie. Středověk 
zvolna končí a průmyslová revoluce právě 
začíná svět měnit do podoby, jak ho známe 
dnes. Vítejte na hrabství Lancashire. Díky 
anglickým vynálezcům (Samuel Crompton, 
Richard Arkwright, James Watt), kteří umožnili 
průmyslové zpracování bavlny, se Lancashire 
stává největším střediskem bavlnářského 
průmyslu. To s sebou samozřejmě nese 
rostoucí spotřebu uhlí a železa, nutnost 
budování přístavů, loděnic, plavebních kanálů 
a později také prvních železnic.

Martin Wallace vám století páry přináší až 
do obýváku. Pojďte využít dědictví po 
bohatém strýčkovi a investujte prostředky do 
budování dolů, stavby železáren a textilních 
manufaktur.

Hra je rozdělena na dvě epochy. Období 
vodních kanálů a dobu železnic. Každá 
epocha končí bodováním, při kterém se 
hráčům započtou body za použité (otočené) 
budovy a dopravní spojnice měst. Na konci 
prvního období se z hracího plánu odstraní 
všechny kanály a budovy základní úrovně. 
Zcela nezávisle na bodech je vyřešen příjem. 
Každá budova má na rubové straně kromě 
bodové hodnoty také příjem. Při otočení 
budovy si hráč posune ukazatel příjmu 
o odpovídající počet polí a navýší tak svůj 
příjem. Během hry si lze vzít též půjčku, 
kterou hráč uhradí naopak snížením příjmu. 
Otočení budov nastává u dolů a železáren 
automaticky po spotřebování surovin, které se 
na budovu umístí v okamžiku její stavby. Na 
otočení přádelen a přístavů je třeba ztratit 
akci prodej bavlny. Zpracovanou bavlnu 
z přádelen lze prodat do přístavu (otočí se 
obě budovy) nebo na vzdáleném trhu.

V obou epochách probíhá 8 kol, během 

nichž hráči provádí po dvou akcích 
(výjimka 1.kolo). Současně s akcí 
vždy zahrají jednu z karet v ruce. 
Zahraná karta je důležitá jen při 
stavbě budovy. V tomto případě musí 
hráč buď odhodit kartu města, ve 
kterém chce budovu stavět, nebo 
kartu odpovídající stavěné 
budově. Ve druhém případě navíc 
smí stavět jen ve městě, kam má 
přístup z jiného města, ve kterém 
již má postavenou budovu. 
V prvním období hráči smí mít 
nejvýše jednu budovu 
v každém městě. Během 
druhých čtyř kol epochy si 
již hráči karty nedobírají, 
takže si musí dobře 

naplánovat, které karty si 
nechat a na co je použít.

V období železnic již 
nelze stavět budovy 
základní úrovně. Hráči 
nepostavené budovy 
nezahazují automaticky, 
ale musí se jich zbavit 

pomocí akce výzkum. Ta 
umožňuje zahodit dvě 

budovy nejnižší úrovně 
(libovolného druhu). Naopak 
z pochopitelných důvodů 
vzrůstá spotřeba uhlí (např. 

každá železniční trať spotřebuje 
jedno při stavbě).

Pořadí hráčů pro následující 
kolo je vždy sestaveno znovu 
dle aktuálních výdajů (stavba 

není zadarmo). Začíná vždy 
největší šetřílek. Tento mechanismus 
umožňuje mimo jiné přichystat si "dvojtahy", 
tj. situace, kdy hráč hraje jedno kolo jako 
poslední a následující naopak zahajuje.

Kohle je vlastně "jen" nové vydání hry 
Brass, která v žebříčku na BGG 
(Boardgamegeeku) hrdě trůní na 15. místě. 
Protože původní Brass je již několik měsíců 
vyprodaný, musí vzít zájemci o tuto pěknou 
budovatelskou hru vzít zavděk německým 
vydáním od Pegasus Spiele. Ptáte se v čem 
se obě vydání liší? Odlišností není mnoho, 
ale vesměs hru aktérům zpříjemňují. Kartičky 
budov mají na sobě výraznější čísla a 
otočené budovy jsou na první pohled patrné 
díky zlatavému okraji. Umělohmotné peníze 
zůstaly jednoznačně nejslabší částí herního 
materiálu, ale tentokrát již alespoň jsou 
hodnoty mincí rozlišeny také velikostí. 
Přidané přehledové karty ukazují pouze fáze 
celého období, takže hráčům příliš radosti 



neudělají. Stejně jako v původním nechybí ani 
přehled budov na konci pravidel, ale marně 
v něm budeme hledat ikony budov. Nezbývá 
než doporučit stažení hráčských desek 
s přehledem budov a karet přímo z GG.

Hra obsahuje svěží a zajímavé herní 
mechanismy. Autor šikovně skloubil to 
nejlepší ze své nejznámější hry Age of 
Steam s několika novými nápady a výsledkem 

je výborná náročná strategická hra, která vás 
nejspíše hned tak neomrzí. Na rozdíl od AoS 
je grafika i herní materiál (bohužel s výjimkou 
peněz) na velmi dobré úrovni. Nezbývá než 
doufat, že firmě Warfrog brzy dojdou 
umělohmotná kolečka, kterými ve svých hrách 
stále nahrazují peníze.

Málokterá hra je ideální a také Kohle (nebo 
chcete-li Brass) má své drobné mušky. 
Vzhledem k možnosti postavit dvě tratě 
najednou jsou body, které hráči získávají za 
železnice, ve srovnání s body za budovy 
trochu nadhodnocené. Hru pravděpodobně 
nelze vyhrát bez půjčky, naopak se vyplatí 
půjčit si co nejvíce a několikrát :-).

Bohužel se do druhého vydání hry vloudila 
malá chybka: Kartičky druhé úrovně 
železáren mají na otočené straně chybně 
příjem 4 místo 3. Chyba se vyskytuje 
u kartiček pro zeleného, červeného a 
fialového hráče. Žlutá sada i pravidla obsahují 
správný údaj.

Kohle

Výrobce: Pegasus Spiele
Rok vydání: 2008
Hrací doba: 120-180 minut
Počet hráčů: 3 - 4
Doporučený věk: Od 12 let

Hodnocení:
Materiál 5 (6)
Zábavnost 5 (6)
Znovuhratelnost 5 (6)
Celkový dojem 5 (6)

Kupte ryby, čerstvé ryby! Tak nějak to může 
vypadat nejen na skutečném rybím trhu 
v Hamburku, ale také ve stejnojmenné hře.

Hráči se střídají v roli vyvolávačů a 
nákupčích. Každý má k dispozici tři kádě, ale 
protože život prodejců ryb není žádné 
peříčko, jen jedna z nich je chlazená a ryby se 
v  ní nekazí. Rybí trh má jednoduchá pravidla. 
Cena ryb je vždy stejná - 10 Euro. Záleží na 
šikovnosti vyvolávačů, zda za tuto cenu 
poputuje k novému majiteli jen nějaká ta čudla 
nebo třeba pořádná hromada úhořů. O tom, 
ke komu právě dražená hromada ryb 
poputuje, rozhodne populární zvoneček, 
známý z Cinku. Rryby získává ten hráč, který 
první "zacinká",

Ne všechny ryby se vždy hodí, protože 
v každé z kádí lze mít vždy jen jeden druh 
ryb. Na rozdíl od populárních Fazolí, ryby smí 
hráči prodávat jen 1x za kolo, vždy než se 
stane vyvolávačem. Cena je tím výhodnější, 
čím větší množství stejných ryb prodáte. Při 
prodeji ryb se ostatním hráčům vždy zkazí 
jedna ryba stejného druhu. Zkažené ryby 
putují do popelnice a na konci hry za ně musí 
hráči zaplatit. Proti zkažení jsou chráněné 
ryby v chlazené kádi.

Netradiční forma dražby osloví především 
děti, které si cinkající zvoneček rychle oblíbí a 
jejich ruka bude stále připravena k rychlé akci. 
Naopak matematicky založení hráči si snadno 
spočítají, co a kdy je pro ně finančně 
výhodné, ale ostatní se při hře jistě dobře 
pobaví. Dražebních her je na trhu spousta, 

ale nevybavuji si žádnou jinou, která by byla 
založena na postřehu a rychlé reakci hráčů.

Rybí trh

Výrobce: Queen Games
Rok vydání: 2008
Hrací doba: 45 minut
Počet hráčů: 2 - 5
Doporučený věk: Od 8 let

Hodnocení:
Materiál 5 (6)
Zábavnost 6 (6)
Znovuhratelnost 4 (6)
Celkový dojem 5 (6)



Idea na založení klubu specializovaného na 
moderní společenské hry v Českých 
Budějovicích se zrodila během studijního 
pobytu v německém Bielefeldu v létě roku 
2006, kdy jsem spolu se svou nyní již 
manželkou Katkou výrazně rozšířil naši 
ludotéku. Krátce nato přišel i nápad zpřístupnit 
ji i dalším zájemcům jak z řad našich 
dosavadních přátel, tak zcela nových hráčů.

V průběhu srpna jsme na základě Katčiných 
kontaktů oslovili českobudějovické Salesiánské 
středisko mládeže s nabídkou otevření kroužku 
moderních společenských her pod naším 
vedením. Po testovací fázi a prvních 
zkušenostech nakonec došlo ke koncepční 
změně a moderní společenské hry se staly 
specializovanou podsekcí zdejšího 
nízkoprahového klubu Oráč. Původně se klub 
nazýval El Grande podle stejnojmenné hry, 
kterou jsme si v Německu pořídili a která se 
nám velmi zalíbila. Takto fungoval ve školních 
rocích 2006/2007 a 2007/2008, kdy se každou 
středu od 17.00 scházeli ve zdejší kuchyňce 
zkušení i začínající hráči, aby získávali nové 
herní zážitky. V rámci střediska jsme 
uspořádali několik prezentací moderních 
společenských her a v říjnu 2007 také půldenní 
herní workshop.

Na konci května 2007 jsme založili občanské 
sdružení pod současným názvem 
Českobudějovické herní společenstvo. Díky 
tomu jsme mohli navázat úspěšnou spolupráci 
s vydavatelstvími Albi, Corfix a MindOK (jako 
podporu do začátku jsme rovněž dostali hru 

Memoir 44 od firmy Blackfire) resp. herním 
obchodem Svět deskových her. To nám 
umožnilo významně rozšířit naši ludotéku, do 
níž postupně začali přispívat i další lidé, kteří 
se přidali k nově vznikajícímu okruhu hráčů 
kolem Českobudějovického herního 
společenstva. 

Výrazné proměny prodělalo sdružení na 
podzim roku 2008. Z rodinných důvodů jsme 
se s Katkou vzdali aktivního řízení 

společenstva a předali jsme ho našim 
kamarádům Mírovi Ziglerovi a Tomáši 
Holubovi, kteří patřili mezi první hráče, s nimiž 
jsme začínali. Díky jejich iniciativě a nasazení 
získalo Českobudějovické herní společenstvo 
i nové herní prostory v podobě samostatné 
klubovny v ulici Skuherského. Také se proto 
mohly rozšířit termíny hraní na dvě schůzky 
v týdnu; nyní probíhají vždy v pondělí a ve 
čtvrtek. Společenstvo se v roce 2008 rovněž 
podílelo ve spolupráci s kroužkem moderních 
společenských her na Gymnáziu Třeboň na 
uspořádání dvou turnajových dnů pro zdejší 
žáky: 23. června šlo o turnaj v Carcassonne a 
25. listopadu se vedle Carcassonne soutěžilo 
i v Osadnících z Katanu.

Ludotéka Českobudějovického herního 
společenstva zahrnuje v současné době přes 
padesát her (nepočítaje rozšíření), které jsou 
nastálo uložené v klubovně nebo je po 

Českobudějovické herní společenstvo

Adresa: 
Skuherského 14
České Budějovice

Internetové stránky: 
http://cbhs.rpgplanet.cz  

Kontakt: 
cbhs@seznam.cz 
721 817 743 (Tomáš „Skřítek“ Holub)

Herní schůzky:
pondělí a čtvrtek od 17.30



Vzhledem k tomu, že na jiném místě tohoto 
čísla rozebíráme současné závodivé hry, je 
více než příhodné věnovat tento článek 
jakémusi společnému předku všech 
závodivých her - hře u nás známé pod 
jménem "Člověče, nezlob se!". Málokdo ví, že 
tato hra již dosáhla kmetského věku a měla 
by si užívat spíše zaslouženého důchodu než 
stále patřit k nejprodávanějším společenským 
hrám.

Pojďme se tedy podívat o několik staletí 
zpátky, do doby zhruba před 400 lety. Tehdy 
přivezli angličtí cestovatelé do Evropy 

původem indickou hru „Pachisi“. Název 
znamená v místním jazyce číslo dvacet pět 
(nejlepší možný hod ve hře). Pachisi se stalo 
v Indii populární také díky tehdejšímu 
indickému panovníku. Vládce Mogulské říše 
Akbar Veliký (1542-1605) vystavěl obrovskou 
hrací desku na nádvoří svého paláce ve 
městě Fatehpur Sikri. Po hracím plánu se 
pohybovaly otrokyně z Akbarova harému. 
Partii s takovou "herní soupravou" se 
neodmítá...

Pravidla hry se samozřejmě místo od místa 
mírně lišila. Například existovala varianta, ve 
které mohla druhá figurka jednoho hráče 

vstoupit na políčko k jiné vlastní figurce. Tato 
nově vzniklá "superfigurka" se pohybovala 
společně a šla odstranit pouze jinou 
"superfigurkou". 

Středověké hrací sady samozřejmě 
neobsahovaly klasickou šestistěnou kostku, 
jak ji známe my. Místo ní používali hráči 
mušle. Šest muší určovalo 7 různých 
výsledků. Např. pokud všechny mušle padly 
otevřenou stranou dolů, hráč mohl popojít 
o 25 polí a navíc získal další hod k dobru. 

Někde se ke hře používala také dvojice 
podlouhlých dřívek (každé dřívko tak 
umožňovalo pouze 4 různé výsledky). 

Skutečná doba vzniku hry je zahalena 
tajemstvím. Všeobecně se soudí, že se na 
území Indie hrála nejpozději ve 4.století 
našeho letopočtu. Zajímavé je, že obdobu 
Pachisi znali také Mayové a Aztékové.

Mezi prapředky závodivých her lze zařadit i 
egyptskou hru Senet, o níž se dochovaly 
nálezy z doby 3300 let př. n. l. Senet se hrál 
na obdélníkové hrací desce velikosti 5x3 pole 
a každý hráč měl sadu pěti figurek, kterými 

pohyboval pomocí hodu kostkou (resp. 
vrhacími dřívky).

Vraťme se nazpět do Evropy a pojďme se 
podívat na přelom 18. a 19. století, kdy hra 
začala slavit úspěch i na našem kontinentu. 
V Anglii byla hra pravděpodobně poprvé 
vyrobena roku 1862. O několik desítek let 
později (roku1893) byla zjednodušená verze 
Pachisi publikována pod názvem Ludo 
(latinsky já hraji). Také Němci mají své 
Pachisi, hru nazývají stejně jako my - 
"Mensch ärgere dich nicht".

K úspěchu hry u našich západních 
sousedů se váže zajímavý příběh. V roce 
1912 Němec Josef Schmidt upravil svoji dílnu 
pro sériovou výrobu „Člověče, nezlob se!“. 
Zpočátku ale s hrou nebyl úspěšný. Za dva 
roky začala 1.světová válka, lidé měli jiné 
starosti než si hrát. Tehdy dostal mnichovský 
podnikatel geniální nápad. Vyrobil 3.000 
nejobyčejnějších exemplářů hry a daroval je 
válečným lazaretům. Odtud se postupně hra 
dostala až do zákopů. Po návratu z války 
vojáci na hru nezapomněli. A tak už do roku 
1920 byl prodán první milion kusů za cenu 35 
feniků.

Hra „Člověče, nezlob se!“ již asi navždy 
zůstane nejznámějším představitelem 
závodivých her. Mnoho autorů her se jí 
nechalo inspirovat a vytvářelo vlastní 
závodivé hry, ale jen málo z nich přineslo 
skutečně něco nového a prosadilo se na 
náročném herním trhu. 

I tato "hloupá" hra dokáže hráče naučit 
respektu k pravidlům a dokázat se vyrovnat 
s porážkou i vítězstvím. Jen by byla škoda, 
kdyby u "Člověče" zůstali na celý život a 
neobjevili tak další mnohem zajímavější hry.

domluvě můžeme přinést. Aktuální seznam je 
zveřejněn na stránkách cbhs.rpgplanet.cz, kde 
dále naleznete české překlady pravidel mnoha 
her, překladovou sekci věnovanou hře na 
hrdiny Shadowrun, diskusní fórum a 
v budoucnu by se mohly objevit sekce herních 
pomůcek a teoretických článků. 

Vzhledem k prostorám, které má 
společenstvo nyní k dispozici, je možné počítat 
i s dalšími aktivitami, jež mohou vycházet jak 
od stávajících členů, tak i od nových 
potenciálních zájemců; v lednu 2009 např. 
plánujeme ve spolupráci s nakladatelstvím 
Altar uspořádat kvalifikační turnaj na 

Mistrovství ČR v Proroctví. 
V současné době má společenstvo přibližně 

patnáct aktivních hráčů, ale velmi rádi mezi 
sebou uvítáme i nové zájemce všech věkových 
kategorií.



Příští rok se můžeme těšit mimo jiné na:

Rozšíření hry Bang! + navíc 5 bonusových 
karet, které nejsou obsaženy ve vydání Bang! 
- Střela. 

Odložené vydání kooperativní hry.

Hra od firmy Kosmos potěší nejspíše 
především příznivce hry Ubongo.

Oblíbená znalostní hra vás bude nyní 
provázet i na cestách.

České vydání jednoho z hitů Essenu 2008.

Ještě v průběhu zimy budou k dispozici české 
verze všech tři podzimních novinek CGE.

Kooperativní hra od Vlaadi Chvátila 
z vesmírného prostředí

Název nelže - v krabici najdete opravdu 
spoustu nových možností hry včetně 
materiálu pro hru v pěti.

Také druhá loňská hra CGE má své rozšíření.

Firma připravuje na jaro hned tři novinky, 
které budou pravděpodobně k dispozici 
v březnu.

Jedná se o sedmé rozšíření k oblíbené 
společenské hře. Toto rozšíření rozhodně do 
hry přináší nový prvek, velký dřevěný katapult, 
který prověří především vaši šikovnost.

Hra od Uwe Rosenberga, autora dnes již 
legendární hry Agricola je na hraní jednodušší 
než Agricola, přináší ale ještě více možností.

Hra pro malé děti již od 4 let.  Tato hra je 
dětskou verzí velmi populární hry 
Carcassonne.




