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 ZÁKON DŽUNGLE (cíl hry)
První hráč, který se zbaví všech karet, vyhrává.

 PŘÍPRAVA RITUÁLU 
Rozdělte 70 karet lícem dolů co nejrovnoměrněji mezi hráče 
(hráči se na ně nedívají) tak, aby si každý hráč vytvořil 
vlastní balíček.
Totem postavte doprostřed stolu.

 NÁZVOSLOVÍ 
V tomto návodu se:

•  BALÍČKEM: rozumí hráčova hromádka karet položených 
lícem dolů;

•  ODHAZOVACÍ HROMÁDKOU: hráčova hromádka karet 
lícem nahoru a

•  HROMÁDKOU UPROSTŘED STOLU : hromádka karet 
pod totemem.

JUNGLE SPEED ® JE HRA 
PRO DVA AŽ DESET HRÁČŮ 
(NEBO VÍCE) OD SEDMI LET.
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Totem postavte doprostřed stolu.

 NÁZVOSLOVÍ 
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•  BALÍČKEM: rozumí hráčova hromádka karet položených 
lícem dolů;

•  ODHAZOVACÍ HROMÁDKOU: hráčova hromádka karet 
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 RITUÁL MŮŽE ZAČÍT
Hráči se střídají po směru hodinových ručiček. Každý 
hráč obrátí vrchní kartu ze svého balíčku, když na něj 
přijde řada. V dalším kole hráč položí další otočenou kartu 
na předchozí kartu a tím vytvoří odhazovací hromádku.

Hráči mohou kartu obrátit jen jednou rukou, nesmí použít 
druhou ruku (tou mohou držet balíček karet).

Obracejte karty směrem k ostatním hráčům, jak ukazuje 
obrázek níže.

NE!

ANO!
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 SOUBOJ
Souboj začíná, když dva hráči obrátí karty se stejnými 
symboly (barva není důležitá).

Souboj vyhrává hráč, který jako první chytí totem. Ostatní 
hráči se do souboje zapojit nemohou. Poražený hráč 
vezme odhazovací hromádku protivníka, svoji hromádku a 
případně hromádku uprostřed stolu (viz další strana) a tyto 
karty dá lícem dolů dospod svého balíčku.

Poražený hráč začíná nové kolo.

Souboj několika hráčů začíná, když je obrácena speciální 
karta (viz další strana). Hráč, který jako první chytí totem, 
vyhrává dané kolo.

Pokud si má karty vzít několik hráčů, vítěz rozhodne o tom, 
jak se karty mezi poražené hráče rozdělí.

Dokud je karta z odhazovací hromádky vidět, může spustit 
souboj.

BÝT CHYTRÝ JE DOBRÉ, BÝT ZLÝ VŠAK NE!
Když se hráči nemohou shodnout na tom, kdo chytil 
totem jako první, rozhodně se ho nesmí snažit urvat 

násilím! Vítěz se určí podle toho, který hráč má 
na totemu více prstů. Když je to nerozhodně, pak 

vyhrává ten hráč, který má ruku pod rukou druhého 
hráče. Když totem spadne ze stolu, souboj se ruší.
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 SPECIÁLNÍ KARTY
Speciální karty významně mění průběh soubojů.

ŠIPKY UKAZUJÍCÍ DOVNITŘ 
Všichni hráči se musí pokusit chytit totem. 
Hráč, který ho chytí první, položí svoji 
odhazovací hromádku na hromádku 
uprostřed stolu. Pak zahájí nové kolo. 

ŠIPKY UKAZUJÍCÍ VEN
Všichni hráči obrátí svoji vrchní kartu 
najednou. Souboj začíná, pokud je na dvou 
nebo více kartách stejný symbol. Když ne, 
pak hráč, který obrátil kartu se šipkami uka-
zujícími ven, začíná nové kolo.

Rada: Začněte odpočítávat od 3 do 1, aby všichni hráči obrátili 
karty najednou.

CHYBA A TREST
Hráč, který popadne totem (nebo jej 

porazí) omylem, si musí pokorně a bez 
brblání vzít odhazovací hromádky všech 

hráčů a hromádku uprostřed stolu. 
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 KONEC HRY
Když hráč obrátí poslední kartu, zůstává ve hře, dokud hrají 
ostatní hráči. Tento hráč vyhrává (a stane na stupni vítězů), 
jakmile se zbaví své odhazovací hromádky.

 VYSVĚTLENÍ
• Pokud je poslední obrácenou kartou speciální karta se 
symbolem šipek směřujících dovnitř a hráči se nepodaří 
získat totem, vezme si odhazovací hromádky všech hráčů 
(namísto toho, aby svoji odhazovací hromádku položil na 
hromádku uprostřed stolu). Hra pokračuje.
• Pokud je poslední obrácenou kartou speciální karta se 
symbolem šipek směřujících ven, tento hráč vyhrává.

VYSVĚTLENÍ
Když se obrátí karta se symbolem 

šipek ukazujících ven A:

• obrátí se další karta se symbolem šipek ukazujících ven – tato 
karta se hraje jako obvykle, pokud není souběžně zahájen souboj, 
NEBO

• souběžně se obrátí karta se symbolem šipek ukazujících dovnitř 
a následuje souboj – hráč, který popadne totem, rozhodne 
o výsledku; zda bude platit efekt souboje (pokud se ho daný hráč 
účastnil) nebo speciální karty, NEBO

• proběhne víc soubojů najednou – hráč, který popadne totem, 
vyhrává svůj souboj a ostatní souboje jsou zrušeny.
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• Pokud je poslední obrácenou kartou speciální karta se 
symbolem šipek směřujících ven, tento hráč vyhrává.

 VARIANTA PRO TŘI HRÁČE 
Když hráč obrátí kartu a každá z vrchních karet na 
každé ze tří odhazovacích hromádek má stejnou 
barvu jako ostatní karty, hráči musejí hrát, jako by byla 
obrácena karta se symbolem šipek směřujících dovnitř.

 VARIANTA PRO DVA HRÁČE 
V této variantě se hromádkou rozumí jak balíček karet, 
tak odhazovací hromádka v každé ruce.

Každá ruka hráče se považuje za hráče. Hráči sedí 
naproti sobě. Rozdělí karty na čtyři stejné hromádky 
(pro každou ruku jedna hromádka). Hráči se střídají a při 
tom střídají ruce:

• Hráč A: pravá ruka 1

• Hráč B: pravá ruka 2  
• Hráč A: levá ruka 3

• Hráč B: levá ruka 4

A tak dále… Pokud dojde na souboj, musí hráči 
chytnout totem rukou, kterou použili k otočení karty. 
Berou pouze odhazovací hromádku ruky, která hrála. 
Pokud souboj spustí ruce (hromádky) stejného hráče, 
dotyčný nesmí totem uchopit.

VYSVĚTLENÍ
Když se obrátí karta se symbolem 

šipek ukazujících ven A:

• obrátí se další karta se symbolem šipek ukazujících ven – tato 
karta se hraje jako obvykle, pokud není souběžně zahájen souboj, 
NEBO

• souběžně se obrátí karta se symbolem šipek ukazujících dovnitř 
a následuje souboj – hráč, který popadne totem, rozhodne 
o výsledku; zda bude platit efekt souboje (pokud se ho daný hráč 
účastnil) nebo speciální karty, NEBO

• proběhne víc soubojů najednou – hráč, který popadne totem, 
vyhrává svůj souboj a ostatní souboje jsou zrušeny.
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Když hráč obrátí kartu se symbolem šipek 
ukazujících dovnitř, je lepší si zvolit správnou ruku pro 
chycení totemu (tj. tu, která má největší odhazovací 
hromádku).

Hra končí:

• když se oba hráči zbaví všech karet v některé ze 
svých hromádek. Pak spočítají počet zbývajících 
karet. Hráč, který má méně karet, vyhrává, NEBO

• když se hráč zbaví všech karet v každé hromádce.

Všechna ostatní pravidla zůstávají stejná.

 VARIANTA PRO JEDNOHO HRÁČE
Žádná taková neexistuje! Najděte si kmen, sedněte 
si spolu a hrajte podle správných pravidel.

Tiráž: 
Design hry: “Tom & Yako” (Thomas Vuarchex a Pierric Yakovenko)

Grafické zpracování: 
Navštivte naše stránky: www.hraj.cz

Kmen hry Jungle Speed najdeš na adrese: www.junglespeed.com
a na Facebooku:  @Junglespeed
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