
MINECRAFT

     KARTOVÁ HRA

Obsah: 
   35  kariet výrobkov 7 kariet zlata

     24 kariet dreva          6 kariet diamantov
         11 divokých kariet       5 kariet Creepera

   9 kariet kameňa            5 kariet TNT
           8 kariet železa        4 držiaky na karty

CIEĽ HRY: 
Cieľom hry je získať požadovaný počet bodov.

PRÍPRAVA HRY:
Zamiešajte všetky karty surovín (drevo, kameň, železo, zlato, diamanty, divoké karty, Creepera a 
TNT). Rozdeľte ich lícom nadol do 5 balíčkov po 15 kariet. Potom ich otočte tak,aby boli všetky 
balíčky lícom nahor.

Zamiešajte karty výrobkov a rozdeľte ich na 4 kôpky po 6 kariet, lícom nahor. 

Poznámka: Jedna karta vám ostane, táto karta sa v hre nepoužije. Položte ju nabok, to bude váš 
odhadzovací balíček.

ODHADZOVACÍ BALÍČEK:
Všetky karty, ktoré vybuchnú vďaka TNT kartám, alebo ich využijete pri tvorbe nástroje, alebo ich 
obetujete kvôli Creeperovi končia v odhadzovacom balíčku lícom nadol. 



Uistite sa, že každý hráč má svoj držiak na karty.

PRIEBEH HRY: 
Hráči ťažia suroviny z kariet surovín a používajú ich na tvorbu nástrojov na kartách výrobkov. Ak 
vyrobíte nástroj, získate víťazné body. 

Počas svojho ťahu hráč môže vykonať 2 akcie. Potom nasleduje ťah ďalšieho hráča.

AKCIE:
Hráč si vo svojom ťahu vyberá z 3 akcií: 

– ŤAŽBA
– TVORBA VÝROBKU
– ZÁSOBA

Akcie môžete vykonať v akomkoľvek poradí, dokonca môžete vykonať tú istú akciu dvakrát.

Príklad: 
• použite 2 akcie na ťažbu 2 surovín
• použite 1 akciu na ťažbu a 1 akciu na tvorbu výrobku
• použite 2 akcie na tvorbu 2 výrobkov
• použite 1 akciu na ťažbu a 1 akciou si dajte kartu do zásoby
• použite 1 akciu na tvorbu výrobku a 1 akciou si dajte kartu do zásoby

ŤAŽBA
Ak sa rozhodnete vo svojom ťahu ťažiť surovinu, zoberte si jednu vrchnú kartu z jedného z piatich 
balíčkov surovín a položte si ju pred seba. Pri TNT kartách a pri Creeperovi postupujete inak (viď 
ďalej v pravidlách). 

KARTY SUROVÍN:
V hre je 5 druhov surovín. Niektorých je veľa, niektorých menej. Tie, ktorých je menej, majú vyššiu
hodnotu. Na obrázku sú znázornené v poradí od najvzácnejších po tie najbežnejšie.

     6 diamantov     7 zlata                  8 železa

        9 kameňov      24 dreva

TVORBA VÝROBKOV
Ak si vyberiete vo svojom ťahu túto akciu, snažíte sa vyrobiť nejaký nástroj. Na kartách výrobkov 



sú znázornené suroviny, ktoré sú potrebné na  výrobu nástroja. 
Napríklad, ak na karte výrobku sú znázornené 3 diamanty a 2 drevá, potrebujete použiť karty 
surovín, ktoré sa rovnajú 3 diamantom a 2 drevám. Ak nemáte presný počet, môžete použiť viac 
surovín, ale suroviny, ktoré ste použili navyše sa vám nevrátia späť. 

Na kartách výrobkov sú aj víťazné body a nástroj, ktorý sa vám podarilo urobiť. Na konci hry si 
spočítate všetky tieto body a nástroj môžete používať v priebehu hry (viac ďalej v pravidlách).

víťazné body

požiadavka na tvorbu výrobku

nástroj

Ak sa vám podarilo vyrobiť nástroj, teda ste splnili kartu výrobku, položte si ju lícom nahor pred 
seba. 

         zadná strana strana s vyrobeným nástrojom

ZÁSOBA:
Ak sa vám páči niektorá karta výrobkov, ale nemáte na ňu dostatok surovín, môžete si ju zobrať do 
svojej zásoby a vložiť do držiaka na kartu. Karta je teraz vo vašej zásobe. Keď získate potrebné 
suroviny, použijete ich a vyrobíte si nástroj. Kartu si potom dáte preč zo zásoby a položíte si ju pred
seba k ostatným kartám s vyrobenými nástrojmi. 

ŠPECIÁLNE KARTY: 

 Divokú kartu môžete použiť namiesto akejkoľvek 1 suroviny. Hodnotu 
Divokej karty nemôžete rozdeliť. Napríklad divokú kartu s hodnotou 3 
môžete použiť ako 3 diamanty alebo 3 drevá, ale nie ako kombináciu 2 
diamanty a 1 drevo.

   Divoká karta



Ak vyťažíte TNT kartu, musíte ju použiť IHNEĎ. Zoberte si ju a s ňou aj 
vrchné karty zo všetkých 4 balíčkov. 2 z týchto kariet si môžete nechať, 
zvyšné odhoďte do odhadzovacieho balíčka spolu s TNT kartou. 

TNT

Ak pri ťažení surovín odhalíte Creepera ( zoberiete si vrchnú kartu suroviny z
balíčka a pod ňou sa nachádza karta Creepera ), všetci hráči musia odhodiť 
jednu kartu suroviny podľa vlastného výberu. Karta Creeepera sa odhodí 
potom na odhadzovací balíček. 

        Creeper

POUŽÍVANIE NÁSTROJOV:
Každý nástroj, ktorý vyrobíte má špeciálnu vlastnosť. Túto vlastnosť môžete využívať počas hry a 
použitie nástroja nie je akcia. Ak nástroj použijete, otočte kartu výrobku lícom nadol, aby bolo 
jasné, že ste ju využili. Nástroj môžete použiť iba raz, ale body na karte sa vám počítajú. 

 
VLASTNOSTI NÁSTROJA: 

MEČ: Chráni vás pred Creeperom. Ak sa odhalí karta Creepera, neodhadzujete kartu 
suroviny. 

LOPATA: Týmto nástrojom prinútite niektorého protihráča vynechať jednu akciu v 
jeho ďalšom ťahu.

KROMPÁČ: Pridá vám +1 akciu v ďalšom ťahu. 

SEKERA: Pri ťažbe dreva sa ráta ako 2 drevá.

MOTYKA: Môžete odstrániť vrchnú kartu z každého balíčka surovín. 

KONIEC HRY: 
Hráč, ktorý nazbiera požadovaný počet bodov, vyhráva!
Pri hre v 2 hráčoch: 24 bodov
Pri hre v 3 hráčoch: 20 bodov
Pri hre v 4 hráčoch: 16 bodov


