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Šťastný pirát 
     
 
 
 
Hra pro 2 - 4 šťastné piráty ve věku od 4 do 10 let. 
 
 
 
Autoři:  WorkART 
Ilustrace:  Sabine Kraushaar 
Délka hry:  přibližně 10 minut 
 
 
Po dlouhé měsíční plavbě se na veselé konečně usmálo štěstí. 
Během svého pátraní se jim podařilo objevit jeden z největších a 
nejcennějších pokladů světa. A protože bylo v místě více ostrovů, 
ihned vypluli hledat další poklad na sousední ostrovy. Kdo jako první 
sesbírá pět kusů pokladu? 
 
 
 
 
Obsah                            
4  veselí piráti 
7  karet moře a ostrovů 
17  pokladů 
1  hrací kostka 
2  dřevěné kulaté placky 
Návod ke hře 
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Myšlenka hry 
Veselí piráti hází kostkou a přesouvají se z jedné karty na druhou. 
Jakmile se pirát dostane na jeden ze dvou ostrovů, kde je ukryt 
poklad, získává ho. Jestliže se na jedné kartě sejdou dva, popřípadě 
více pirátů, musí mezi sebou bojovat v duelu, protože pouze vítěz 
získá poklad. Cílem hry je jako první sesbírat pět kousků pokladu. 
 
Příprava hry 
Umístěte všechen poklad doprostřed stolu na hromádku. 
Uspořádejte sedm karet (4 s mořským pobřežím, 2 s ostrovem, kde 
je ukryt poklad a jednu s pirátskou lodí) okolo pokladů do kruhu.  
Každý hráč si vezme jednoho piráta a umístí ho na pirátskou loď. 
Připravte si kostku a obě dřevěné kulaté placky. 
 
Jak hrát 
Hraje se po směru hodinových ručiček. Kdo z hráčů je nejveselejší, 
může začít. Jestliže se ale nedohodnete, začíná nejmladší hráč a hází 
kostkou. 
Popojeďte se svým pirátem o tolik karet, kolik ukazuje počet teček 
na hrací kostce. Každá karta se počítá jako jedno hrací políčko. Na 
jaké kartě se právě nachází váš pirát? 
 
• Na kartě s mořským pobřežím? 

Vše je v pořádku. Pokud stojíte na této kartě, nic se neděje. 
 
• Na kartě, kde je ostrov s pokladem? 

Pirátské štěstí! Na tomto ostrově jste našel poklad. Vezměte si 
jeden kousek pokladu z hromádky a umístěte ho před sebe. 

 
• Na pirátské lodi 

Pirátská smůla! Prohnaný pirát vám ukradl poklad. 
Vraťte jeden kousek pokladu na hromádku uprostřed stolu. 
Pokud žádný poklad ještě nevlastníte, nic nevracíte. 
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Pirátský duel 
Souboj se odehraje, jestliže se pirát dostane na kartu, na které již 
stojí jiný pirát. Jeden hráč nyní hodí oběma kulatými plackami. 
Jestliže obě placky ukážou loď, vezme si hráč část pokladu z 
hromádky. Duel trvá do té doby, než bude mít jeden z pirátů štěstí 
při házení a na obou plackách mu padne loď. 
 
Hráč, který házel kostkou, vezme si do své pěsti dvě placky a hodí je 
na stůl. Kolik lodí se objevilo na plackách? 
 
• Žádná nebo jedna loď? 

Smůla, je nám líto! Na řadě je další hráč, a to ve směru 
hodinových ručiček, jehož pirát také stojí na kartě. Vezme si obě 
desky a hodí je na stůl. 

 
• Dvě lodě? 

Šťastný pirát! Tento hráč vyhrává duel a vezme si, jako odměnu, 
z hromádky jeden kousek pokladu a položí jej před sebe. 

 
Pozor: 
Duel může skončit již po prvním hodu, ale také může trvat několik 
kol! 
Poté hraje další hráč, hází kostkou a posune svého piráta. 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile některý hráč nasbíral pět kousků pokladu, a tím 
také hru vyhrává. 


