
 

Stolní hry k zapůjčení domů 

 
 Hry si může půjčit čtenář, který je v knihovně přihlášen 

nejméně šest měsíců a nemá v knihovně nevyřízené 

pohledávky. 

 Hry se půjčují na dobu jednoho měsíce. Neprodlužují 

se. Po překročení výpůjční lhůty platí sankce 2 Kč za 

každý den prodlení. 

 Čtenář zodpovídá za vrácení všech dílků hry; při jejich 

poškození nebo ztrátě sežene náhradní dílky. 

 Každá hra obsahuje kartu s informacemi o hře a 

pravidla. 

 Hry se vracejí u výpůjčního půltu dětského oddělení; 

nikoli na recepci. Při vrácení je třeba zkontrolovat 

všechny součásti hry, proto počítejte s dostatečným 

časem na půjčení a vracení: 

 Hry se půjčují a vracejí v otevírací době 

◦ po – pá nejpozději do 17.00, 

◦ v soboty se pouze půjčují a to mezi 9. a 10. hodinou. 

 

Děkujeme za pochopení. 



Dominion 

 

Počet hráčů: 2 - 4 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 30 min 

Herní svět: Středověk 

Herní kategorie: karetní hra, 

budovatelská 

 

Popis hry 

Jako šlechtici jste po svých 

předcích jste zdědili malé panství. 

Kraj, kterému vládnete, je sice 

nádherný, plný zeleně a řek, ale 

vám to nestačí. Sníte o veliké říši 

s do daleka se vinoucími řekami, 

širokými loukami a mnoha 

hvozdy, ve které budou všichni 

obyvatelé šťastni. 

Vaši sousedi mají naneštěstí 

stejné plány. Musíte tedy co 

nejrychleji obsadit okolní neobydlené oblasti. Najměte proto schopné pomocníky, stavte 

užitečné budovy, vylepšete svůj hrad. K tomu samozřejmě budete potřebovat také dostatek 

peněz ve své pokladnici. Dokážete svůj sen převést ve skutečnost? 

 

Systém této společenské hry napodobuje mechanizmus sběratelských karetních her, ve 

kterých si sami skládáte své herní balíčky. Ve hře Dominion se tak děje v podstatě v každém 

kole, kdy se rozhodujete, které karty z dostupných deseti si koupíte a budete je moci v dalších 

kolech použít. Neustále tak vytváříte svůj vlastní "balíček" a s jeho pomocí se snažíte získat co 

nejvíce vítězných bodů. 

Každou hru si můžete připravit jinak, protože z 25 dostupných balíčků akčních karet si na 

začátku hry vybíráte pouze 10. A pouze karty z těchto deseti balíčků jsou vám ve hře 

dostupné. Díky tomu si v průběhu jednoho odpoledne můžete zahrát nekonfliktní a příjemnou 

hru a ihned poté i lítou řež o body a i celkovou výhru. 

 

Obsah hry: 

130 karet peněz: 60 měďáků, 40 stříbrňáků, 30 zlaťáků 

252 karet království: 24 akčních karet (každá karta desetkrát): čarodějnice, dílna, dobrodruh, 

dřevorubec, důl, hostina, hradní příkop, jarmark, kancléř, kaple, knihovna, kovárna, laboratoř, 

lichvář, milice, přestavba, sklepení, špion, trh, trůnní sál, úředník, vesnice, zahrady, zasedání 

rady, zloděj 

48 karet s vítěznými body: 24 statků, 12 vévodství, 12 provincií 

30 karet prokletí, 32 podkladových karet 

1 karta zahodit kartu – smetiště 

7 prázdných karet, pravidla, tato karta 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/501/main_cz.large.jpg 

http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/501/main_cz.large.jpg


Ubongo 

 

Počet hráčů: 2 - 4 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 30 min 

Herní svět: Abstraktní 

Herní kategorie: logická 

 

Popis hry 

V samém nitru černé Afriky jsou 

ukryty poklady nedozírné ceny. 

Nikdo ještě nespatřil množství tak 

překrásných velkých diamantů. 

Šamani místního kmene vědí jak 

se dostat k ukrytým pokladům. 

Tajemství jsou pečlivě střežena a 

jen tajemné hlavolamy odkryjí 

cestu k pokladům. Budete první, 

kdo vyřeší záhadu a zmocní se 

vzácných diamantů a nebo bude 

někdo pohotovější, či dokonce nikdo v stanoveném čase hádanku nevyřeší a diamanty 

zůstanou nadále skryty? Dobře se soustřeďte, ať může z vašeho hrdla zaznít vítězný pokřik 

Ubongo. 

 

Netradiční hra, kde řešení hlavolamů, postřeh, náhoda a logické uvažování je spojené do 

vyváženého celku s přitažlivým námětem, který ještě umocňuje kvalitní herní materiál. 

Každý hráč má k dispozici 20 dílků. Jedná se o všechny možné útvary tvořené 2 - 5 čtverci 

(podobnost s Blokusem není čistě náhodná - tento princip využívají nezávisle na sobě mnozí 

autoři her). 

V každém kole má hráč před sebou kartičku s nějakým geometrickým útvarem, který musí 

složit pomocí svých dílků. Nemůže však použít libovolné, ale jen předem určené dílky. Každá 

kartička totiž obsahuje nahoře šest sad dílků. Na začátku kola se hodem kostky určí, která 

sada se použije. Nyní nastává rychlé kmitání rukou a všelijaké přesouvání a převracení dílků. 

Všichni hráči totiž hrají současně. Každý má svoji kartičku a snaží se svůj úkol splnit dříve než 

ostatní. 

Na složení útvaru mají hráči časový limit a kdo to nestihne, vyjde v daném kole naprázdno. 

Ostatní si vezmou dva drahokamy z nabídky. Podle pořadí mají různé možnosti posunout svou 

figurku do řady, kde jsou kameny, které se jim hodí nejvíce. O vítězi totiž nerozhoduje celkový 

počet získaných drahokamů, ale nejvyšší počet kamenů od jednoho druhu. 

Kartičky jsou oboustranné, z jedné strany jsou lehčí úlohy - skládačky pouze ze tří dílků, z 

druhé těžší - čtyřdílkové. Před hrou se hráči rozhodnou, kterou variantu si zvolí. 

 

Obsah hry: 1 herní plán, 4 figurky, 72 drahokamů, 36 karet, 4 x 12 dílků, 1 přesýpací hodiny, 1 
kostka se symboly, pravidla, tato karta 

 

Obrázek: http://www.svet-deskovych-her.cz/images/Ubongo-Obalka.jpg 

http://www.svet-deskovych-her.cz/images/Ubongo-Obalka.jpg


Party Alias: Velká 

sázka 

Počet hráčů: 4 - 8 

Doporučený věk: od 11 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: Současnost 

Herní kategorie: karetní hra, párty 

hra 

 

Slavíte? Pořádáte Party? A Párty 

Alias už znáte? Vyzkoušejte Párty 

Alias Velkou sázku se zcela 

novými originálními aktivitami a 

úkoly! Vsaďte si na své přátele, 

jestli úkol dokáží splnit. Díky 

plastelíně ve hře můžete dokonale 

využít i svou fantazii. 

 

Párty Alias je hra, ve které hráči 

vysvětlují ostatním spoluhráčům význam slov pomocí jiných výrazů, takže používají například 

synonyma, protiklady a nápovědy. Na prémiových polích jsou i jiné úkoly: předvádění zvířat či 

povolání, hledání vhodných rýmů, popisování slavných osobností nebo hledání co největšího 

počtu slov od jednoho písmene. 

Ve Velké sázce si budete moci vsadit na spoluhráče z týmu soupeřů, že nedokáže splnit určitý 

úkol. Slovní úkoly procvičí vaši slovní zásobu a paměť, kreativní zase otestují tvůrčího ducha. 

Díky pohybovým úkolům rozhýbete doslova celé tělo a tím i bránice všech spoluhráčů.  

 

Obsah hry: 

249 karet, oboustranný herní plán ve tvaru rulety, 6 sázecích žetonů, 6 herních figurek, 

přesýpací hodiny, plastelína, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/3404/main_cz.large.jpg 



V kostce: Svět 

 

Počet hráčů: 1 - 8 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 10 min 

Herní svět: neuvedeno 

Herní kategorie: znalostní, 

pamatovací 

 

Chcete poznat různé země světa? 

V této hře z řady V kostce! se s 

pomocí 71 karet s obrázky různých 

zemí světa dozvíte vždy to 

nejzajímavější z každé země.  

 

Jak na to? Vždy si 1 kartu 

vyberete, díváte se na ní 10 

sekund (než se přesypou hodiny) a 

poté si vezme kartu Váš soupeř. 

Vy hodíte kostkou a podle toho, jaké na ní padne číslo, vám protihráč přečte otázku. 

Např.: Kolik barev má francouzská vlajka? nebo Sousedí Německo s Itálií? či Jak se nazývá 

pták na obrázku karty Nový Zéland? Zapamatovali jste si to? Pokud ano, je karta vaše! 

V kostce! jsou desetiminutové hry na procvičení paměti a vědomostí. V krabičce ve tvaru 

krychle se skrývají karty s obrázky a různými informacemi na určité téma. Vaším úkolem je si 

za 10 vteřin zapamatovat z karty co nejvíce a poté správně zodpovědět otázku, která se karty 

týká.  

 

Obsah hry: 

Kostka 

Přesýpací hodiny 

71 karet 

Pravidla 

Tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.svet-deskovych-her.cz/images/V_kostce_Svet-Obalka.jpg  

http://www.svet-deskovych-her.cz/images/V_kostce_Svet-Obalka.jpg


Zlaté Česko 

 

Počet hráčů: 2 - 6 

Doporučený věk: od 12 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: Současnost 

Herní kategorie: desková hra, 

karetní hra, vzdělávací 

 

Ve Zlatém Česku najdete 2400 

zbrusu nových zajímavých otázek 

rozdělených do 6 okruhů: 

osobnosti, kultura, ze školních 

lavic, vlastivěda, česká NEJ a 

různé. 

Oboustranný herní plán umožňuje 

hrát i dobyvatelskou verzi této hry, 

ve které budete dobývat hrad 

Karlštejn. Během obléhání hradu 

budete za svoje znalosti získávat 

zlaťáky. Ten nejúspěšnější z vás na konci hry dobude tento slavný hrad. 

 

Obsah hry: 

400 karet, oboustranný herní plán, 6 figurek, 36 žetonů v šesti barvách, hrací kostka, pravidla 

pro obě varianty hry Zlaté Česko, tato karta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.svet-deskovych-her.cz/images/Zlate_Cesko-Obalka.jpg 

http://www.svet-deskovych-her.cz/images/Zlate_Cesko-Obalka.jpg


Osadníci z Katanu 

 

Počet hráčů: 2 - 4 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: Období kolonizace 

Herní kategorie: karetní hra, 

strategická 

 

Katan... Neobydlený ostrov kdesi v 

moři přímo svádějící k osídlení. Ve 

stejném okamžiku k jeho břehům 

dorazilo několik skupin osadníků, 

kteří nyní soupeří o to, kdo získá 

nadvládu nad celým bohatstvím 

ostrova. Vesničky se rozrůstají v 

města, další vesničky jsou 

zakládány a všude panuje čilý 

ruch. Která ze stran vybuduje 

největší armádu? Která získá 

největší vliv na zbytek území? 

Nechť lepší stratég zvítězí… 

 

Ve hře Osadníci z Katanu hráči 

představují vůdce různých skupin osadníků, které se právě vylodili na dosud neosídleném 

ostrově. Jejich cílem je co nejrychleji vybudovat prosperující říši. 

V této rychlé karetní verzi hry se hráči snaží především o to, aby postavili co nejvíce cest, 

vesnic, měst, rytířů a aby co nejvýhodněji rozvinuli svá města. 

 

Obsah hry: 

67 karet surovin – 11x cihly, 11x dřevo, 16x ruda, 14x obilí 

42 karet staveb – 9x cesta, 14x vesnice/město, 5x rytíř, 9x rozvoj, 4x přehledové karty 

1 karta osudu 

Pravidla 

Tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.legenio.cz/images/product/4809/l1.jpg 

http://www.legenio.cz/images/product/4809/l1.jpg


Carcassone 

 

Počet hráčů: 2 - 4 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: Období kolonizace 

Herní kategorie: karetní hra, 

strategická 

 

 

Jihofrancouzské město 

Carcassonne je pověstné svým 

jedinečným opevněním, které se 

vyvíjelo od římských dob až po 

časy rytířů. Hráči se vydávají se 

svou družinou na cesty a louky, do 

měst a klášterů, aby hledali štěstí 

kolem Carcassonne. Vzhled 

krajiny je v jejich rukou a 

strategické rozmístění družiníků, 

ať už sedláků, lupičů, mnichů 

nebo rytířů, určuje cestu k 

úspěchu. Hráči vykládají jeden po 

druhém karty s motivem krajiny. 

Vznikají cesty, města, louky a 

kláštery, na které mohou hráči 

umístit své figurky, aby sbírali 

body. Body se započítávají jak v 

průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání.  

 

Obsah hry: 

72 kartiček s motivy krajiny, 

8 x 5 figurek 

Počítadlo 

Pravidla 

Tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/8/main_cz.large.jpg 

http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/8/main_cz.large.jpg


Česko Junior 

 
Počet hráčů: 2 - 6 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: Současnost 

Herní kategorie: desková hra, 

karetní hra, vzdělávací 

 

Zábavná hra pro zvídavé 

Čechy. Jak dobře vlastně 

znáte Českou republiku? Tato 

hra navazuje na hru Česko - 

Otázky a odpovědi, kterou si 

mnozí z Vás velmi oblíbili. 

Varianta Česko junior je 

tvořena z nových 1200 otázek, 

které tak umožní hru hrát i 

celým rodinám, včetně mladších dětí již od deseti let.  

 

Obsah hry 

300 karet, herní plán, 6 figurek, 24 žetonů s mapou České republiky ve čtyřech barvách (jeden 

červený je doplněn), kostka, pravidla, tato karta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/32c/32cad14ff4e6ab683d9f8cbf8467a376.jpg 



Milostný dopis 

 

Počet hráčů: 2 - 4 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 15 min 

Herní svět: Renesance 

Herní kategorie: karetní hra 

 

Popis hry 

Městský stát Tempest. Místo intrik, pěněz a 

moci. 

Královna Marianna byla uvězněna za 

velezradu. Tato událost nezlomila nikoho 

více než její dceru, princeznu Anette. 

Nápadníci napříč městem vidí v dvoření 

způsob jak ulehčit jejimu trápení. Bohužel 

princezna se zavřela v paláci a její ctitelé se 

musí spolehnout na dopis a na někoho v 

nejbližším okolí princezny, kdo dopis snad 

doručí. 

 

 

Milostný dopis (Love Letter) je rychlou karetní hrou pro 2 až 4 hráče. Hra je příjemnou 

kombinací štěstí, přemýšlení a riskování. Úkolem hráče je dostat svůj milostný dopis do rukou 

princezny a zároveň mařit stejnou snahu protihráčů. V každém tahu má hrač k výběru ze dvou 

karet. Akci jedné z nich provede a druhou si nechá do dalšího tahu. Hra je opravdu svižná, 

balík má pouhopouhých 16 karet. 

 

 

Obsah hry: 

16 hracích karet, 4 přehledové karty, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/3184/main_cz.large.jpg 



Duch! 

 

Počet hráčů: 2 – 8 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: Abstraktní 

Herní kategorie: logická, párty 

hra 

 

Popis hry 

Mám rád rychlé hry, takže mne 

dnes neporazíš! No tím bych si 

ta jist nebyl, uvidíme. Ehm, beru 

lahev a ona je to myš, chjo. To 

neni možný přeci být tak rychlý. 

Teď tě, ale dostanu. Křeslo. 

Ne? Nebo Duch? Tak Kniha. Už 

jsem z toho jelen. 

 

 

Duch je velmi jednoduchá a svižná hra. Můžete si hru zahrát ve dvou, ale také až v osmi 

hráčích. Každý z hráčů se snaží být co nejrychlejší a ukořistit ze stolu nejrychleji správný 

předmět. Předmětů je 5 a pomocí vyložené karty musíte co nejrychleji vyhodnotit co z 

předmětů vzít.  

 

 

Obsah hry: 

5 dřevěných předmětů (duch, lahev, myš, křeslo, kniha), 60 karet, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: 

http://www.ihrysko.sk/buxus/images/cache/eshop_product_big/image_4593_19_v1.jpeg 



Noemova Archa 

 

Počet hráčů: 1 

Doporučený věk: od 5 let 

Herní doba: 20 min 

Herní kategorie: logická 

 

Popis hry 

Magnetická hra v praktickém 

balení na cesty pro zvídavé děti, 

které se chtějí zabavit samy a 

rozvíjet svoje myšlení. V Noemově 

Arše jsou sloni, žirafy, zebry, lvi a 

hroši. 

 

Noemova Archa je logická hra pro 

malé hráče, kteří se snaží umístit 

magnetické žetony se zvířaty 

podle jednoduchých pravidel do 

prostoru loďky. Hra nabízí několik 

úrovní obtížnosti včetně řešení. 

 

Obsah hry: 

Desky se zadáními v kroužkové vazbě, deset magnetických žetonů zvířat, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.mindok.cz/userfiles/image_gallery/9n3m1j1jalik9jhl8n9k.jpg 



Nox 

 

Počet hráčů: 2 - 6 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: Horor 

Herní kategorie: karetní hra, 

párty hra 

 

Popis hry 

Obyvatelé malebné vesničky 

Angstdorf se tisknou strachy 

pod peřinou. Psi vyjí. Kočky 

strachy mňoukají. Na 

nedalekém opuštěném hradě 

Geisterbergu zase straší! 

Kdyby jen ti hloupí lidé věděli 

co se tam děje! Alphonso, 

Ramon a Jack, staří 

kamarádi kostlivci, hrají 

pouze svoji bláznivou hru. A 

duchové v řetězích jim fandí! No prostě radost až na kost 

 

NOX je velice rychlá a jednoduchá karetní hra pro 2-6 hráčů. Hráči se na chvíli stávají 

strašidly, která se snaží přechytračit ostatní. Při hře mají vždy na výběr: Pomoci sobě a nebo 

uškodit někomu jinému. 

 

Obsah hry: 

90 karet, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/3420/main_cz.large.jpg 



Záchranáři 

 

Počet hráčů: 1 - 6 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: současnost 

Herní kategorie: kooperativní 

 

Popis hry 

Začíná to vždy stejně - linka operátora se 

rozvibruje panickým výkřikem "Hoří!" a o 

minutu později jste již ve svém ochraném 

oděvu, který vám již několikrát zachránil 

život a sbíráte poslední kusy výbavy, 

abyste co nejrychleji vyrazili do k místu 

požáru. Na místě máte jenom pár vteřin na 

zhodnocení situace a promyšlení dalšího 

postupu než se vrhnete do akce jako 

správní trénovaní profesionálové. Budete 

se muset postavit strachu tváří v tvář, 

nevzdat se a hlavně pracovat jako tým. 

Budova je totiž každou chvíli na spadnutí a životy nevinných v ohrožení. Musíte uspět. Jste 

záchranáři a lidé na vás spoléhají. Tohle je váš denní chléb.  

 

Záchranáři je velmi zábavná a napínavá společenská desková stolní hra, která je vhodná pro 

dospělé i děti od 10 let věku. Hra záchranáři má dvě různé obtížnosti, díky kterým lze tuto hru 

hrát nejen s rodinou, ale i se zkušenými hráči. Cílem hry je v roli hasiče se svými spoluhráči 

splnit všechny své úkoly v hořícím domě, snažit se vše uhasit, zachránit obyvatele a 

prozkoumat škody. Velkou pomocí v plnění úkolů Vám bude hasičská výbava. 

 

Obsah hry: 

Oboustranný herní plán, 6 figurek hasičů, 33 žetonů požáru, 18 žetonů ohrožených osob, 24 

kostiček poškození, 3 žetony vozidel, 6 žetonů hráčů, 62 dalších žetonů, 2 hrací kostky, 8 

karet specialistů, 6 přehledových karet, česká a slovenská pravidla hry, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/6c2/6c266dcd7cec60c102d8d0d52da13af1.jpg 



V hlavní roli 

 

Počet hráčů: 2 - 6 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 30 min 

Herní kategorie: párty hra 

 

Popis hry 

Ať už se ocitnete v hlavní roli filmu, knihy 

nebo třeba jen televizní reportáže, vždy je to 

dobrý a záslužný pocit. Jenže co kdyby vás 

někdo postavil do role, se kterou jste vůbec 

nepočítali? Dokážete se s ní poprat nejlépe 

ze všech?    

 

V hlavní roli je neotřelá argumentační párty 

hra. Podaří se vám prosadit vaši osobnost 

mezi ostatními a přesvědčit protihráče, že 

právě ona nejlépe splňuje zadání na kartě 

Výzvy? Autorem je osvědčený Reiner Knizia. 

Pravidla hry jsou tak jednoduchá, jak jen 

mohou být. Protlačit svou osobnost přes neprůstřelné argumenty ostatních, kteří mají 

samozřejmě stejný cíl, už vůbec snadné není. 

  

Obsah hry: 200 karet osobností, 64 karet výzev, pravidla hry, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.svet-her.cz/obrazky/4747/v-hlavni-roli-party-hra-original.jpg 



Minutová říše 

 

Počet hráčů: 2 - 5 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 20 min 

Herní kategorie: strategická 

hra 

 

Popis hry 

Vytvořte svoji říši a ovládněte 

svět v průběhu několika minut! 

Minutová říše je super rychlá 

hra plná zajímavých 

rozhodnutí. Je to ideální hra, 

pokud se nechcete učit složitá 

pravidla a nebo pokud máte 

jen pár minut času na hraní. 

V Minutové říši se 2 - 5 hráčů 

pomocí svých armád a měst 

ovládnout co největší část 

vymezené mapy. V každém 

svém tahu hráč kupuje jednu kartu, která mu umožní nasazení a pohyb armád či stavbu měst 

a také přinese jeden druh zboží. Pro nejlepší výsledek ve hře je třeba dobře vybalancovat 

pozici na mapě a zásoby zboží. A k tomu všemu vám stačí méně než 20 minut!  

 

Obsah hry: 

1x oboustranná hrací deska, 42 karet, 5x sada hráčských dílů (3 disky a 4 kostky v červené, 

modré, bílé, žluté a zelené), 44 žetonů mincí, 10 žetonů zboží, Pravidla, tato karta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/3400/main_cz.large.jpg 



Sedm draků 

 

Počet hráčů: 2 - 5 

Doporučený věk: od 6 let 

Herní doba: 15 min 

Herní svět: fantasy 

Herní kategorie: karetní hra 

 

Popis hry 

V tajemném údolí uprostřed 

majestátných vysokých hor žije sedm 

draků. Každý má svoji barvu a svoji 

jedinečnou vlastnost. Vydejte se mezi 

ně a pomozte jednomu z nich získat 

nadvládu nad údolím. Propojte sedm 

karet svého draka, dříve než se to 

podaří vašim protihráčům!    

 

Sedm draků je rychlá karetní hra plná 

zajímavých překvapení. Skvělá zábava, 

kterou si užijete s rodinou i s přáteli. Hra 

se znatelně inspirovala ve hře domino. Oproti dominu však nespojujete herní kameny s 

různými počty puntíků, ale karty s draky v pěti různých barvách. To vše je okořeněno akčními 

kartami.  

 

Obsah hry: 

72 karet draků, pravidla hry, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/2200/main_cz.large.jpg 



Dračí srdce 

 

Počet hráčů: 2 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: fantasy 

 

Popis hry 

Před dávnými časy byl svět 

úplně jiný než dnes. Všechny 

národy světa žily v míru a nad 

jejich osudy bděl Velký drak. 

Nic ale netrvá věčně. Mocný 

černokněžník záviděl Drakovi 

jeho sílu a mnoho let spřádal 

své intriky. Nakonec s pomocí 

mocného kouzla proměnil 

draka v kámen. Jeho ohnivý 

dech pak zaklel do 

nádherného rudého kamene, 

který získal proslulost jako 

Dračí srdce. Poté nastala bouřlivá doba, o níž vyprávějí mnohé legendy. Statečné princezny se 

musely mít na pozoru před udatnými hrdiny a také před záludnými trolly. Mocní ohniví draci 

toužili po bohatých pokladech, ale byli pronásledování zručnými lovkyněmi. Jen samotářští 

trpaslíci se starali pouze o své vlastní záležitosti.  

 

Dračí srdce má jednoduchá pravidla, ale nutí hráče neustále přemýšlet a odhadovat úmysly 

protihráče. Základní princip je jednoduchý. Hráči odkládají karty na určená políčka na hracím 

plánu. Pokud zahraná karta umožňuje získat nějaké na plán dříve položené karty (např. při 

zahrání karty trolla získává všechny karty princezny ležící na hracím plánu), hráč si je vezme a 

odloží stranou. Na konci hry si hráči spočítají hodnotu takto získaných karet, ke které si 

připočte 3 body hráč, který má u sebe figurku draka. 

Na některých políčcích je potřeba docílit k zisku karet určitého množství karet. Například 

lovkyně uloví všechny draky pouze, když jsou na místě již tři. Ihned po lovu navíc odejdou na 

břeh čekat na flotilu složenou ze tří lodí. Hráči smí zahrát ve svém tahu i více stejných karet 

současně, takže odhadnout možnosti soupeře není vůbec jednoduché. Díky dobře namíchané 

kombinaci náhody a hráčským uměním vásDračí srdce bude bavit jak s dětmi, tak i partnerrem 

či partnerkou. 

 

 

Obsah hry: 

100 karet, 1 herní plán, figurka draka, pravidla hry, tato karta. 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.svet-her.cz/obrazky/287/draci-srdce-original.jpg 



Citadela 

 

Počet hráčů: 2 - 7 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: fantasy 

Herní kategorie: karetní, budovatelská, 

intriky 

 

Popis hry 

„Pole pokrytá krůpějemi ranní rosy se halí 

do cárů mlhy, slunce vystavuje svoji tvář na 

obzoru, první paprsky prohledávají úrodné 

roviny. Přes oblaka mlhy prosvítají obrysy 

postav, udatných hrdinů, kteří povstali, aby 

osvobodili zem a nechali ji rozkvést do plné 

krásy. Zemani tohoto kraje, kteří byli využiti 

jako loutky, dosud slouží zájmům stínových 

rytířů.“ (Třetí kniha městského písaře 

Mladoty, dne 13. měsíce máje, léta Páně 1478). 

 

Hra s překrásnou grafikou karet. Cílem hráčů je postavit své město z karet staveb. Za každou 

kartu musí ale zaplatit zlatem. K němu se mohou dostat pomocí dalších karet hrdinů. Každý z 

osmi hrdinů (mordýř, zloděj, mág, král, kněz, kupec, stavitel a žoldnéř) má určité silné a slabé 

stránky, které hráč během tahu využívá. Je také důležité skrýt svoji totožnost před protihráči a 

odhadnout jejich strategii. Hráč který na konci hry vlastní nejvíce obodované město vyhrává. 

Hru lze hrát ve velmi různorodém počtu hráčů (2 - 7 hráčů). 

 

Obsah hry: 

80 karet budov a akcí, 8 karet postav, 7 přehledových karet, dřevěná figurka krále, 30 mincí, 

pravidla hry, tato karta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.deskohry.cz/user/shop/big/162.jpg 



Kde leží Uppsala 

 

Počet hráčů: 2 - 6 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 45 min 

Herní svět: současnost 

Herní kategorie: karetní, vzdělávací 

 

Popis hry 

Asi každý ví, že Vídeň leží na východ od 

Paříže. 

Ale víte, které z těchto měst leží severněji? 

A kde vlastně leží ta Uppsala? 

Stačí si zahrát tuto zábavnou společenskou 

hru a dozvíte se to! 

 

Kdo se trochu vyzná v evropském zeměpisu 

nebude mít žádný problém s tím umístit 

karty evropských měst a pamětihodností na 

správná místa. A kdo se zatím tak úplně 

nevyzná, se toho může hodně dozvědět. 

Kromě toho vám hra nabízí prostor pro velmi zajímavé blafování a užijete si u ní spoustu 

zábavy. 

Vydejte se na cestu po Evropě!  

 

Obsah hry: 

200 karet míst, 2 karty bodování, 1 karta světových stran, 35 dřevěných žetonů, pravidla hry, 

tato karta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://pics.hyperzbozi.cz/cdn/images/11c/kde-lezi-uppsala-11cb19b3.jpg 



Story Cubes 

 

Počet hráčů: 2 - 20 

Doporučený věk: od 6 let 

Herní doba: 10 min 

Herní svět: abstraktní 

Herní kategorie: párty hra 

 

Popis hry 

Jedinečná hra, která rozvíjí 

představivost a kreativitu dětí i 

dospělých. 9 kostek, 54 obrázků, 10 

miliónů kombinací, nekonečné 

pohádky... 

 

Hoďte kostkami a vyprávějte 

pohádku. Buď jen tak vyprávějte, 

nebo soutěžte o najzajímavější 

příběh. Prostě hoďte kostkami a 

podívejte se na obrázky, které vám padly. Pak začněte skládat příběh, ve kterém se vše, co je 

na kostkách, objeví. Příliš nepřemýšlejte. Prostě se podívejte na obrázky a příběh se sám 

začne rozvíjet. 

 

 

Obsah hry: 

9 kostek, pravidla hry, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://media-cache-

ec0.pinimg.com/236x/34/69/bc/3469bc8fc75f86f4348f70eebf196f39.jpg 



Barvínek 

 

Počet hráčů: 2 - 8 

Doporučený věk: od 5 let 

Herní doba: 10 min 

Herní svět: abstraktní 

Herní kategorie: karetní, logická, 

vzdělávací 

 

Popis hry 

Barvínek je skvělá dětská karetní hra ze 

série edukativních her pro nejmenší. Cílem 

hry je nalézt co nejrychleji na dvou různých 

kartičkách dva stejné obrázky. Pokaždé je 

pouze jedna shoda! 

 

Jak se Barvínek hraje? Opravdu 

jednoduše: 

Dvě kartičky s obrázky se obrátí a položí 

se doprostřed stolu. Není důležité, které 

dvě kartičky se náhodně vytáhnou a obrátí. 

Na každé kartičce je vždy pouze jeden předmět, který je úplně stejný jako předmět na druhé 

kartičce (nikdy jich není více ani méně). Tento předmět je třeba co nejrychleji najít. Hráč, který 

bude na konci vlastní většinu kartiček s obrázky, se stane vítězem. 

 

Obsah hry: 

15 karet, pravidla hry, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.svet-her.cz/obrazky/3696/barvinek-original.jpg 



Bílé historky 

 

Počet hráčů: 2 – 20 

Doporučený věk: od 12 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: současnost 

Herní kategorie: karetní, logická, párty hra 

 

Popis hry 

Bílé historky jsou zapeklité, mysteriózní 

záhady pro děti i dospělé s jakýmkoliv 

vztahem k hrám. 

 

V Bílých historkách vystupují duchové a další 

tajemné bytosti. Hráči se snaží zrekonstruovat 

celou historku pomocí otázek, na které jim 

moderátor odpovídá pouze "ano" nebo "ne". 

Strašidelná hra na jakoukoliv oslavu, k vodě 

nebo třeba na cestu autem. 

 

Obsah hry: 

50 karet, pravidla hry, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.hrajeme.cz/Hrajeme/Obrazky/0000001525/Large/1525001.jpg 



Černé historky 1 

 

Počet hráčů: 2 – 20 

Doporučený věk: od 12 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: současnost 

Herní kategorie: karetní, logická, párty hra 

 

Popis hry 

50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvol, 11 

vražd, 12 sebevražd a jedno otrávené jídlo. 

Jak se to vše mohlo stát?  

 

Černé historky jsou zapeklité, morbidní a 

mysteriózní záhady pro teenagery a dospělé 

s jakýmkoliv vztahem k hrám. Hráči se v této 

společenské hře snaží zrekonstruovat celou 

historku pomocí otázek, na které jim 

moderátor opovídá pouze "ano" nebo "ne". 

Strašidelná hra na jakoukoliv párty, k vodě 

nebo třeba na cestu autem.  

 

Obsah hry: 

50 karet, pravidla hry, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.hrajeme.cz/Hrajeme/Obrazky/0000001480/Large/1480001.jpg 



Zlaté historky 

  

Počet hráčů: 2–15 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: Fantasy 

Herní kategorie: karetní, party hra 

  

Popis hry 

Nasedni do stroje času a vydej se do 

minulosti! V jednu chvíli se objevíš ve 

středověku, jindy přistaneš ve starověkém 

Římě nebo pátráš v džungli po tajemném 

zlatu Inků. Objevíš pověstmi opředené 

poklady a zaniklé kultury, potáhneš s rytíři do 

bitvy a setkáš se s mocnými králi. A všude se 

skrývají nějaké záhady. 

Zlaté historky jsou zapeklité a tajuplné 

záhady pro děti i dospělé. Zároveň je to 

originální společenská hra pro 2 a více hráčů. 

 

  

Obsah hry: 50 karet, pravidla, tato karta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.mindok.cz/1/hry/cerne-historky-2/8595558301522-zlate-historky-152 



Zelené historky 

  

Počet hráčů: 2–15 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 15 min 

Herní svět: zvířátka 

Herní kategorie: karetní, party hra 

  

Popis hry 

Zelené historky tě zavedou do tajuplných 

vysokých lesů plných dobrodružství. V džungli 

narazíš na podivuhodná zvířata a rostliny, v 

hustém podrostu listnatých lesů to podezřele 

praská a haraší a v temné noci uslyšíš 

strašidelné zvuky... Šátrej opatrně v podrostu, 

sbírej nápovědy, sleduj stopy a vylušti 

hádanku. Pomocí otázek, nápověd a 

přemýšlení přijdeš tajemství na kloub. 

Zelené historky jsou zapeklité a tajuplné 

záhady pro děti i dospělé. Zároveň je to 

originální společenská hra pro 2 a více hráčů.  

 

  

Obsah hry: 50 karet, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.mindok.cz/userfiles/image_gallery/1ldnfl9l4kfkgmcn1k2j.jpg 



Střelené kachny 

  

Počet hráčů: 3–5 

Doporučený věk: od 10 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: současnost 

Herní kategorie: karetní 

 

Tak na tomhle rybníčku rozhodně není 

bezpečno. Střelené kachny mírumilovně plují po 

hladině a netuší, že na ně čeká parta střelených 

myslivců. V rychlé a střelené hře provádějí 

kachny spoustu střelených manévrů proto, aby 

nebyly střeleny. Zachraňte svoje kachny a 

zařiďte, aby žádná ze soupeřových kachen 

nepřežila. Poslední kachna ve hře vítězí.  

  

Popis hry 

Každý hráč je v roli lovce, kdy na jedné straně 

se snaží chránit si své vlastní kachny, na straně 

druhé loví kachny svých soupeřů. Tato rychlá 

karetka se leckdy dokáže změnit v divokou 

přestřelku, kdy to na „rybníce“ hezky sviští, a díky chytrým manévrům a dobrým kartám se 

hráči dostávají do prekérních situací.  

  

Obsah hry: 105 karet, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.kamennyobchod.cz/img/eshop/lrg/hra-albi-strelene-kachny-1.jpg 



Sabotér 

  

Počet hráčů: 3–10 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 30 min 

Herní svět: fantasy 

Herní kategorie: karetní 

 

Tak na tomhle rybníčku rozhodně není 

bezpečno. Střelené kachny mírumilovně plují 

po hladině a netuší, že na ně čeká parta 

střelených myslivců. V rychlé a střelené hře 

provádějí kachny spoustu střelených 

manévrů proto, aby nebyly střeleny. 

Zachraňte svoje kachny a zařiďte, aby žádná 

ze soupeřových kachen nepřežila. Poslední 

kachna ve hře vítězí.  

  

Popis hry 

Hráči na sebe berou podobu trpaslíků. Část 

hráčů představuje zlatokopy a propracovávají 

se tunelem hlouběji do vnitřku skály, aby 

nalezli poklady. Ostatní se stanou sabotéry, kteří se snaží zlatokopům do cesty stavět 

překážky. Členové každé skupiny by se měli navzájem podporovat, ačkoli se mohou často jen 

domnívat, kdo je kdo. Když se zlatokopům podaří vytvořit cestičku k pokladu, po právu jsou 

odměněni zlatými nuggety, zatímco sabotéři odcházejí s prázdnou. Pokud se však zlatokopové 

k pokladu nedostanou, shrábnou jej sabotéři.    

  

Obsah hry: 111 karet, pravidla, tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/396/main.large.jpg 



Noe 

  

 

Počet hráčů: 2–5 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 30 min 

Herní svět: zvířátka 

Herní kategorie: karetní 

 

  

Popis hry 

Noe je pěkná rodinná karetní 

hra, ve které hráči pomáhají 

Noemovi naložit zvířátka na 

Archu, aby je mohl zachránit. 

Hráči postupně nakládají 

zvířátka na lodě a určují, kam 

bude nakládat hráč po nich. 

Právě v tom je kouzlo hry, 

protože lodě mají určitou 

nosnost a pokud hráč již 

nezvládne naložit nové zvíře, 

loď se potopí a on musí 

zvířátka zachránit u sebe v ruce. Smyslem je pak samozřejmě zbavit se všech karet. Noe je 

rychlá hra s jednoduchými pravidly, kterou lze využít pro děti školou povinné na trénink 

počítání. Pro dospělé hráče se pak jedná o milou, ale dosti škodící hru. Noe je tak přístupné 

široké základně hráčů a baví většinou i lidi, kteří běžně tolik nehrají.     

  

Obsah hry:  

hrací deska ze čtyř dílů  

1 žeton Noema 

5 bodovacích žetonů 

55 karet (8 lodí, 47 zvířat) 

pravidla 

tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://img.svet-deskovych-her.cz/p/big/2/Noe-Obalka.jpg 



Hvězdokupy 

  

 

Počet hráčů: 2–6 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: abstraktní 

Herní kategorie: logická 

 

Podívej, vychází hvězda! Za ní 
druhá, třetí a už vidíme skoro 
celý Velký vůz! Jenže hvězd je 
najednou celá kupa a my se v 
ní úplně ztratili. Kdo se 
nejrychleji zorientuje a najde 

své souhvězdí jako první?  

 

Popis hry 

Hráči se snaží během hry 

umisťovat na oblohu (herní 

plán) hvězdy a tím utvořit své 

souhvězdí. Jak to ale 

dopadne, když se o to snaží 

všichni hráči? 

Hru je možné po nasvícení herních dílů hrát i potmě! 

     

  

Obsah hry:  

svítící herní plán 

59 žetonů hvězd 

jeden žeton Měsíce 

osmistěnná hrací kostka se 4 nálepkami 

20s přesýpací hodiny 

45 karet souhvězdí  

5 karet přípravy 

pravidla 

tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/5189/main_cz.large.jpg 



Želví závody 

  

 

Počet hráčů: 2–5 

Doporučený věk: od 5 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: současnost 

Herní kategorie: závodní 

 

Na zahrádce si hraje pět 

želviček, hrají si a dovádějí, jak 

to jen želvičky umí, až jim nějak 

vyhládne. Zajdou si tedy na 

svačinku, na druhém konci 

zahrady roste šťavnatý voňavý 

salát. Pro malé želvičky ale 

přejít celou zahradu není jen 

tak, je to pěkný kousek cesty. 

Co si dát třeba závod, tak 

schválně, která tam bude 

první? 

  

 

Popis hry 

Ve hře Želví závody patří každému hráči jedna z želviček a jeho cílem je dostat se co nejdříve 

na druhý konec zahrady. Hráči postupně jeden po druhém pohybují želvami pomocí karet, kde 

každá karta určuje kterou želvou a jakým způsobem se má pohnout. Pokud želva končí pohyb 

na políčku, kde se již nachází jiná, vleze této na záda. Želva, která má jednu či více jiných na 

zádech pak při svém pohybu všechny pasažéry hezky sveze. 

Vtip je v tom, že nikdo z ostatních hráčů netuší, která želva je ta vaše, a také že každý hráč je 

schopen pohybovat kteroukoliv želvou – právě v závislosti na zvolených kartách. Hráči tak 

mohou různě blafovat – třeba tak, že naoko budou právě té své želvě škodit. Ještě je nutno 

poznamenat, že bez ohledu na počet hráčů se vždy hraje se všemi pěti želvami. 

     

  

Obsah hry:  

herní plán 

5 dřevěných želv 

5 čtvercových kartiček 

52 hracích karet 

pravidla 

tato karta 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/459/main_cz.large.jpg 



Halali! 

  

 

Počet hráčů: 2 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 20 min 

Herní svět: současnost 

Herní kategorie: logická 

 

Vyhledáváte napětí a máte rádi 

atmosféru lovu? Zkuste jaké to 

je, být na straně lesa, který 

bojuje pomocí svých zvířecích 

chráněnců proti myslivcům, 

anebo naopak na straně 

myslivců, když vyjdou na 

čekanou… Tato desková hra 

pro dva hráče si podmaní nejen 

dětské hráče, ale dokáže 

nabídnout i dospělým velkou 

dávku taktizování a napětí. 

 

Popis hry 

Jeden hráč hraje za myslivce a dřevorubce, druhý za lišky a medvědy. Cílem hry je ulovit 

nepřítele a neutrální účastníky lovné sezony. Všechny karty jsou rozloženy na herním plánu 

lícem dolů a postupným odkrýváním a posouváním těchto karet se hráči snaží ulovit co 

nejvíce různě bodovaných obyvatelů tohoto lesa. Pokud chtějí mít hráči stejné šance, je 

nejlepší odehrát dvě hry, pokaždé za jinou stranu a výsledky obou her sečíst. 

     

  

Obsah hry:  

herní plán 

48 kartiček 

pravidla 

tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.mindok.cz/userfiles/image_gallery/amcjamamhm3j7jbkfjck.jpg 



Malý princ: Udělej mi planetu! 

  

 

Počet hráčů: 2–5 

Doporučený věk: od 8 let 

Herní doba: 25 min 

Herní svět: neuvedeno 

 

"Prosím pěkně... nakresli mi 

beránka..."  "Cože ?"  "Nakresli mi 

beránka..." 

Tato slova zná asi každý z nás... Kdo by totiž 

neznal malého Prince. Ovšem tato slova patří 

do knihy... K nám by se spíše hodila tato 

verze: 

"Prosím pěkně... udělej mi planetu..."   "Cože 

?" 

"Udělej mi planetu.." 

 

 

 

Popis hry 

Protože ve hře Malý princ: Udělej mi planetu! 

jde právě o to, vytvořit si vlastní planetu. 

Planetu, na které se nacházejí sopky, kvetou 

růže, jsou beránci - ti nakreslení i ti v šuplíku, je tam had, lampa a překrásné západy slunce. A 

na to vše dohlížejí nám tak známé postavy - Domýšlivec, Zeměpisec, Hvězdář, Král, Lampář, 

Myslivec, Pijan, Obchodník, Zahradník a samozřejmě Malý Princ. A právě tyto postavy 

rozhodují o tom, kolik kdo získá bodů za tu svojí planetu. 

     

Obsah hry:  

80 dílků 

5 žetonů 

pravidla 

tato karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: http://www.zatrolene-hry.cz/galerie/3539/main_cz.large.jpg 


