
8 karet se symboly  
a zelenou zadní stranou.

 

38 karet s kategoriemi  
a žlutou zadní stranou,  
které se dělí na karty  
kategorií např. sloveso, zvíře, místo... 

• 2 karty, kde je na přední straně uveden  
 text „Všichni hrají“  
• 12 prázdných karet, kam si můžete napsat  
 vlastní vymyšlené kategorie 
 
Pravidla hry

Rychle! Napadá tě zvíře s písmeny L a D? …Leopard! 
Místo s písmeny R a B? ...Berlín! Sloveso s písmeny  
P a E? ...Explodovat! Při hře Duplex jde především  
o koncentraci, reakci a nalezení vhodných slov. 
Jenom ten, kdo se při hře Duplex plně soustředí, 
nasbírá nejvíce karet a vyhraje. Jste připraveni?

 

Obsah:
64 karet s písmeny  
a oranžovou zadní stranou 

Turbulentní karetní hra   
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Příklad 2:

 
 

Zde se utkají ve slovním souboji hráči s kartami  
s písmenem G a R, protože oba symboly propojila 
karta symbolů vyložená uprostřed stolu.

 
Slovní souboj
Dojde-li ke slovnímu souboji mezi dvěma hráči,  
musí tito hráči co nejrychleji říct slovo, které 

1. se hodí k aktuálně vyložené kartě s kategoriemi,

2. obsahuje obě písmena, která jsou uvedena na  
 kartách těchto dvou hráčů, a to na jakémkoli místě  
 ve slově, a

3. má alespoň 5 písmen.

Nejsou dovoleny  
 -  odpovědi, které tvoří dvě a více slov, a

 - slova v množném čísle.

Ostatní hráči rozhodnou, zda uvedené slovo uznají. 
Pokud uvedené slovo neuznají a druhý hráč ze 
souboje uvedl správné slovo, stává se vítězem 
slovního souboje tento druhý hráč.

• Hráči tahají karty dokola a odkládají je na odkrytou  
 hromádku karet před sebou tak dlouho, dokud  
 nedojde ke slovnímu souboji mezi dvěma hráči. 
 Slovní souboj nastává:

 - pokud jsou symboly na dvou odkrytých  
  vyložených kartách s písmenem stejné.

Příklad 1:

 

 
Stejné symboly jsou na kartách s písmeny A a T, proto 
se ve slovním souboji utkají tito dva hráči.

• Symboly na kartách s písmenem dvou hráčů  
 nejsou stejné, ale shodují se se symboly kombinace  
 na odkryté vyložené kartě.

Rozložení karet při zahájení hry:

Průběh hry
• Začíná najstarší hráč, dále se pokračuje ve směru  
 hodinových ručiček.

• Hráč si lízně jednu kartu z libovolného balíčku :

 - kartu s písmenem, položí ji lícem nahoru  
  před sebe. 

 - kartu s kategorií, položí ji lícem nahoru na  
  hromádku s kategorií uprostřed stolu.

 - kartu se symboly, položí ji také lícem nahoru  
  na příslušnou hromádku uprostřed stolu. Pokud  
  karty vyvolají slovní souboj, musí být souboj  
  ihned proveden (viz. Slovní souboj). 

 - kartu s textem „Všichni hrají“, položí ji lícem  
  nahoru na hromádku s kartami kategorií  
  uprostřed stolu (viz. Karta s textem „Všichni hrají“).

  Důležité: všichni hráči musí mít možnost vidět  
  přední stranu tažené karty ve stejný okamžik

  Vytáhne-li si hráč kartu s kategorií nebo symboly,  
  smí si hráč líznout další kartu, dokud si nevytáhne  
  kartu s písmenem, kterou si položí před sebe.

Cíl hry
Hráči se snaží nasbírat co nejvíce karet tím, že vyhrají 
slovní souboje. Rozhodující přitom je, abyste co 
nejrychleji k zadané kategorii vytvořili z odkrytých 
písmen vhodné slovo.  
 
Příprava hry
• Před první hrou je třeba odstranit ze hry karty  
 s kategoriemi v cizích jazycích. Tyto karty pro hru  
 v češtině nepotřebujete.

• 12 prázdných karet kategorií odložte bokem,  
 nebo na ně napište další vlastní kategorie.

• Pak vyložte doprostřed stolu 
  - jednu libovolnou kartu s kategorií  
  (sloveso, zvíře, místo,...), 
  - jednu libovolnou kartu se symboly a 
  - obě karty s textem „Všichni hrají“ 

 Všechny ostatní karty dobře promíchejte a položte  
 na hromádku.

• Poté rozdělte zbylé karty na dvě hromádky,  
 které budou sloužit, jako balíčky pro lízání karet.  
 Obě hromádky umístěte rubem nahoru po  
 stranách vyložených karet. 

• Do každé hromádky pro lízání nakonec vložte  
 jednu kartu s textem „Všichni hrají“ .



Pokud máte ke hře „Duplex“ otázky nebo 
připomínky, obraťte se prosím na nás: 
Piatnik Praha s.r.o. • Lužná 591 • 160 00 Praha 6 
info@piatnik.cz • www.piatnik.cz 

Konec hry
Hra končí, jakmile jsou spotřebovány všechny karty  
z obou hromádek pro lízání. Každý hráč spočítá svoje 
nasbírané karty. Každá karta se počítá jako jeden bod. 
Karta „Všichni hrají“  se počítá za 2 body. Vítězem se 
stává hráč, který nasbíral nejvíce bodů. Při stejném 
počtu bodů je vítězů více. 
 
TIPY:

• Karty s kategorií a se symboly můžete odkládat  
 také jen na jednu hromádku. Hra tak bude ještě  
 jednodušší. Pokud si tedy hráč lízne kartu se  
 symboly,  vyloží ji a v této chvíli neplatí žádná  
 kategorie, dokud ji opět některý z hráčů nevyloží.  
 Další možností je odstranit ze hry všechny karty se  
 symboly a s kategorií, aby si hru Duplex mohli  
 snáze zahrát také mladší hráči. V tom případě  
 rovněž neplatí žádná kategorie. 

• Hráči by měli před začátkem hry určit, zda je  
 dovoleno slova opakovat. Není-li opakování slov  
 dovoleno, je hra těžší.

• Dovolený minimální počet 5 písmen u každé  
 odpovědi lze podle přání zvýšit nebo snížit, abyste  
 si mohli upravit stupeň obtížnosti hry.

• Můžete si definovat vlastní kategorie a napsat je na  
 prázdné karty. Pokud se vám líbí karty „Všichni  
 hrají“, můžete tak prázdné karty také použít.

• Hra pro dva nebo tři hráče: zde doporučujeme,  
 aby každý hráč měl před sebou dvě hromádky  
 s odkrytými odloženými kartami s písmenem.  
 Pokud dojde ke slovnímu souboji na základě obou  
 karet jednoho hráče, smí odpovídat všichni hráči.

S písmeny A a T z příkladu 1 jsou možné například 
následující odpovědi: (aligátor, tapír, antilopa,  
panter atd.)

Slovní souboj vyhrává hráč, který řekl jako první 
správné slovo. Ten získává vrchní kartu z hromádky 
odložených karet druhého hráče ze souboje.  
Získané karty vítěz souboje odkládá na svoji 
samostatnou hromádku. 

Nenapadne-li příslušné hráče do 60 vteřin správná 
odpověď, vrátí se naposledy tažená karta zakrytě do 
jedné z hromádek pro lízání uprostřed stolu a hráč, 
který je na řadě, si smí vytáhnout novou kartu.

Pokud řeknou oba účastníci slovního souboje  
správné slovo, vytáhnou si třetí kartu s písmenem. 
Hráči pak musí najít slovo obsahující všechna tři 
písmena. Ten rychlejší získá vrchní kartu z hromádky 
odkrytých karet druhého hráče. Karty vytažené 
speciálně jen pro rozhodující souboj se vrátí zpátky  
do hromádky pro lízání. 

Po slovním souboji pokračuje ve hře hráč, který je na 
řadě, a to líznutím karty z hromádky.  Ale pozor: hra 
smí nyní pokračovat jen v případě, že byly provedeny 
všechny existující slovní souboje. Může se stát, že 
po odstranění karty z hromádky hráče, který prohrál 
slovní souboj, vznikne nový slovní souboj, protože se 
tím odkryje jeho dříve odložená karta s písmenem. 
Poznámka: hra Duplex je vytvořena tak, aby současně 
probíhal vždy jen jeden souboj. Někdy se může stát, 
že se tak stane několikrát za sebou.

Vyloží-li se dvě karty s písmenem, které vyvolají slovní 
souboj, ale příslušní hráči si toho nevšimnou, může je 
další hráč vyzvat, aby se podívali pozorněji.  
 

Karta „Všichni hrají”
Pokud lízne některý hráč kartu „Všichni hrají“, vyloží ji 
lícem nahoru na hromádku karet s kategorií uprostřed 
stolu. Všichni hráči  se nyní snaží co nejrychleji najít 
správné slovo, které obsahuje všechna písmena na 
vyložených kartách. Přitom neplatí žádná kategorie. 
Důležité je jen to, aby se odpověď skládala jen  
z jednoho slova, které obsahuje alespoň 5 písmen  
a není v množném čísle. 

Příklad 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hráči musí najít slovo, které obsahuje písmena E, T, G a 
R. Možné odpovědi: regata, groteska atd.

Hráč, který jako první uvede správné slovo, získá 
kartu „Všichni hrají“ a odloží ji na svou hromádku 
již nasbíraných karet. Tato karta má na konci hry 
hodnotu 2 bodů. Pokud do 60 vteřin žádný z hráčů 
nenajde správné slovo, vrátí se karta „Všichni hrají“ 
zpět do hromádky karet pro lízání a pokračuje další 
hráč, který je na řadě a platí vyložená kategorie. 

Pokud řeknou správnou odpověď dva hráči současně, 
karta „Všichni hrají“ propadá a vrací se zpět do 
hromádky pro lízání. 


