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Návod ke hře Člověče, napij se! 1 + 2 

 
Herní deska je oboustranná. Na jedné straně je „Člověče, napij se! 1“ (dále jen „jednička“) Hra je 

určena pro 2-4 hráče, z druhé strany pak „Člověče, napij se! 2“ (dále jen „dvojka“) pro 2-8 hráčů. 

Většina pravidel je pro obě verze stejná. Odlišnosti jsou pak blíže rozvedeny. Pro obě verze se 

používají také stejné karty.  

Je tedy na hráčích, jakou variantu zvolí. Pokud se sejde 4 a méně hráčů, je dobré hrát vždy 

„jedničku“! 

 

Motiv hry 

Každý z vás má jistě zkušenosti s tím, že se někdy vyskytl v hospodě. Ať už sám nebo s přáteli, 

posedět u dobrého piva, vždy se jedná o vcelku příjemnou záležitost. Cítíme potřebu i nutnost 

popovídat si o gravitačních mikročočkách ve vesmíru, o Muchově Slovanské epopeji, či která stáj 

vede v seriálu MS vozů F1. S přibývajícím časem nás však tlačí obavy, strach a hlavně neustálé 

pípání mobilu v kapse, toto skvělé zařízení opustit a vydat se k domovu. Tam na nás už netrpělivě 

čeká manželka (nebo partnerka) nervózní z toho, že jste na chvíli zmizel z dosahu její kontroly a 

moci. Od ní to pak schytáte, že jste si dovolil bavit se jinak, jinde a kvalitněji než s ní, když ona vás 

chtěla mít doma, potřebovala s vámi probrat, kdy se odveze k matce ten koberec, s kterou dvacítkou 

teď chodí Kája Gott, či něco jiného neméně důležitého. To už je ale jiné téma, které sem nepatří. 

V naší hře je důležitý motiv cesty z hospody domů. Ta je, jak v životě tak v této hře, plná nástrah a 

překvapení s často nečekanými konci. 

 

Před zahájením hry 

Každý hráč má svou hospodu (ve „dvojce“ je jedna společná pro všechny), do které umístí své čtyři 

figurky zvolené nebo vylosované barvy. Hraje se pravotočivě, po směru pohybu hodinových 

ručiček. Hráči se v hodech kostkou samozřejmě střídají. Před začátkem hry se také zamíchají karty 

a položí vedle herního plánu, obrázkem dolů.  

Začíná hráč, který pravidla nejméně pochopil (případně si všichni hodí kostkou). Ve hře pak dbejte 

na to, aby hráč, který je další na řadě, vždy počkal, až spoluhráč před ním dokončí svůj tah, hlavně 

úkoly z karet. Zabráníte tak zbytečným problémům. Na začátku hry se všichni hráči napijí!  
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Cíl hry 

Hráč musí postupně nasadit své figurky z hospody, projít s nimi herním plánem a umístit je všechny 

do domečku (ve „dvojce“ do dvou domečků) pochopitelně své barvy. Komu se to podaří nejdřív, 

vyhrává. Záleží pak na dohodě (kterou je potřeba uzavřít před začátkem hry), jestli ostatní budou 

hrát o pořadí. Domečky jsou objekty uvnitř herního plánu (ve „dvojce“ na oválném náměstí 

v pravém horním rohu hrací desky). 

 

Nasazování 

Opustit hospodu může figurka po řádném hodu šestky na hrací kostce. Hráč hází vždy nejvýše 3x, 

dokud mu nepadne. V dalším průběhu hry toto pravidlo platí jen tehdy, pokud hráč nemá žádnou 

jinou figurku ve hře! Figurka není ve hře v těchto případech: když je v hospodě, ve svém domečku, 

na políčku s textem (bažina, záchytka, hřbitov, komín,…viz níže). Ve svém domečku ale figurka 

postupovat může, takže když některý z těchto tří hodů zde lze zahrát, musí ho hráč k tomu využít a 

dál už neházet! 

V „jedničce“ hráč nasazuje na příslušné barevné políčko před svou hospodou. To je jeho startoviště. 

Ve „dvojce“ nasazuje na některé (záleží na vlastním výběru a taktice) ze čtyř zelených políček s 

šipkou před velkou hospodou. To jsou společná startoviště pro všechny.  

Po šestce se hází vždy ještě jednou. Pokud hráči padne více šestek po sobě, nemusí vše zahrát 

jedinou figurkou, ale může hody rozdělovat mezi ostatní své. Když už má hráč figurky ve hře, není 

povinností při šestce vždy nasazovat. Také není povinností zůstávat na startovišti. 

 

Postup 

Každá figurka po nasazení putuje herním plánem po hlavní cestě (ve „dvojce“ po cestách) nebo 

s využitím zkratek (vysvětlení níže) směrem do svého domečku. Postupuje se podle počtu bodů na 

kostce. V „jedničce“ pravotočivě po směru pohybu hodinových ručiček. Ve „dvojce“ vedou 

všechny cesty jedním směrem a napojují se na ovál s domečky. Na oválu pak figurky postupují 

levotočivě proti směru pohybu hodinových ručiček. Nelze zabočit do protisměru!  

Jak už bylo řečeno, při vícenásobném hodu kostkou (po šestce nebo šestkách), lze hody rozdělovat 

mezi více figurek. Když hráči padne například 6 a 3, může postoupit jednou figurkou (pokud už je 

ve hře) 6 polí a druhou 3 pole, nebo jedinou figurkou součtem tj. 9 polí. Může taky jednu nasadit 

(pokud je ještě co) a hrát buď přímo s ní 3 pole nebo ji nechat na startovišti a 3 pole postoupit jinou 

ve hře.  

Tahů se nelze vzdát! Všechny hody musí být využity (kromě čekání na vstup do domku, viz níže). 

  



 

 

3 

Zakončování v „jedničce“ 

Když je hráč těsně před domečkem, nesmí už postupovat znovu do hry, i kdyby chtěl. Poslední 

možnost, jak se znovu zapojit (z nejrůznějších taktických důvodů), měl na nejbližším rozcestí za 

ním.  

Do svého domku figurka zahýbá přes políčko s barevnou šipkou (pole před startovištěm, pro ostatní 

hráče je to normální políčko). Stejným způsobem postupují i ostatní figurky příslušné barvy. 

V domečku se figurky už nesmějí přeskakovat! Vždy je potřeba ostatními postoupit dozadu tak, aby 

další měly volný průchod. Na volné políčko v domku může figurka vstoupit jen na příslušný 

zbývající počet bodů, co padne na kostce. Pokud například figurce chybí 3 pole do domku a na 

kostce padne cokoliv vyššího (i šestka), figurka do něj nevstupuje. Zůstává stát na místě a čeká na 

další příležitost (hod se samozřejmě musí využít pro jinou figurku, pokud je nějaká ve hře). 

Mezi domečkem a hlavní cestou se nachází ještě jedno zajímavé políčko. Je to políčko „váleček“ 

(taky je na něm i zobrazen). Jedná se o platné políčko ve hře, tudíž přes něj musí každá figurka 

přejít a někdy na něj bohužel i vstoupit (pokud zbývající počet bodů na kostce vychází právě sem a 

hráč nemá jinou figurku ve hře). Dochází zde ke střetu s číhající manželkou, ráně válečkem a 

výsledkem je návrat figurky zpět do hospody. Nepříjemná situace jak v životě, tak i v této hře. 

Figurku teď po nasazení do hry čeká celá cesta znovu. Hráči se tedy, pokud to jde, snaží „válečku“ 

vyhnout.  

 

Zakončování ve „dvojce“ 

Hráč obsazuje svými figurkami dva domečky (se dvěma políčky pro dvě figurky). Nezáleží v jakém 

pořadí. Vstupuje do nich také na příslušný zbývající počet bodů na kostce. Taktéž se zde figurky 

nesmějí přeskakovat. Druhou figurkou lze vstoupit do domku, až je v něm obsazeno vzdálenější 

místo. Pokud počet bodů na kostce přesahuje možnost vstoupit do domku, může si hráč vybrat, 

jestli bude čekat, nebo pojede po oválu dál. Toto pravidlo tady platí i v případě, že má hráč jedinou 

figurku ve hře. Může tedy svou figurkou kroužit po oválu, jak dlouho uzná za vhodné.  

Jakmile figurka vstoupí do domku, nemá ještě zdaleka vyhráno. Hráč musí nyní ještě jednou hodit 

kostkou a svůj vstup tak potvrdit nebo nepotvrdit:  

Když padnou čísla 1, 3 a 5, dopadlo vše dobře a vstup je potvrzen.  

Když padne 4, nachází hráč doma manželku s milencem a figurku musí vrátit na políčko s jelenem 

(kresbou do něj zasahuje jelen).  

Když padne 2, dostává válečkem a vrací svou figurku zpět do hospody.  

No a konečně při 6 jak jinak, hází kostkou ještě jednou. 
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Rozcestí a zkratky 

V herním plánu je několik políček s rozdvojenými šipkami. To jsou rozcestníky. Pomocí nich hráč 

může vstoupit na zkratku a zkrátit si tak cestu. Není to ovšem tak jednoduché. Na rozcestí totiž 

musí figurka nejprve příslušným počtem bodů na kostce zastavit a zůstat zde stát. Teprve potom 

v některém z dalších kol může na zkratku vstoupit. Nelze svévolně odbočit z hlavní cesty. Když je 

například figurka 2 políčka před rozcestníkem a padne 5 na kostce, hráč (pokud chce nebo musí hrát 

touto figurkou) na zkratku nevstupuje, ale míjí ji a pokračuje po hlavní trase. Jednoduše, na zkratku 

může, až se na rozcestí postupně propracuje.  

Když tedy hráč stojí na rozcestníku, není povinnost na zkratku vstupovat. Má nyní na výběr, jestli 

půjde zkratkou, nebo bude pokračovat původním směrem po hlavní cestě.  

Políčka zkratek tvoří oblouk, který se pak přímým způsobem napojuje vždy jen na jedno políčko na 

hlavní cestě. Hráči tedy postupují přes něj a ne jinudy.  

V „jedničce“ je jedna hlavní, centrální zkratka tzv. „Černá stezka“. Díky ní si hráč může zkrátit 

celou polovinu trasy, ale taky může skončit v bažině, na záchytce nebo v lese (viz níže). Na Černé 

stezce je obousměrný provoz, takže zde může dojít k čelnímu střetu dvou figurek. 

 

Odbočky a políčka s texty 

V herním plánu je taky několik políček s jednoduchou šipkou. To jsou odbočky. Pokud figurka 

vstoupí a zůstane stát na tomto políčku, nemá teď na výběr a musí dále postupovat směrem, který 

jednoznačně ukazuje šipka. Toto políčko je tedy spíše nevýhodné. Většinou vás posílá, kam 

nechcete a to na další zrádná políčka. Jsou to políčka s texty (bažina, záchytka, komín, orlí hnízdo, 

hřbitov, kravín). Na toto políčko, se figurka chtě - nechtě musí dostat. A to opět na příslušný počet 

bodů na kostce, která tam zbývají. To znamená, například do lesa se z odbočky dostane na 4 nebo 

postupně 3 a 1 a podobně. Když padne vyšší tj. 5 a více, nemůže prozatím do lesa postupovat a 

zůstává zde stát. Dokud figurka ještě není v lese, je to pořád figurka ve hře, takže hráč nemůže 

(pokud má tuto jedinou) hrát kostkou 3x. Na hřbitov a do kravína se figurka může dostat z běžné 

zkratky (ve „dvojce“)  

Políčka s texty už nejsou políčka ve hře. Když se tedy sem figurka dostane, je dočasně mimo hru. 

Do hry se opět dostává hodem šestky a následným dalším. Osvobozuje se jedním tahem, to 

znamená, že pokud chce šestku použít pro vysvobození této figurky, musí následný hod použít pro 

její postup do hry. Figurka se vrací stejnou cestou, jakou sem přišla. Za odbočkou pak původně 

předpokládaným směrem. Při návratu zpět je potřeba dávat pozor, aby figurka opět nevstoupila na 

odbočku posílající ji třeba do lesa znovu. Na políčkách s texty se hráči mohou samozřejmě i 

vyhodit. 
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Vyhazování 

Oblíbený prvek vyhazování samozřejmě nesmí chybět. Jestliže některá figurka vstoupí na políčko, 

kde už stojí soupeřova, vyhazuje ji a vrací zpět do její hospody. Vyhození nastává ale jen v případě, 

že na tomto políčku vyhazující zůstane stát. Při vícenásobném hodu (šestky) se figurka vyhazuje až 

na cílovém políčku, nikoliv na dílčích hodech. To znamená, hráči například padne 6 a 2 a rozhodne 

se zahrát součtem tj. o 8 polí. Na šestém nebo druhém poli je soupeřova. V takovém případě ji 

nevyhazuje, ale míjí. Podobné je to i při nasazování. Když se hráč rozhodne nasadit a hned 

postoupit ze startoviště, kde stojí soupeřova figurka, nevyhazuje ji. Vyhozená figurka se do hry pak 

vrací hodem šestky a klasickým nasazením. Vyhodit může (i musí, když mu postup z karty vychází 

zrovna sem) někdy i hráč sám sebe.  

 

Karty 

Nedílnou součástí hry je i balíček 32 karet. Ty je potřeba předem nastříhat. Před začátkem každé 

hry se zamíchají a položí vedle herního plánu obrázkem pochopitelně dolů. Hráč vstupující (a 

zastavivší se) svou figurkou na pole s označením „K“ si vezme vždy vrchní kartu, podle ní se zařídí 

a vrátí ji pak dospodu mezi ostatní. Na kartách jsou popsány a vyobrazeny úkoly, které figurka resp. 

sám hráč musí vykonat. Většina karet je výhodných, takže se vyplatí riskovat, a pokud je možnost, 

na kartu vstupovat. Pokud není stanoveno jinak, plní úkol z karty vždy ta figurka, která na kartu 

vstoupila. Útoky z karet jako dohánění a vyhazování nejbližšího spoluhráče (a obráceně) se 

nevztahují na figurky na zkratkách ale jen těch na hlavních cestách. Karta s jakýmkoliv postupem 

směrem vpřed se využívá jen v případě, že se tím figurka přemístí blíž ke svému domečku nebo 

přímo do něj (a taky na „váleček“ (v „jedničce“)). Pokud počet bodů přesahuje domeček a vychází 

dál na hlavní cestu, figurka se nepřemisťuje, ale zůstává stát na kartě. Ve „dvojce“ karta s návratem 

směrem zpět může počtem polí vycházet dál než do hlavní hospody. V takovém případě se umisťuje 

rovnou do ní. Během hry se může stát, že na kartu hráč vstoupí, i když není zrovna na řadě (při 

vyhazování nejbližšího spoluhráče, při výměně pozice). V tomto případě si taky bere kartu mimo 

pořadí. Cizí resp. spoluhráčovou figurkou se rozumí figurka jiné barvy než tvá.   

Kromě klasických karet jsou tu ještě tři speciální se zlatým rámečkem. To jsou tzv. „Zlaté karty“. 

Když hráč narazí na tuto kartu, nevrací ji dospodu mezi ostatní, ale ponechává si ji k pozdějšímu 

využití. Její obsah ostatním neprozrazuje! Jedná se o kartu mimořádně výhodnou. Hráč ji nemusí 

využít hned, ale až ve vhodný okamžik například v závěru hry. Karta s šestkou třeba slouží hráči 

jako kdyby mu padla na kostce (při jejím použití hraje ještě i klasickou kostkou). Hráč Zlatou kartu 

může použít, pouze když je na řadě (kromě odpustky). To znamená, až spoluhráč před ním řádně 

dokončí svůj tah a než on sám hodí kostkou. Použití zlaté karty musí všem zřetelně oznámit. Karta 

se pak vrací dospodu hlavního balíčku.    

Aby toho nebylo málo, je tu ještě jedna speciální karta. Má rámeček olemovaný lebkami a je to tzv. 

„Černý Petr“. Pro změnu nejnevýhodnější karta ze všech (jak už její název napovídá). Pokud na ni 

hráč narazí, opět nikomu nic neprozrazuje a ponechává si ji. Její význam spočívá v tom, že komu po 

skončení hry zůstane, musí splnit nepříjemný úkol. A to vystrčit na všechny holý zadek. Hráči se 

před začátkem hry můžou dohodnout (pokud námi nabízený nebude všem vyhovovat) na nějakém 

jiném úkolu, který si sami vymyslí (třeba dopití plné sklenice apod). Aby to dotyčný neměl tak 

beznadějné, jsou tu dva způsoby, jak se Černého Petra během hry zbavit. Jeden z nich je jít do lesa, 
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do bažiny (v „jedničce“), na komín nebo do orlího hnízda (ve „dvojce“). Na tato políčka se ale hráč 

svou figurkou (podle výše uvedených pravidel) musí nejprve dostat. Po splnění této mise hráč kartu 

vrátí do balíčku a ten nyní pořádně zamíchá, aby dal šanci ostatním. Druhý způsob jak zrušit toto 

prokletí je vyhrát v celé hře. 

Pojmy na kartách jako „odstraň cizí figurku“, „jde ven“, „ztrácíš figurku“ a pod znamenají, že 

dotyčná figurka se vrací zpět do hospody. 

 

Figurka „Láhev“ 

Tato figurka se používá jen v „jedničce“. Na začátku každé hry se umístí jedno pole za první 

figurku nasazenou do hry. Pohybuje se po herním plánu jako ostatní figurky počtem bodů na kostce 

pravotočivým směrem. Láhev je k dispozici všem hráčům. Kdo chce hrát lahví, musí mít však 

minimálně jednu svou figurku ve hře! Kouzlo figurky Láhev spočívá v tom, že při vhodné 

spolupráci více hráčů může posloužit k likvidaci některé „nepohodlné“ figurky ve hře.  

Pokud se tedy hráč rozhodne hrát Lahví, musí tuto skutečnost zřetelně oznámit před hodem 

kostkou! Tím taky odpadá možnost hrát toto kolo vlastní figurkou. Při šestce musí Lahví 

samozřejmě postoupit 6 i následný hod. Pokud Láhev vstoupí na pole, kde je jiná figurka, 

pochopitelně ji vyhazuje a vrací do příslušné hospody. Nastane-li opačná situace, kdy hráč svou 

figurkou vstoupí na pole, kde je Láhev, nikam ji nevyhazuje, ale odsunuje jedno pole za sebe (může 

se stát, že na tomto políčku je nějaká figurka. Láhev ji samozřejmě také vyhazuje).   

Láhev se pohybuje pouze po hlavní cestě. Nepoužívá zkratky (i když vstoupí na rozcestí). Taktéž je 

imunní vůči kartám. Pokud se hraje o pořadí, ten kdo dokončí hru, může hrát nadále Lahví.  

 

Kdy se hráč musí napít 

Konečně se dostáváme k samotné podstatě hry. Nezbytností ovšem jsou sklenice (pokud možno 

stále plné) vašich oblíbených nápojů.    

Hráči se v průběhu hry pochopitelně mohou napít kdykoliv chtějí, ale podle přísných zavedených 

pravidel nastávají situace, kdy není na výběr. Hráč se tedy musí napít v těchto případech: 

Je-li jeho figurka vyhozena kterýmkoliv spoluhráčem – Při jakémkoliv návratu své figurky zpět do 

hospody – Při střetu s Lahví (jen v „jedničce“). To když je vyhozen Lahví, nebo on odsunul Láhev 

za sebe - Pokud mu to ukládá karta – Když shodí kostku ze stolu – Když shodí Láhev - Pokud hodí 

kostkou dřív, než spoluhráč před ním dokončí své tahy a úkoly z karet – Za zdržování – Za 

zbytečné přemýšlení – Za švindlování – Za rozčilování – Pokud se dostatečně nevěnuje hře 

(například příliš mobiluje). Všichni hráči se taky musí napít na počest toho, který svou figurkou 

vstoupil do domku. Ten se napít nemusí. 

Hráč se nemusí napít hned, ale nejpozději však, než na něj přijde znovu řada. Pokud hodí kostkou 

dřív, než splní své dluhy, je jeho hod neplatný a musí se navíc teď napít třikrát! Za švindlování, 

zdržování a vlastní napití. Výjimku lze udělit, když má prázdnou sklenici a není co pít. Své dluhy 

splní, až je opět co na stole.  

Množství, které hráč vypije, je libovolné (pokud karta „Dopij sklenici“ nestanoví jinak) a záleží jen 

na něm a na jeho stavu. Spoluhráči mu mohou větší či menší dávky pouze doporučovat.  
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Mobilování 

V dnešní době, jak známo, jsme všichni totálně závislí na mobilních telefonech (hlavně ženy). Bez 

prozvánění každé 2 minuty, volání, ďobání a neustálého kontrolování displeje si to někteří z nás ani 

neumí představit. Tento prvek však nepříjemně ovlivňuje hru a velmi ruší! 

Proto navrhujeme při této hře vyhlásit zákaz používání mobilních telefonů. Nejlépe, aby si ho každý 

na začátku hry vypnul. Pokud se vám to nepodaří prosadit (s největší pravděpodobností) a někdo 

tímto nešvarem bude přesto obtěžovat, navrhujeme zavést sankce. Při jakémkoliv kontaktu 

s mobilem (byť jen prohlédnutí příchozí zprávy nebo hovoru) bude hráč potrestán některým 

způsobem: Dopitím sklenice – Ztrátou dvou figurek – Do konce hry bude jeho mobil sloužit jako 

tácek pod sklenicí – Při opakovaném nerespektování a ignoraci vyloučením ze hry. 

 

Závěr 

Toto je podrobný návod ke hře. Nemůže ovšem do detailu obsahovat všechny herní situace a 

varianty. To by na něj nestačilo ani 100 stran. Výjimečně se může vyskytnout problém, který není 

v návodu blíže popsán a rozveden. V takovém případě pak rozhoduje: 

1. Nejlogičtější vysvětlení. 

2. Názor většiny. 

 


