
Ahoj kamarádi, 

pojďte si se mnou zahrát hru Kvarteto  
na cesty – Výlety po ČR. Kvarteto možná  
už znáte, ale tentokrát se můžete během 
hry seznámit i se zajímavými tipy  
na výlety po České republice. 

Další tipy 

• Hráč, který vyhraje, může určit,  
na který z výletních cílů se pojedete 
příště podívat. 

• Pokud vám ve hře chybí vaše 
oblíbené výletní cíle, můžete si 
vytvořit vlastní karty (ale musí mít 
všechny stejnou zadní stranu, jinak 
se prozradíte). 

• Můžete si zahrát jednoduchý kvíz. 
Vedoucí hry postupně čte krátký 
popisek k výletnímu cíli z karty. 
Ostatní hádají, co to je, aniž by se 
na kartu podívali. Kdo získá nejvíce 
karet, vyhrál.

Hra obsahuje: 
• 32 karet, celkem tedy 8 kvartet

Váš Kvído 

Konec hry

Vítězí ten hráč, který má na stole  
na konci hry nejvíce vyložených  
kvartet.

Přeji vám příjemnou zábavu!
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Trosky
Tento symbol Českého ráje poznáte  

podle typických dvou věží. Nižší věž  

se jmenuje Baba, vyšší Panna.

Hrady

1c

Loket
Goticko-románský hrad ze 13. století 

nad řekou Ohří. Můžete zde vidět největší 

známý meteorit, který dopadl na území ČR. 

Zámky

2bpodzemí
6aHrady



Cílem hry je nasbírat co nejvíce 
kvartet. Kvartetem je sada čtyř karet 
ve stejné kategorii. Tyto kategorie 
jsou následující: hrady, zámky, 
zříceniny, skály, rozhledny, podzemí, 
vrcholy a voda.

Nejprve rozdejte rovnoměrně všechny 
karty mezi jednotlivé hráče. Pokud 
má někdo o kartu víc než ostatní, 
nevadí. 

Hru začíná hráč, který má méně 
karet, nebo ten po levici rozdávajícího 
hráče. Zeptá se kteréhokoliv hráče na 
konkrétní kartu, kterou hledá  
za účelem sestavení kvarteta. Pokud 
vyzvaný hráč tázanou kartu má, musí 
ji odevzdat tazateli. Podmínkou je, 
že sám tazatel musí mít aspoň jednu 
kartu z kvarteta, ke kterému přísluší 
požadovaná karta.

Tazatel pokračuje dále stejným 
způsobem. Ptá se kteréhokoliv  
z hráčů na jednotlivé karty  
až do doby, kdy dotazovaný kartu 
nemá. Pokud dotázaný hráč žádanou 
kartu nevlastní, dostává se sám 
na tah (dotazovaný hráč se stává 
tazatelem) a pokračuje ve hře  
stejným způsobem. Takto hra 
pokračuje, dokud není složeno všech 
osm kvartet.  Pokud hráč složí úplné 
kvarteto, je povinen ho vyložit 
na stůl.

Cíl hry Průběh hry

voda
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Soutěsky Kamenice  

v Českém Švýcarsku

V Českém Švýcarsku se můžete projet 

na pramicích v Edmundově nebo Divoké 

soutěsce a obdivovat z vody jejich okolí.

vrcholy
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Děvín

Největší vrchol Pavlovských vrchů je vysoký 

550 m. Jeho hřeben má dva vrcholy, 

na jednom je televizní vysílač a na druhém 

zřícenina hradu Dívčí hrady.

SKÁLY
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Pravčická brána

Největší přirozená skalní brána na našem 

kontinentu je nejkrásnější útvar Českého 

Švýcarska a symbol celé této oblasti. 
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Rozhledny
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Salaš u Uherského Hradiště

Tato zajímavá rozhledna má tvar dvou 

sedmiček, které jsou do sebe zaklesnuté.  

Je ve výšce 366 m n. m. a nabízí výhled  

na pohoří Chřibů.


