
Obecný popis hry
Hráč se snaží shodit z ruky všechny 
karty poschodí dřív než ostatní hráči. 
K dosažení tohoto cíle se  používají i 
karty balónů. Hráč během svého tahu 
může vyložit z ruky jednu, několik nebo 
všechny své karty. Podmínkou je, aby 
během tahu byla vyložená minimálně 
jedna karta poschodí.

Hráč, který není schopen provést tah, 
lízne z balíčku dvě karty a zopakuje 
pokus. V případě, že hráč po líznutí karet 
nemůže nebo nechce provést tah – říka 
“PAS”, a tah přechází na dalšího hráče.

Když v základním balíčku nezůstali 
žádné karty, v tom případě se karty na 
stole, které již byly odehrané, vracejí  
zpět do hry (horní otočené karty z každé 
hromádky zůstávají na stole).

Pravidla pro vyložení karet
Na hromádku karet poschodí lze položit: 

1. Kartu se stejným číslem poschodí: například, karta poschodí [1] se položí navrch karty poschodí [1].

2. Kartu poschodí s číslem, odpovídajícímu počtu poschodí “nahoru” / “dolu” podle čísla uprostřed na kartě balónu. Například: 
je otočená karta poschodí s číslem [5] a karta balónu s číslem [3], v tomto případě lze vyložit kartu poschodí s číslem [2] nebo 
[8] (5-3=2; 5+3=8)   

Na hromádku balónů lze vyložit libovolné karty balónů a to v libovolném počtu a kdykoliv během tahu, nebo je nevykládat 
vůbec: v tom případě aktuální zůstává karta balónu, ležící nahoře balíčku balónů.

Během tahu lze kombinovat výklad karet poschodí a balónů libovolným způsobem. Například hráč může vyložit hned několik 
jdoucích po sobě karet poschodí nebo balónů. Důležité je, aby během tahu hráč vyložil minimálně jednu kartu poschodí.

Příklad tahu: je otočená karta poschodí s číslem [3] a karta balónu s číslem [2], hráč vyloží kartu poschodí s číslem [5] (3+2), poté 
[7] (5+2), pak [9] (7+2), následně vyloží kartu balónu s číslem [3] a pak vyloží karty poschodí [6] (9-3) a [3] (6-3).

V případě jestli hráč vyložil z ruky všechny karty poschodí, pak může vyložit i zbývající karty balónů, čímž dokončí svůj tah. 
Nahoře hromádky karet balónů hráč ponechá kartu balónu dle vlastní libosti.

Konec hry
Když se hráči během tahu podaří zbavit všech karet z ruky, zatančí vítězný tanec, dostane prémiovou hvězdu a vezme si šest 
nových karet. Pak tah přechází na následujícího hráče.

Vyhrává ten, kdo první nasbírá 5 prémiových hvězd (při hře 2-3 hráčů) nebo 3 prémiové hvězdy (při hře 4-5 hráčů).

Pravidla “Numberloor” jsou jednoduchá: kdo odhodil všechny karty z ruky - dostává hvězdu. Ten kdo 
nasbírá potřebný počet hvězdiček – ten se stává vítězem! Hra má tři varianty pravidel, podle náročnosti. 
Tyto varianty vyberete dle znalostí hráčů: “Úplná” (8+), “Střední” (6+) a “Začáteční” (4+).

Počet hráčů: 2-5

Věk: 4+, 6+ 8+ let 
(záleží na variantě pravidel)

Doba hraní: 15-30 minut
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Videonávod: 
Pravidla hry

Úplná hra (8+ let)
Příprava hry 
Ve hře se používají dva druhy karet: karty poschodí a karty balónů. Pro Úplnou hru vyndejte z balíčku 
balónů 6 karet, označených modrou tečkou v levém spodním rohu.

Pořádně zamíchejte balíček a rozdejte každému hráči šest karet. Jestli nějaký hráč dostal pouze karty 
balónů a žádnou kartu poschodí, v tomto případě se karty musí zamíchat znovu a opět se rozdává.

Vytáhněte z balíčku a dejte doprostřed stolu dvě náhodné karty: první - karta poschodí, druhá – karta 
balónu (bezpodmínečně s číslem). Hráči se střídají po směru hodinových ručiček. Nejmladší hráč začíná hru.
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Jak fungují  speciální karty
Noční karta poschodí
Během svého tahu tuto kartu lze použít běžným způsobem jako normální kartu 
poschodí. Ale taky může přebrat tah hráče, který je momentálně na tahu, ale platí to 
pouze v případě, že hráč otočí minimálně jednu kartu poschodí a balónu.

Hráč, který přebral tah, pokračuje hru standardním způsobem a po skončení tahu 
hru pokračuje hráč po jeho pravici. Pokud hráč vyloží všechny karty poschodí, a 
zůstanou mu pouze karty balónů, v tomto případě u něj přebrat tah noční kartou 
poschodí nelze. A proto skončí svůj tah tím, že vyloží zbývající karty balónů.

A co výš než 9 a níž než 0?
Ve hře “Numberloor” si během pohybu mezi poschodími s číslem vyšším než deset, přidáváme nebo 
odebíráme v duchu tak, aby jsme se v závěru dostali na kladné jednoduché číslo.

Například, jestli jdeme s 9-ho poschodí o dvě poschodí nahoru, tím pádem se ocitneme v 11-tém  
poschodí, na označení jedenactého poschodí budeme potřebovat kartu poschodí s číslem [1]. V případě že 
je otočená karta [0], a my potřebujeme jít dolů o tři poschodí, tím pádem se ocitneme na poschodí číslo [7].

Obrazně řečeno, karta poschodí [2] ve hře Numberfloor, může znamenat jak poschodí [2] tak i poschodí [12]. 
A karta poschodí [0], může znamenat buď přízemí nebo poschodí [10].
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Karta balónů “Libovolné nejbližší poschodí”.
Dokud je na hromádce balónů otočená tato karta, tak do hromádky poschodí lze vyložit karty se stejným 
číslem poschodí, nebo karty vyšší nebo nižší o jeden nebo dvě čísla oproti číslu na otočené kartě.

Například, je otočená karta poschodí číslo [5], na ní lze položit karty poschodí s čísly [3], [4], [5], [6] a [7].

Pozor: každá nová otočená karta má vlastní nejbližší poschodí.

Střední varianta hry (6+ let)
V této verzi hráči sčítají a odečítají pouze v rozmezí třech. Jinak jsou pravidla totožná se základní 
variantou.

Pro tuto variantu musíte ze základního balíčku odebrat karty označené červeným puntíkem v levém 
dolním rohu. Jelikož do hry nevstupují  karty nočních poschodí, hra probíhá normálně bez přebírání 
tahu.

Začátečnická  varianta hry (4+ let)
V této verzi se hráči budou pohybovat v posloupnosti číselné řady dopředu či dozadu.

Pro tuto variantu budete potřebovat pouze karty poschodí. Takže ze základních balíčků odeberte 
karty balónů a noční karty poschodí.

Zamíchejte balíček, rozdejte každému hráči šest karet na ruku, a doprostřed stolu vyložte vedle sebe dvě karty poschodí.

Hráči chodí postupně, střídají se po směru hodinových ručiček. Začíná nejmladší hráč.

Během svého tahu hráč může vyložit vhodné karty navrch karet ležících uprostřed stolu.

Lze vykládat karty se stejným číslem jaké mají otočené karty, nebo karty dle posloupnosti nahoru a  dolu. Například, na kartu s 

číslem [4] lze položit buď [4], nebo [3], nebo [5].
Během svého tahu hráč může vyložit libovolný počet karet. V případě, že hráč nemůže (nebo nechce) vyložit žádnou kartu,  
musí říct nahlas “PAS”, čímž vynechá tah, a dobírá dvě karty na ruku z balíčku.

V případě, že je otočená karta s číslem [0], je následujícím číslem [1], a předchozím [9] (tj. jdeme z desátého poschodí  na deváté).

Pokud se během tahu hráči podaří vyložit všechny karty z ruky, musí vydat vítězný pokřik, vzít prémiovou hvězdu a dobrat na 
ruku šest nových karet z balíčku. V zápětí se na tahu ocitá následující hráč.

Když v základním balíčku nezůstali žádné karty, v tom případě se karty na stole, které již byly odehrané, vracejí  zpět do hry  
(horní otočené karty z každé hromádky zůstávají na stole).

Vyhrává ten, kdo první nasbírá 5 prémiových hvězd (při hře 2-3 hráčů) 
nebo 3 prémiové hvězdy (při hře 4-5 hráčů).

Karta balónů “Libovolné sudé / liché poschodí”.
Dokud je tato karta otočená, lze vykládat libovolné sudé či liché karty 
poschodí.

Karta balónu “Vynechání tahu”. 
V případě, kdy hráč ukončí svůj tah otočením této karty, následující 
hráč musí vzít z balíčku karet na ruku dvě karty a vynechává tah. Pak 
do té doby než se tato karta překryje jinou kartou balónu, mohou být 
vyloženy pouze karty poschodí s aktuálním otočeným číslem.
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Ostatní vzdělávací hry naleznete na stránkách  

www.thebrainyband.com 


