
I. ZÁKLADNÍ VARIANTA HRY 
(herní plán s motivem lva)

Cíl hry
V této hře se snažíte správně odpovídat na 
otázky ze šesti různých okruhů. Pohybujete 
svojí fi gurkou na herním plánu a podle toho, 
na kterém poli skončíte, se určí okruh otázky, 
na kterou budete odpovídat. Pokud skončíte 
pohyb na políčku s názvem historie, budete 
odpovídat na otázku z kategorie historie. Po-
kud odpovíte správně, dostanete žeton s čes-
kým lvem v barvě příslušející danému okruhu 
otázek. Cílem hry je nasbírat šest žetonů 
v šesti různých barvách. Ve chvíli, kdy se vám 
podaří tyto žetony nasbírat a zodpovědět zá-
věrečnou otázku, kterou vám určí vaši spolu-
hráči, stáváte se vítězem hry.

Karty otázek
Otázky jsou rozděleny do šesti různých okruhů : 
historie, kultura, příroda/technika/věda, 
geografie, sport. Na každé kartě je jedna 
otázka z každého ze šesti okruhů. Tyto okruhy 
jsou vyznačeny na kartách i na žetonech. Jsou 
vyznačeny i na polích na herním plánu (obrázek 
1). Správnou odpověď na každou otázku na-
jdete na zadní straně karty. Každá odpověď má 
3 varianty (A, B, C), ale pouze ta varianta, která 
je označená tučným písmem, je správná. 

Předem se dohodněte, zda budete tyto vari-
anty odpovědí při hře vy    užívat. Můžete tedy 
buď dát spoluhráči na výběr ze 3 variant od-
povědí, nebo po něm budete vyžadovat rov-
nou správnou odpověď.

Příprava hry
Karty otázek důkladně zamíchejte a hromádku 
(otázkami nahoru) umístěte na herní plán na 
místo označené Karty s otázkami. Každý hráč 
si vybere jednu fi gurku a postaví ji na jedno 
z rohových polí herního plánu (obrázek 2). 
Na jednom poli může stát více fi gu rek. Začíná 
hráč, který nedávno na vlastní oči spatřil 
lva. Další hráči pokračují ve hře po směru 
hodinových ručiček. 

Průběh hry
Když je hráč na tahu, hodí kostkou a posune 
svoji fi gurku na herním plánu o příslušný po-
čet polí. Hraje se po směru hodinových ruči-
ček. Pole, na kterém fi gurka skončí svůj pohyb, 
určí okruh, ze kterého bude položena otázka. 
Pokud figurka skončí na jednom z roho vých 
polí, může si hráč přemístit fi gurku na kterékoli 
místo na herním plánu kromě rohového pole. 
Poté hráč po jeho levici vezme kartu otázek ze-
spodu hromádky a přečte příslušnou otázku. 

Pokud hráč neodpoví nebo odpoví chybně, 
jeho tah končí a hraje hráč po jeho levici.

Pokud hráč odpoví správně, dostane že-
ton v barvě příslušného okruhu a položí si ho 
před sebe. Jeho tah končí a pokračuje hráč 
po jeho levici.

Pokud hráč odpoví správně na otázku 
z okruhu, ze kterého už žeton má, nedo-
stává již další žeton, ale získává nový tah. 
Opět hodí kostkou a podle čísla, které
padlo, opět posune svoji fi gurku.
Hráč po jeho levici vytáhne další kartu
otázek a přečte tu, která přísluší 
okruhu, na kterém fi gurka skon-
čila svůj další pohyb.

Tímto způsobem může hráč ve svém tahu po-
kračovat do té doby, dokud bude na otázky 
odpovídat správně.

Na konci tahu je použitá karta otázek vy řazena 
ze hry a odložena na místo označené jako 
Odkládací balíček.

Cesta k vítězství
Hráč, který nasbírá všech šest žetonů pře-
sune svoji figurku na středové pole ozna-
čené Otázka pro fi nalistu (obrázek 3), kde 
bude v dalším kole odpovídat na závěrečnou 
otázku, kterou mu vyberou jeho spoluhráči. 
Spoluhráči vezmou kartu otázek zespodu hro-
mádky, vyberou a přečtou příslušnou otázku. 

Pokud hráč neodpoví nebo odpoví nespráv-
 ně, jeho tah končí. Jeho figurka zůstává na 
středovém poli a v příštím kole bude hráč od-
povídat na novou otázku, kterou mu vyberou 
jeho spoluhráči.

Pokud hráč odpoví správně, stává se vítězem.

Herní materiál�:
400 karet s 2 400 otázkami a odpověďmi,
oboustranný herní plán, 6 fi gurek, 36 obou-
stranných žetonů, hrací kostka, pravidla
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II. INTERAKTIVNÍ VARIANTA HRY
(herní plán Výstup na Říp)

„Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, 
kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta 
země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní 
mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta 
země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem 
oplývající. Na všem budete míti hojnost a bude 
nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, 
země po vaší vůli ! Jen jména nemá ; rozvažte, 
jakým jménem by měla být jmenována.“

Alois Jirásek,
Staré pověsti české

Cíl hry 
Říp je památné místo české mytologie a his-
torie. Podle pověsti sem přišel praotec Čech, 
pohlédl na okolní krajinu a rozhodl se zde 
usadit. V této hře bude vaším cílem dostat 
se jako první na tuto bájnou horu. Nebude 
to snadné, protože cestou musíte proká-
zat, že znáte dobře českou vlast. Během 
cesty na Říp si budete moci pomocí speci-
álních žetonů vsadit nejen na vaše znalosti, 
ale i na znalosti vašich spoluhráčů. Jako ka-
ždý správný turista brzy zjistíte, kde vás tlačí 
bota a kdy si nemůžete dovolit další klopýt-
nutí. Jen ten nejchytřejší z vás na konci hry 
dobude vrchol Řípu.

Příprava hry
Připravte si dobře zamíchaný balíček karet
s otázkami. Položte ho otázkami nahoru 
na místo na herním plánu označené Karty 
s otázkami. Každý hráč si vybere jednu fi-
gurku a postaví ji na pole Start. Začíná hráč, 
který jako poslední navštívil Říp. Další hráči 
pokračují ve hře po směru hodinových ruči-
ček. Dále si mezi sebe rozdělte žetony. Každý 
hráč obdrží tyto žetony v barvě své fi gurky : 
1× žeton »A«, 1× žeton »B«, 1× žeton »C«, 
1× žeton »Sázka na hráče«, 1× žeton »Hop 
nebo trop +3/−3«, 1× žeton »Hop nebo trop 
+2/−2«.

Průběh hry aneb hrajeme 
všichni zároveň
To, na jakou otázku z daného okruhu máte od-
povídat, poznáte podle hodu kostkou : 1 = his-
torie, 2 = kultura atd. (Od horní otázky počí-
táme dolů, podle hozeného čísla na kostce.)

Začínající hráč hodí kostkou, vezme vrchní 
kartu otázky z balíčku a oznámí její okruh, 
např. »Kultura«. Poté si vsadí na jednoho ze 
svých spoluhráčů.

Sázka na hráče
Tuto sázku uplatňuje vždy pouze ten hráč, 
který hází kostkou a čte otázku, neboť v tomto 
kole sám na otázku neodpovídá. Vezme svůj 
žeton »Sázka na hráče« a umístí ho ke hráči, 
o kterém se domnívá, že otázku z daného 
okruhu zodpoví správně.

 ● Pokud hráč, na kterého bylo vsazeno, zod-
poví otázku správně, postoupí hráč, který 
si na něj vsadil, o dvě políčka na herním 
plánu.

 ● Pokud hráč, na kterého bylo vsazeno, zod-
poví otázku špatně, nezíská žádný bod.

Žeton »Sázka na hráče« se pak vrací ke svému 
majiteli.

HOP nebo TROP
Hráči, kteří nečtou otázku, mají ve svém tahu 
následující možnosti :
1. Věřím si – umístí viditelně před sebe žeton 

»Hop nebo trop +3/−3« nebo »Hop nebo 
trop +2/−2« podle toho, jak si věří, že do-
káží správně odpovědět na otázku z da-
ného okruhu. 

 ● Pokud hráč, který si na sebe vsadil, zodpoví 
otázku správně, postoupí na herním plánu 
o 3 nebo 2 políčka (podle toho, zda vsadil 
žeton +3/−3 nebo +2/−2).

 ● Pokud hráč, který si na sebe vsadil, zodpoví 
otázku špatně, vrací se na herním plánu 
o 3 nebo 2 políčka (podle toho, zda vsadil 
žeton +3/−3 nebo +2/−2).

Žeton »Hop nebo trop« se poté vrací ke 
svému majiteli. 

2. Neriskuji – v takovém případě hráč před 
sebe žádný žeton nedává – nesází. Po-
kud odpoví na položenou otázku správně, 
posouvá se vpřed o 1 políčko na herním 
plánu. Pokud odpoví špatně, zůstává stát 
na místě.

Poté, co je vsazeno, přečte začínající hráč 
přísluš nou otázku i s možnostmi odpovědí 
A), B), C).

Ostatní hráči nyní skrytě určí odpověď na 
otázku a svůj žeton s odpovědí (A, B nebo C) 
položí před sebe lícem dolů. Poté, co všichni 
skrytě určili odpověď, žetony s odpověďmi 
jsou odhaleny a hráč, který četl otázku, sdělí 
hráčům správnou odpověď. Následuje vy-
hodnocení sázek (viz výše).

Použitá karta otázek je vyřazena ze hry a od-
ložena na místo na herním plánu označené 
Odkládací balíček odpověďmi vzhůru, abyste 
od sebe balíčky snadno rozeznali. Hráč, který 
četl otázku, předává kostku spoluhráči po své 
levici, který bude v dalším kole číst novou 
otázku z nové kartičky.

Vítěz
Vítězem se stává turista, který se jako první 
dostane na Říp – čili na políčko Cíl. 

Důležité upozornění�:
 ● Žetony »Hop nebo trop« můžete využívat, 
i když si na Vás vsadil hráč, který čte otázku.

 ● V jednom kole můžete použít pouze jeden 
ze dvou žetonů »Hop nebo trop« – buď 
žeton +3/−3 nebo +2/−2. Nelze vsadit oba 
žetony »Hop nebo trop« zároveň.

 ● Pokud se hned na startu rozhodnete použít 
jeden z žetonů »Hop nebo trop«, mějte na 
paměti, že i na startovní čáře riskujete pro-
pad o 2 nebo 3 políčka na herním plánu, 
pokud odpovíte špatně.

 ● Tato varianta hry je koncipována pro 3 až 
6 hráčů. 


