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12 splatto karet 
 
 
 
 
pravidla hry 
 
Cíl hry
Cílem hry je dojít se svými dvěma figurkami  
do svého domečku. 
 
Příprava hry
• Položte hrací desku doprostřed stolu. 
• Každý z hráčů dostane jeden špalíček modelíny v barvě,  
 kterou si vybere. Vybraná barva odpovídá také vašemu  
 startovnímu políčku a domečku.

Startovní políčka:

Domečky:

• Z modelíny vymodelujte 8 různých figurek podle  
 vlastních představ.  Čtyři postavte na startovní  
 políčko a zbylé zatím odložte stranou.  
• Pořádně zamíchejte všechny karty a položte  
 je obrázkem dolů na políčko „Splatto“  
 doprostřed hrací desky.

Patříte k těm hráčům, kteří absolutně nesnesou, když 
vyhraje někdo jiný? U SPLATTO máte příležitost své soupeře 
doopravdy rozmáčknout – a to v pravém slova smyslu! 
Rozmázněte své soupeře na hrací desce. Nezapomeňte  
ale ze samé škodolibosti dostat své vlastní figurky do cíle, 
protože jinak je možná čeká stejný osud!  
 
Obsah hry
  1 hrací deska 
 

 
  4 špalíčky modelíny 
   (1 žlutý, 1 červený, 1 modrý a 1 zelený)  
 
 
 
 
50 karet:  
   32 karet s číslicemi (2 sady s číslicemi 1-4 ve žluté,  
   červené, modré a zelené barvě)

 

pro 2 až 4 hráče od 6 let, od Garretta J. Donnera & Michaela S. Steera

parádně  
zlomyslná dynamická hra
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Nezapomeňte prosím: 
• Na každém políčku hrací desky smí stát vždy jen  
 jedna figurka.  
• Políčka s rozmáčknutými figurkami už neplatí a při  
 pokračování hry se přeskakují. 
• Pokud hráč nemá figurku, kterou by mohl v daném  
 kole hrát, má smůlu a na řadě je další hráč. 
• Pokud je hromádka karet vyčerpaná, zamíchejte  
 vyložené karty ležící na hrací desce a vytvořte  
 novou hromádku. 
 
Domeček
Každý hráč má svůj vlastní domeček. Přímo  
před ním jsou ještě 3 hájená políčka. Na ně  
smějí vstupovat jen vlastní figurky a nikdo  
je na nich už nesmí rozmáčknout. Abyste  
mohli postoupit do domečku, potřebujete  
kartu ve stejné barvě, jakou má domeček. 
 
Konec hry
Vyhrává ten hráč, který jako první dovede dvě figurky  
do svého domečku.  

Poznámka: zbytky modelíny se dají z hrací desky  
snadno odstranit. Doporučuje se hrací desku občas  
otřít vlhkým hadříkem.

Průběh hry
Začíná ten hráč, který vymodeloval nejzajímavější figurky. 
Dále se hraje ve směru hodinových ručiček.

Hráč, který je na řadě si lízne z hromádky jednu kartu  
a položí ji vedle obrázkem nahoru. Podle toho, jakou  
kartu otočil, následuje:  

Karty s číslicemi:   
- hráč jednu ze svých figurek posune na nejbližší  
 volné políčko, na kterém je stejná číslice jako  
 na kartě, nebo 
- figurku posune na nejbližší volné políčko, které má  
 stejnou barvu jako karta. 
Hráč se snaží posunout svou figurku o co největší počet 
políček, vybere si tu variantu, která ho posune nejdál na 
hrací desce. 

Karty barev: Hráč si z barev na kartě vybere tu, 
která jednu z jeho figurek posune co nejblíže k jeho 
domečku. I zde ale platí pravidlo, že figurka musí 
obsadit nejbližší volné políčko zvolené barvy. 

Splatto karty:   
- hráč posune jednu svou figurku na nejbližší volné  
 políčko, které má stejnou barvu, jakou ukazuje karta,  
 nebo   
- rozmáčkne první soupeřovu figurku, na kterou  
 na cestě do domečku natrefí.  Tuto figurku můžeš  
 rukou rozmáčknout. Ale prosím opatrně, ne příliš  
 divoce! Rozmáčknutá figurka potom zůstává  
 na daném políčku přilepená až do konce hry.  
 Toto políčko tedy zůstává obsazené.  
 Pozor: rozmáčknutou figurku hráč ihned nahradí  
 jednou z připravených figurek, kterou postaví  
 na startovní políčko. 

Po odehrání karty je na řadě další hráč.

Modelína, která se při této hře používá, si získává u hráčů oblibu díky 
zářivým barvám a mimořádně jemnému materiálu, který se nemaže.  
Je vyráběna v souladu s bezpečnostními předpisy. S přídavkem včelího 
vosku a potravinových aditiv. Vhodné pro celiaky.

Příklad:  
zelený domeček
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Pokud máte ke hře „Splatto“ otázky  
nebo připomínky, obraťte se, prosím, na: 
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice  
info@piatnik.cz, www.piatnik.cz

Upozornění! Nevhodné pro děti do  
36 měsíců. Obsahuje malé části, které mohou  
být vdechnuty. Nebezpečí udušení.  
Uschovejte kontaktní adresu. 


