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Už umím
SKLÁDAT OBRÁZKY

Karetní hra pro 1 - 6 hráčů od 3 let
se 3 herními obměnami

PIATNIK - hra č. 7580

C ZHra obsahuje:
36 hracích kariet
(9 obrázkov vždy po 4 kartách)

Úvod:
36 hracích kariet skrýva celkom 9 obrázkov, ktoré sú zložené vždy zo 4 kariet 
(častí obrázkov). Každý obrázok sa dá teda zložiť zo 4 jednotlivých kariet.

1. „Skladanie obrázkov“ (1 hráč)
Hracie karty dobre zamiešame a balíček kariet položíme na stôl obrázkami 
dole. Hráč z balíčka postupne berie karty a snaží sa z jednotlivých kariet zložiť 
obrázok - potrebné sú vždy 4 karty. Hráč sa najskôr pozrie, či môže kartu, 
ktorú zobral, priložiť k niektorej z kariet, ktoré už ležia na stole. Pokiaľ áno, 
urobí tak. V opačnom prípade kartu jednoducho odloží obrázkom hore na 
stôl a berie ďalšiu kartu. Hra pokračuje týmto spôsobom tak dlho, pokiaľ hráč 
nezloží všetkých 9 obrázkov.

2. „Vykladanie obrázkov“ (2 - 4 hráči)
Hracie karty dobre zamiešame a každému hráčovi rozdáme 5 kariet. 
Zostávajúce karty položíme obrázkami dole na kopu v prostriedku stola. 
Začína najmladší hráč. Vyloží na stôl ľubovoľnú kartu a z kopy kariet 
v prostriedku stola doplní počet svojích kariet zase na päť.
Poznámka: až dojdú karty z kopy v prostriedku stola, hrá sa ďalej s menším 
počtom kariet v ruke.

Ak má hráč kartu, ktorá sa hodí k niektorej z kariet, ktoré sú už vyložené 
na stole (a chce ju odložiť), priloží ju ku karte na stole - nesmie ju vyložiť len 
voľne na stôl.
Poznámka: pokiaľ si hráči takéto chyby dodatočne všimnú, položí karty, 
ktorých sa to týka, ihneď k sebe.

Karty sa ale musia prikladať „správne“, tzn. jednotlivé karty musia nielen 
patriť k rovnakému obrázku, ale musia  byť tiež prikladané v správnom 
poradí. Hráč, ktorý priložil poslednú - štvrtú - kartu jedného obrázku, tento 
obrázok vyhral a tým získal všetky 4 karty. Hra končí, akonáhle je vyložená 
posledná karta. Vyhráva ten, komu sa podarilo získať najviac obrázkov.

3. „Obrázkové kvarteto“ (3 - 6 hráčov)
Karty dobre zamiešame a rozdáme tak, aby všetci hráči mali rovnaký počet 
kariet. Pokiaľ hrá päť hráčov, obdrží prebytočnú kartu najmladší hráč. Ten tiež 
hru začína a pýta sa niektorého zo spoluhráčov na konkrétnu kartu - napr. 
„Máš časť klauna?“. Pokiaľ dotazovaný hráč túto kartu má, musí mu ju dať. 
Úspešný tazateľ sa potom pýta ďalej. Pokiaľ dotazovaný hráč požadovanú 
kartu nemá, je teraz na rade on sám. Akonáhle jeden z hráčov získa všetky 4 
časti obrázkov, odloží toto „kvarteto“ pred seba na stôl. Hra končí, akonáhle 
je odložený posledný obrázok. Vyhráva ten hráč, ktorý získal najviac kariet.

Ak máte otázky a pripomienky ku hre „Už viem SKLADAŤ OBRÁZKY“,
obráťte sa, prosím, na:

DENIS LAUKO
Kvetná 3, 911 08 Trenčín

www.lauko.sk



© 2003 PIATNIK, Viedeň
Vyrobené v Rakúsku

Už viem
SKLADAŤ OBRÁZKY

Kartová hra pre 1 - 6 hráčov od 3 rokov
s 3 hernými obmenami

PIATNIK - hra č. 7580

SKHra obsahuje:
36 hracích karet
(9 obrázků vždy po 4 kartách)

Úvod:
36 hracích karet skrývá celkem 9 obrázků, které jsou složeny vždy ze 4 karet 
(částí obrázku). Každý obrázek lze tedy složit ze 4 jednotlivých karet.

1. „Skládání obrázků“ (1 hráč)
Hrací karty dobře zamícháme a balíček karet položíme na stůl obrázky dolů. 
Hráč z balíčku postupně snímá karty a snaží se z jednotlivých karet složit 
obrázek - potřeba jsou vždy 4 karty. Hráč se nejprve podívá, zda může kartu, 
kterou sejmul, přiložit k některé z karet, které již leží na stole. Pokud ano, 
učiní tak. V opačném případě kartu jednoduše odloží obrázkem nahoru na 
stůl a snímá další kartu. Hra pokračuje tímto způsobem tak dlouho, dokud 
hráč nesloží všech 9 obrázků.

2. „Vykládání obrázků“ (2 - 4 hráči)
Hrací karty dobře zamícháme a každému hráči rozdáme 5 karet. Zbývající 
karty položíme obrázky dolů na hromádku uprostřed stolu. Začíná nejmladší 
hráč. Vyloží na stůl libovolnou kartu a z hromádky karet uprostřed stolu 
doplní počet svých karet zase na pět.
Poznámka: až dojdou karty z hromádky uprostřed stolu, hraje se dál 
s menším počtem karet v ruce.

Jestliže má hráč kartu, která se hodí k některé z karet, které jsou již vyloženy 
na stole (a chce ji odložit), přiloží ji ke kartě na stole - nesmí ji vyložit jen 
volně na stůl.
Poznámka: pokud si hráči takovéto chyby dodatečně všimnou, položí karty, 
kterých se to týká, ihned k sobě.

Karty se ale musejí přikládat „správně“, tzn. jednotlivé karty musí nejen 
patřit ke stejnému obrázku, ale musí být též přikládány ve správném pořadí.
Hráč, který přiložil poslední - čtvrtou - kartu jednoho obrázku, tento obrázek 
vyhrál a tím získal všechny 4 karty. Hra končí, jakmile je vyložena poslední 
karta. Vyhrává ten, komu se podařilo získat nejvíce obrázků.

3. „Obrázkové kvarteto“ (3 - 6 hráčů)
Hrací karty dobře zamícháme a všem hráčům rozdáme stejný počet karet. 
Pokud hraje pět hráčů, obdrží přebytečnou kartu nejmladší hráč. Ten také 
hru začíná a ptá se některého ze spoluhráčů na konkrétní kartu - např. 
„Máš část klauna?“. Pokud dotazovaný hráč tuto kartu má, musí mu ji dát. 
Úspěšný tazatel se pak ptá dál. Pokud dotazovaný hráč požadovanou kartu 
nemá, je nyní na řadě on sám. Jakmile jeden z hráčů získá všechny 4 části 
obrázku, odloží toto „kvarteto“ před sebe na stůl. Hra končí, jakmile je 
odložen poslední obrázek. Vyhrává ten hráč, který získal nejvíce kvartet.

Máte-li dotazy a připomínky ke hře „Už umím SKLÁDAT OBRÁZKY“,
obraťte se, prosím, na:

PIATNIK PRAHA s.r.o.
Lužná 591, 161 00 Praha 6

www.piatnik.cz


