
 

 

SEJMI HO 
Cíl:  

Cílem hry je vyhodit jednoho z hráčů čtyřikrát. V tu chvíli končí hra a vyhrává ten, 

který je vyhozen nejméněkrát. Pokud je takových hráčů více, rozhodují nasbírané 

žetony za vyhození (čím více žetonů, tím lépe). 

Příprava: 

Z pytlíku si vyndejte žetony ve tvaru kapky s naším logem, žetony se srdíčky a 

všechny figurky. V pytlíku by tedy měly zůstat jen čtvercové žetony s výhodami 

(celkem 9 žetonů). Žetony za zabití umístěte někam, odkud si je budete losovat. 

Srdíčka se rozdají po 4 kusech každému hráči (přebývající vyřaďte ze hry). 

Každý hráč si postaví svou figurku na hrací pole START 1 (tedy S1). Losem nebo 

jiným způsobem mezi sebou vyberete hráče, který hru začíná. Aby byl start 

vyrovnaný, přičte si začínající hráč k prvnímu hodu tolik, kolik je celkem hráčů. 

Druhý v pořadí si přičte o číslo méně, atd. 

Příklad startu: Hrají 4 hráči. První si k hodu přičte +4, druhý ke svému hodu přidá 

+3, třetí +2 a čtvrtý +1. 

 

Pohyb: 

Hráč, který začíná, hodí kostkou a posune se o tolik polí, kolik mu právě padlo na 

kostce (výjimka je první hod – popsáno výše v přípravě). Na šestku se nehází 

znovu. Hráči se střídají v tazích po směru hodinových ručiček.  

Figurky jsou ve tvaru hlavy, obličej vždy udává směr pohybu. Je povoleno 

pohybovat se pouze vpřed nebo zatáčet do stran. Není umožněno jít zpět 

(výjimky: žeton s výhodou nebo „jednička“ – viz níže).  

Pokud zastaví hráč na křižovatce, nechává směr hlavy beze změny. To z důvodu, 

aby bylo následující kolo vidět, odkud přišel. V dalším kole se může rozhodnout, 



kterým směrem půjde dál, tedy pokračovat rovně nebo zatočit do stran. Může se 

zajet i do slepé uličky (S1, S2, S3, S4), kde se hráč tzv. odrazí = dojede na konec a 

pak jde zpět. 

Pokud se hráč zastaví na poli zkratky (kamínková cesta), tak se po cestě přesune 

na její druhý konec a v příštím tahu pokračuje libovolným směrem. 

Pokud hráč hodí jedničku, má možnost změnit svůj směr (zůstane na místě a 

otočí se), nebo pokračuje o 1 pole dopředu dle pravidel výše. Pokud v minulém 

kole projel zkratku (stojí na jejím konci) a nyní hodí jedničku, má možnost se otočit 

a tedy ji projet zase zpět. 

Pokud se hráč zastaví na poli, kde stojí jiný hráč, tak jej vyhodí. Vyhozený pak svůj 

tah začíná na poli S2. Pokud je hráč během hry vyhozen podruhé, začíná na poli 

S3. Pokud je vyhozen potřetí, začíná na poli S4. A pokud je během hry vyhozen 

počtvrté, hra končí. S každým vyhozením hráči odevzdávají žeton s životem. 

 

Žetony: 

Ve hře jsou tři druhy žetonů: 

1) Žetony s logem LetokruHry ve tvaru kapky 

Tento žeton hráč získá jako odměnu, když vyhodí jiného hráče. Pokud na 

konci hry zůstane více hráčů s nejvíce životy, rozhodují o vítězi právě tyto 

žetony. 

 

2) Čtvercové žetony se symboly výhod 

Tento žeton hráč losuje z pytlíku, a to jen v případě, kdy je vyhozený. Žeton 

s výhodou může mít hráč u sebe pouze jeden. Pokud má hráč u sebe 

nějakou výhodu a je znovu vyhozený, může si svoji výhodu ponechat, nebo 

zvolit risk a vylosovat si výhodu náhradní (původní žeton odevzdá a losuje 

nový). 

Použité žetony se vrací zpět do pytlíku. 

Double (je ve hře 3x) => žeton se používá po hodu kostkou. Hráč, který 

jej použije, postupuje o dvojnásobek hozené hodnoty.  

Otočka (je ve hře 2x) => žeton se používá po hodu kostkou. Hráč, který 

jej použije, svoji figurku otočí, a může tedy jít do protisměru. 

Výměna (je ve hře 2x) => žeton se používá po hodu kostkou. Hráč, 

který tuto výhodu použije, si vymění místo s libovolným protivníkem. Po 

výměně se posune o tolik polí, kolik hodil na kostce. Směr pohybu si 



může vybrat. A také libovolně otočí soupeřovu figurku, jak se mu zlíbí. 

Soupeř pak tento směr musí ve svém následujícím tahu dodržet. 

Teleport (je ve hře 1x) => žeton se používá po hodu kostkou. Přesune 

hráče na libovolný START (S1 – S4). Hráč pak postoupí o tolik polí, kolik 

hodil na kostce. 

Život (je ve hře 1x) => žeton se životem se dá použít jako ochrana 

v případě, kdy je hráč vyhozen. Vyhozený hráč se posune na libovolné 

pole START (S1 – S4) a logicky neztrácí žádný život. Hráč, který jej 

vyhodil, má však nárok na odměnu a může si vzít žeton za zabití. 

Vyhozený hráč, který se zachránil životem, nemá v tomto případě 

nárok na losování dalšího žetonu s výhodou. 

3) Žetony se srdíčkem 

Na začátku hry dostane každý hráč 4 žetony se srdíčkem (viz popis výše – 

příprava hry). Tyto žetony slouží k informaci, kolik každý hráč má životů. Za 

každé vyhození odevzdá hráč jeden žeton do pytlíku (ne v případě, kdy se 

ubránil kouzlem „Život“). Pokud jeden z hráčů odevzdá poslední žeton, hra pro 

všechny končí.  

Hru lze hrát i bez těchto žetonů, ale je těžší – viz poznámky níže. 

Poznámky: 

Pro přehled je dobré udržovat směr hlav tak, aby bylo jasné, jakým směrem se 

figurky pohybují. 

Ve hře často vznikají situace, kdy se vícekrát vyhození hráči spolčují proti těm 

s nejvíce životy. Tato uskupení se během hraní často střídají v závislosti na 

aktuálním vývoji hry. 

 

Během hry velmi často hráči zapomínají, kolik životů mají jejich soupeři. Můžete si 

mezi sebou zakázat připomenutí počtu vyhození (nepoužívat žetony se srdíčkem). 

Tím pádem si hráči musí dávat větší pozor na dění ve hře, aby hru neukončil hráč 

(čtvrtým vyhozením protihráče), který nemá v daný moment šanci na vítězství. 

 

Přejeme příjemnou hru.  

 

www.letokruhry.cz 


