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Dinosauří expedice 
Dobrodružná dovedností hra pro 2 - 5 výzkumníků ve věku od 4 do 99 let. 

 
 
 
 
 
Autor:  Günter Baars  
Ilustrace:  Cornelia Haas  
Délka hry: cca. 15 minut  
 
 
 
Z legendárního „Údolí dinosaurů“ se ozývá hlasité klepání. Tim, výzkumník 
dinosaurů, hledá stopy prehistorického obra. Je vybaven archeologickým 
dlátem a kladívkem, kterým rozbíjí skálu a hledá cenné kosterní pozůstatky. 
Mezi bloky skály se ale skrývá obrovský dinosaurus. Takže pozor, protože 
pouze ten, kdo s trochou dovednosti a štěstí při házení kostkou vybere 
nejvíce dinosauřích kostí, nežli obří 
dinosaurus spadne, ten se stává 
největším dinosauřím výzkumníkem 
všech dob. 
 
 
 
 
  
Obsah:  
1  herní plán „Údolí dinosaurů"  
1  dinosauří výzkumník Tim  
1  dinosaurus  
1  archeologické kladívko  
1  archeologické dláto  
24  balvanů (ve tvaru kostky)  
1  skalní podstavec  
1  hrací kostka  
Návod ke hře  
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Myšlenka Hry  
Společně s Timem jste na výzkumné výpravě v legendárním "Údolí 
dinosaurů". Ten, kdo to je na tahu, vezme kladivo a dláto a snaží se 
vykopat zkamenělou kost ze skály. Ale pozor! Pokud spadne ze skalního 
bloku více než jeden balvan, je Tim padajícím balvanem zasažen, nebo se 
na vás zřítí obří dinosaurus, je řada na dalším hráči. 
Cílem hry je využít své štěstí a dovednosti a nasbírat co nejvíce balvanů 
s kostmi. 
  
Příprava hry  
Předtím, než začnete poprvé hrát tuto hru, opatrně vyjměte z herního 
plánu jeho středovou část. V průběhu hry bude sloužit jako sklad balvanů. 
 
Položte herní plán doprostřed stolu a sklad balvanů dejte kousek stranou. 
Potom vložte doprostřed herního plánu skalní podstavec a figurku Tima 
postavte na jakékoliv hrací pole na herním plánu. Připravte si kladívko, 
dláto a hrací kostku. 
  
Nyní sestavte skálu  
 
1. Na skalní podstavec položte šest balvanů do dvou řad po třech 
2. Dinosaura postavte doprostřed mezi dvě řady balvanů, které ho tak drží 

ve svislé poloze. 
3. Nyní vyrovnejte zbylé balvany ve třech dalších vrstvách nad sebou. Nyní 

je dinosaurus zcela ukrytý v bloku balvanů uvnitř skály. 
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Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Kdokoliv vyjmenuje nejvíce 
dinosaurů, může začít. Pokud nesouhlasíte, začne nejmladší hráč a hodí 
kostkou. 
  
Přesuňte figurku Tima o odpovídající počet políček, podle toho, jaké číslo 
padlo na kostce. 
  
Co je zobrazeno na políčku na kterém teď Tim stojí?  
 

 
• Kladívko                                                                                

Kopat můžete pouze pomocí kladívka (viz "akce"). 
 
 
 
• Kladívko a dláto                                                                                     

Kopat můžete pomocí kladívka a dláta (viz "akce"). 
 
 
 
• Lupa                                                                             

Můžete prozkoumávat (viz "akce"). 
 

 
 

Proveďte odpovídající akci a poté je na řadě zase další hráč. 
 
 Akce  
 
Vykopávání 
Stejně jako skuteční dinosauří výzkumníci, budete muset použít všechny 
své dovednosti. Zkuste vykopat balvan ze skály!  
Vezměte nástroj (e), které jsou povoleny a opatrně uvolněte nějaký vhodný 
balvan ze skály. Pouze jeden balvan však můžete uvolnit a nechat 
spadnout. Máte tři pokusy. 
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Vykopávání se zastaví, jakmile … 
 
• … balvan spadl ze skály. 

Výborně! Vykopávání bylo úspěšné. Nyní se podívejte, zda je na horní 
straně balvanu který spadl vidět kost. Balvanem neotáčejte! 
 
Je na horní straně balvanu vidět kost? 
 
→ Ano 

Výborně! Vezměte si balvan. 
 

→ Ne 
Bohužel máte smůlu. Balvan uložte do skladu. 
 

• … ze skály spadlo více balvanů. 
Dejte si pozor, to je sesuv. Balvany, které spadly ze skály, dejte do 
skladu. 
 

• … dokončili svůj třetí pokus. 
Pokud ještě ze skály nespadl úspěšně žádný balvan, máte smůlu. 
 

• … padající balvan zasáhl výzkumníka Tima. 
Au! Umístěte balvany které spadly do skladu. 
 

• … dinosaurus spadne. 
Hra okamžitě končí. Balvany které spadly zůstanou kde jsou a nemůže si 
je vzít žádný z hráčů. 
 
 

Průzkum 
Tato část expedice vyžaduje trochu štěstí. Možná že objevíte nějakou kost. 
Vezměte jeden balvan ze skladu a hoďte s ním jako s kostkou. 
 
Je vidět na horní straně balvanu kost? 
 
• Ano? 

Průzkum byl úspěšný, vezměte si balvan. 
 

• Ne? 
Nemáte štěstí. Vraťte balvan do skladu. 
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Není-li ve skladu žádný balvan, hoďte hrací kostkou a posuňte Tima o 
odpovídající počet políček. 
 
 
Konec hry  
Hra končí, jakmile dinosaurus spadne. Ten, kdo má nejvíce balvanů je 
nejúspěšnějším dinosauřím výzkumníkem a vyhrává tuto hru. 
  
Tip:  
Než začnete vykopávat balvan ze skály, dobře si ho prohlédněte. Balvan, 
na kterém vidíte větší počet kostí má větší naději spadnout po vykopání ze 
skály tak, že na jeho horní straně bude vidět kost. 
 
 
 Expedice pro odborníky  
 
Hrajte podle pravidel základní hry, s výjimkou následujících 
změn:  

 
• Máte tolik pokusů na vykopávání, kolik bodů padlo na zelené hrací 

kostce.  
 

• Hráč, kterému dinosaurus spadne, prohrává. Takže se hráč před 
hodem kostkou může rozhodnout, že se svého tahu vzdá a předá 
kostku dalšímu hráči. 
 

• Hra končí, jakmile nastane jeden z těchto dvou případů:  
 

1. Všichni hráči se vzdali svého tahu.  
Vyhrává ten, který má před sebou nejvíce balvanů.  
 

2. Dinosaurus spadl. 
Hráč, kterému dinosaurus spadl, prohrává. Ostatní hráči si spočítají 
své balvany a ten kdo jich má nejvíce je vítězem.  


