
BODY ZA „PASIVNÍ“ STANOVIŠTĚ (tj. ty, kde nenajdete instruktora) 

 

Vaším úkolem je na speciálním plánu Prahy dvacátých let (dále jen „plán“), který obdržíte na startu, zabrat co 

nejvíce míst s potenciálními zločinci. Potenciální zločinci jsou na plánu označeni žlutým puntíkem. Za každého 

zabraného zločince získáte 2 body. „Zabrat dané místo“ znamená, že jste pomocí vámi získaných dopravních 

cest vytvořili uzavřenou oblast (nebo několik uzavřených oblastí). Není-li oblast zcela uzavřená, místo se 

nepočítá jako zabrané.  

Po plánu se pohybujete pouze virtuálně, a to pomocí zakreslování tras barevnou fixou. Na plánu najdete tři 

typy zastávek:  

• černé kolečko = zastávka drožky,  

• zelené kolečko = zastávka taxíku i zastávka drožky 

• červené kolečko = zastávka tramvaje a často i zastávka taxíku a/nebo drožky 

Po herním plánu se pohybujete tak, že jedete-li drožkou, pohnete se z jednoho černého kolečka k druhému 

po jejich spojnici (černá čára). Taxíky a tramvaje fungují stejně, a mají tu výhodu, že můžete projet na jednu 

jízdu delší cestu (taxíky jezdí po zelených čárách a tramvaje po červených). 

 

V průběhu hry budete získávat kódy, které jsou okamžitě směnitelné na peníze. Po příchodu na stanoviště 

v mapě označené písmenem A-Z, naleznete samolepku se symbolem mince a kódem. Kód si zapíšete do 

hrací karty. Minci je nutné okamžitě využít, než dané stanoviště opustíte. Využijete je tak, že si za ni barevně 

v plánu obtáhnete vámi zvolený úsek cesty. Pokud nechcete, nemusíte využít plnou hodnotu mince, ale 

nemůžete si nic nechat na další stanoviště.  Pozor, úsek cesty musí z jedné nebo z druhé strany navazovat 

na vámi již vytvořenou cestu.  

• Cesta drožkou – 1 mince 

• Cesta taxíkem – 2 mince 

• Cesta tramvají – 3 mince 

Pokud tedy dojdete stanoviště s „trojkovou“ mincí, můžete se rozhodnout jet buď tramvají (= 3 mince) nebo 

jednu cestu drožkou a jednu cestu taxíkem (= 1 + 2 mince) a nebo tři cesty drožkou (= 1 + 1 + 1 mince).  

Pozor, abyste mohli využít cestu daným dopravním prostředkem, musíte stát na políčku, kde má daný 

dopravní prostředek zastávku. Tj. chcete-li jet tramvají, musíte stát na červeném políčku a jedete až na další 

červené políčko.  

 

Kde se nachází která mince bude v mapě stanovišť označeno.  

 

Tyrkysovou barvou vidíte příklad využití cesty tramvají 

(od jedné červené zastávky k druhé po vyznačené 

trase).  Vínovou barvou vidíte příklad využití cesty 

taxíkem (od jedené zelené zastávky ke druhé po 

vyznačené trase). Růžovou barvou vidíte příklad využití 

cesty drožkou (od jedné černé zastávky ke druhé po 

vyznačené trase) 

 

Na začátku hry si sami zvolíte místo, kde začínáte, z daného místa již trasa 

musí vést nepřerušovaně.  

 

Za vpravo uvedený příklad by tým získal 10 bodů (5 zločinců po dvou bodech) 

a stačily by mu k tomu mince v celkové hodnotě 12 (1 x tramvaj a 9 x drožka).  

 


