
Habermaaß-hra 3616A /4717N 

 

CZ 
 

 

 
Zvířecí pyramida – karetní hra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Distributor ČR: 
AV distribuce s.r.o. 

Přátelství 1503/14b, Praha 10 

2

Zvířecí pyramida – karetní hra 
Rozechvělá hra pro 2 - 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. 

Obsahuje dvě herní varianty. 
 
Autor:  Markus Nikisch 
Ilustrace:  Michael Bayer 
Poskytovatel licence:  Klaus Miltenberger 
Délka hry:  cca. 10 minut 
 
 
Podívejte se na to! Zvířecí děti dovádějí na krokodýlových zádech. 
Ale pozor! Nebude to trvat dlouho a někdo z nich spadne! 
 
obsah 
1  krokodýl 
40  karet zvířecích mláďat 
16  karet zvířecích maminek 
Návod ke hře 
 
 
 
 
 
 
40 zvířecích mláďat 
 
 
 
 
 
16 zvířecích maminek 
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Hra číslo 1: Vršení zvířat 
Kdo bude nejzručnější a nakupí svoje karty na záda krokodýla jako první a 
zvítězí tak v této hře? 
 
Příprava hry 
Umístěte krokodýla doprostřed stolu. Rozdělte karty podle barev jejich 
zadní strany. Každý hráč dostane 14 karet jedné barvy. Každý si svůj 
balíček karet zamíchá a položí jej před sebe na stůl lícem dolů. 
Zbylé karty vraťte do krabice na hru. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Nejlepší horolezec začíná. Pokud se 
nemůžete dohodnout, kdo z vás to je, začíná nejmladší hráč a otočí jednu 
kartu z vrchu své hromádky. 
 
 
Co karta ukazuje? 
 
• zvířecí mládě? 
 Opatrně umístěte tuto kartu na krokodýla nebo na vrchol všech karet, 

které již na krokodýlovi leží. Pokud při tom vaše karta, nebo jakékoliv 
jiné karty spadnou, musíte si je vzít a položit pod svoji hromádku karet. 
Nejvýše však tři karty. Pokud jich spadne z krokodýla více, ostatní nad 
tento počet dáte stranou a již nebudou ve hře. 

• zvířecí maminka? 
 Vyberte si některého z ostatních hráčů, předejte mu svoji kartu a on ji 

bude muset umístit na záda krokodýla nebo na vrchol všech karet, které 
tam již jsou. Pokud při tom vaše karta, nebo jakékoliv jiné karty 
spadnou, musí si je tento hráč vzít a položit pod svoji hromádku karet. 
Nejvýše však tři karty. Pokud jich spadne z krokodýla více, ostatní nad 
tento počet dáte stranou a již nebudou ve hře. 

 
Potom je to na řadě další hráč. 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile se některý z hráčů zbaví všech svých karet. Tento hráč 
je vítězem hry. 
 



 

Distributor ČR: 
AV distribuce s.r.o. 

Přátelství 1503/14b, Praha 10 

4

 
 

Hra číslo 2: Profesionální hromady 
Hráč, který jako první úspěšně vytáhne z hromady karet naskládaných na 
zádech krokodýla tři karty zvířecích mláďat, které odpovídají kartě jeho 
zvířecí maminky, vyhraje v této dovednostní hře pro odborníky. 
 
Příprava hry 
Umístěte krokodýla doprostřed stolu. Rozdělte karty podle barev jejich 
zadní strany. Každý hráč dostane 14 karet jedné barvy.  
Zbylé karty vraťte do krabice na hru. 
Každý hráč si vybere ze svých karet jednu kartu zvířecí maminky. Zbylých 
13 karet zamíchejte a položte před sebe na stůl lícem dolů. Nakonec dejte 
dospodu hromádky vybranou kartu zvířecí maminky. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček, Hráč, kterému se nejvíce třesou 
ruce začíná. Cože? Nikomu z vás se ruce netřesou? Začne tedy nejmladší 
hráč a otočí jednu kartu z vrchu své hromádky. 
 
Co karta ukazuje? 
 
• zvířecí mládě? 

Opatrně umístěte tuto kartu na krokodýla nebo na vrchol všech karet, 
které již na krokodýlovi leží. Pokud při tom vaše karta nebo jakékoliv 
jiné karty spadnou, musíte si je všechny vzít a položit pod svoji 
hromádku karet. 
 

• zvířecí maminka? 
Nyní to začíná být zajímavé. Podívejte se a zjistěte, jestli je na 
krokodýlových zádech karta s odpovídajícím zvířecím mládětem. Při 
tomto zjišťování můžete karty na zádech krokodýla opatrně postrkovat 
jedním prstem.  

 
→ Není tam odpovídající karta? 

Škoda! Zasuňte kartu zvířecí maminky dospodu pod svojí hromádku 
karet. 

 
→ Je tam odpovídající karta? 
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Výborně! Zkuste tuto kartu opatrně z hromádky na krokodýlových 
zádech vytáhnout. Můžete při tom ostatní karty opatrně postrkovat. 

 
Pokud se vám to podaří, položte si tyto dvě odpovídající karty před sebe na 
stůl lícem nahoru. 
Pokud přitom jedna nebo více karet spadne z krokodýla, je váš tah 
okamžitě u konce. Musíte si vzít všechny karty, které spadly a spolu 
s taženou kartou zvířecí maminky je zasunout pod svoji hromádku karet. 
 
Potom je na řadě další hráč. 
 
Konec hry 
Hra končí, jakmile některý z hráčů získá čtyři dvojice karet mláďat a 
maminek. Tento hráč vyhrává hru. 


