
Da Vinciho kód 
 
Odhal tajný kód svých soupe�� d�íve než bude odhalen ten tv�j.  
Hra pro 2 až 4 hrá�e (Voln� p�eloženo z http://www.boardgamegeek.com) 
 

Obsah hry 
24 panely s �ísly 0 až 11 ve dvou barvách (bílé, �erné) a dále 2 panely se znakem „-“ ve dvou 
barvách (bílá, �erná). Pozn.: 2 panely se znakem „-“ se použijí pouze p�i h�e s rozší�enými 
pravidly. 
 

P�íprava hry 
1. Dejte dva panely se znakem „-“ zp�t do krabice. 
2. Položte do st�edu stolu všechny 24 panely s �ísly oto�enými dol� a d�kladn� je 

promíchejte. 
3. Každý hrá� si náhodn� vezme 4 libovolné (�erné i bílé) panely (pokud hrají 4 hrá�i, 

pak jen 3 panely) a postaví je p�ed sebe do �ady, s �ísly nasm�rovanými k sob�, tak 
aby je vid�l jen on. Pozn.: bu�te opatrní p�i tahání jednotlivých panel�, aby nedošlo 
k necht�nému oto�ení. V takovém p�ípad� si tento panel musíte vzít. 

4. Každý hrá� p�ed sebou si se�adí panely dle hodnot �ísel (nejmenší �íslo vlevo, nejv�tší 
vpravo). Nap�.: pokud si hrá� vytáhl �ernou 4, �ernou 1, bílou 7 a bílou 10, pak je 
se�adí: �erná 1, �erná 4, bílá 7, bílá 10. D�ležité: pokud má hrá� stejné �íslo jak na 
bílém tak i na �erném panelu, tak nejd�íve umístí ten �erný panel, pak teprve bílý. 

5. Nejmladší hrá� za�íná. Hra pak bude pokra�ovat ve sm�ru hodinových ru�i�ek. 
 

Základní pravidla 
1. Na za�átku tahu si hrá� vytáhne jeden libovolný panel z panel� zbylých na stole. 

Postaví jej p�ed sebe bokem (odd�len� od kódu) tak, aby jenom on vid�l �íslo, které je 
na n�m zobrazeno. 

2. Potom musí „úto�it“ (hádat) �íslo v soupe�ov� kódu. M�že si vybrat libovolného 
soupe�e. Útok se provede tak, že hrá� ukáže na panel soupe�e a �ekne, co si myslí, že 
to je. Nap�.: rozhodnete se pokusit se uhádnout �íslo první zprava (z vašeho pohledu) 
hrá�e, který sedí naproti vám. Nech� je to �erný panel. Vy si budete myslet, že je to 
t�eba 1, �eknete tedy „�erná 1“. 

3. Pokud hrá� �íslo uhádnul, p�íslušný protihrá� musí položit panel a to tak, aby každý 
vid�l �íslo na tomto panelu. Hrá�, který hádal a uhádnul, m�že a nemusí pokra�ovat 
v novém hádání (viz bod 5) 

4. Pokud hrá� �íslo neuhádnul, musí hrá� položit panel, který na za�átku svého tahu 
táhnul ze zbylých panel� a to tak, aby všichni vid�li �íslo na tomto panelu. Tento 
položený panel za�adí mezi sv�j kód podle správného po�adí. Protihrá�i dostávají 
tímto malou nápov�du o kódu hrá�e. Tímto tah hrá�e kon�í. 

5. Pokud hrá� napoprvé v tahu uhádnul (viz bod 3), m�že hrát (hádat) ješt� jednou nebo 
se rozhodnout sv�j tah ukon�it. Pokud se rozhodl ukon�it, v takovém p�ípad� vloží 
táhnutý panel ze zbylých panel� mezi svoje dle správného po�adí (ovšem utajen�). 
V této chvíli je kód hrá�e o 1 panel delší. 

 



Další tah (a vít�zství) 
Hra pokra�uje ve sm�ru hodinových ru�i�ek. Hraje se tak dlouho, dokud n�jakému hrá�i jako 
jedinému stojí panel (nebo více panel�). Takový hrá� vyhrává hru. 
 

Etiketa 
1. Hrá�i si nesmí zapisovat jednotlivé pokusy o uhádnutí. Musí si je sami pamatovat. 
2. Doporu�uje se, aby hrá�i nemluvili p�íliš nahlas o své strategii. 
3. Doporu�uje se, aby každý hrá� m�l na sv�j tah (hádání) p�edem stanovený �as (nap�. 1 

minuta), aby nedocházelo k pr�tah�m ve h�e. Hrá� v p�ípad� nedodržení �asového 
limitu by byl penalizován tím, že by musel položit panel, který táhl ze zbylých panel� 
a za�adit jej mezi panely svého kódu (tj. stejný postup, jako v p�ípad� neúsp�šného 
uhádnutí, viz bod 4 základních pravidel) 

 

Rozší�ená pravidla 
Stejná jako standardní pravidla, s tím rozdílem, že na za�átku mezi 24 panely s �ísly p�idáte 
ješt� 2 panely s poml�kou. Panel s poml�kou, pokud si jej hrá� vytáhne, m�že být vložen 
kamkoliv do kódu hrá�e (to samoz�ejm� komplikuje protihrá��m snahu uhádnout kód hrá�e). 
Protihrá�i, pokud cht�jí uhádnout takový panel, musí p�ímo ukázat a �íci, že se jedná o panel 
s poml�kou. Jakmile panel s poml�kou vložíte na n�jaké místo ve vašem kódu, už s ním 
nesmíte pozd�ji hýbat. 
 

Turnaj 
V turnaji se hraje n�kolik her za sebou. Z každé hry se pro každého hrá�e zapisuje skóre: 

- 1 bod za každý korektn� uhádnutý panel 
- 3 body za dokon�ení kompletního uhádnutí celého kódu soupe�e 
- 5 bod� za vít�zství v kole 

Vít�zem turnaje je hrá�, který b�hem t�í her získal co nejvíce bod�. 
 
 


