
Cíl hry:
V této hře se snažíte správně odpovídat na otázky ze šesti různých 
okruhů. Pohybujete svojí figurkou na herním plánu a podle toho, 
na kterém poli skončíte, se určí okruh otázky, na kterou budete 
odpovídat. Pokud skončíte pohyb na políčku dějiny a politika, 
budete odpovídat na otázku z dějin a politiky. Pokaždé, když 
odpovíte správně, dostanete žeton s názvem příslušné kategorie 
v barvě daného okruhu otázek. Cílem hry je nasbírat šest žetonů 
v šesti různých barvách. Ve chvíli, kdy se vám podaří tyto žetony 
nasbírat a složit si tak různobarevnou mapu USA, můžete zamířit 
ke středovému poli. Pokud správně odpovíte na závěrečnou 
otázku, zvítězíte.

Karty otázek:
Pro tuto hru budete potřebovat všech 400 karet.
 
Otázky jsou rozděleny do šesti různých okruhů: dějiny a politika 
/ osobnosti / příroda a geografie / zajímavosti / sport / různé. 
Na každé kartě je šest otázek, každá z jiného okruhu. Tyto okruhy 
jsou vyznačeny na kartách i na žetonech. Jsou vyznačeny i na 
polích na herním plánu, takže bude vždy jasný okruh, z něhož 
bude otázka, na kterou budete odpovídat (obrázek 2). Správnou 
odpověď na každou otázku najdete na zadních stranách karet 
s otázkami. U prvních pěti okruhů jsou vždy 3 varianty odpovědi 
(a, b, c), ale pouze jedna varianta je správná – je označena tučným 
písmem. Předem se dohodněte, zda budete tyto varianty odpovědí 
při hře využívat. Můžete tedy buď dát spoluhráči na výběr ze 3 
variant odpovědi (může si alespoň tipnout tu správnou), nebo po 
něm budete vyžadovat rovnou správnou odpověď.
Otázka ze 6. okruhu se vás může ptát na něco z konkrétního 
obrázku. Najděte si příslušný obrázek podle čísla v balíčku karet 
s obrázky (na zadní straně každé karty s obrázkem je dolarová 
bankovka). V tomto okruhu žádné varianty odpovědi nejsou. Je 
jen jedna správná – na zadní straně karty s otázkami.

Příprava hry:
Karty otázek dobře zamíchejte a rozdělte na přibližně tolik 
stejných hromádek, kolik bude hrát hráčů. Hráči si hromádky 
rozeberou a dají před sebe otázkami nahoru. Balíček karet 
s obrázky (nejlépe vždy seřazených podle čísel) dejte zvlášť. 
Každý hráč si vybere jednu figurku a postaví ji na jedno 
z rohových polí herního plánu (obrázek 1). Na jednom poli 
může stát více figurek. Všichni hráči hodí kostkou a ten, kdo 
hodí nejvyšší číslo, začíná. Další hráči pokračují ve hře po směru 
hodinových ručiček. 

Průběh hry:
Když je hráč na tahu, hodí kostkou a posune svoji figurku na 
herním plánu o příslušný počet polí v libovolném směru. Pole, 
na kterém figurka skončí svůj pohyb, určí okruh, z něhož bude 
položena otázka. Pokud figurka skončí na jednom z rohových polí 
(symbol vlajky na obrázku č. 1), může si hráč okruh zvolit. Poté 
hráč po jeho levici vezme kartu otázek zespodu své hromádky 
a přečte příslušnou otázku. Nastane jedna z následujících třech 
možností: 

- Pokud hráč neodpoví nebo odpoví nesprávně, jeho tah končí 
a hraje hráč po jeho levici.

- Pokud hráč odpoví správně, dostane žeton v barvě příslušného 
okruhu a položí si ho před sebe. Jeho tah končí a hraje hráč po 
jeho levici.

- Pokud hráč odpoví správně na otázku z okruhu, ze kterého 
už žeton má, nedostává již další žeton (nikdo nesmí mít více 
žetonů jedné barvy), ale získává nový tah. Opět hodí kostkou 
a podle čísla, které padlo, znovu posune svoji figurku. Hráč po 
jeho levici vytáhne další kartu otázek a přečte tu, která přísluší 
okruhu, na kterém figurka skončila svůj další pohyb. Tímto 
způsobem může hráč ve svém tahu pokračovat, dokud bude na 
otázky odpovídat správně.

Na konci tahu je použitá karta otázek vyřazena ze hry. 

Cesta k vítězství:
Ve chvíli, kdy hráč nasbírá všech šest různých žetonů a složí si 
různobarevnou mapu USA, může v dalším kole zamířit na jedno 
z rohových polí, které si pro postup do středu vybere. Po cestě 
jako obvykle odpovídá na otázky, a pokud odpoví správně, má 
nárok na další tah. Pokud hráč hodí vyšší číslo, než potřebuje, 
aby se na zvoleném rohovém poli zastavil, může se na něm 
zastavit. Zde každopádně končí svůj tah.

Od svého dalšího tahu hráč již nehází kostkou a posouvá se na 
první pole s otázkami směrem ke středu herního plánu (obrázek 
3). Posunout se dál, směrem ke středu, je nyní možné pouze tak, 
že hráč správně zodpoví otázku na poli, na kterém právě stojí. 
Okruhy otázek jsou i na těchto polích vyznačeny. 

- Pokud hráč neodpoví nebo odpoví nesprávně, jeho tah končí, 
jeho figurka zůstává stát na místě a hraje hráč po jeho levici. 
V příštím kole bude hráč odpovídat na další otázku ze stejného 
okruhu.

- Pokud hráč odpoví správně, posune svoji figurku o jedno pole 
směrem ke středu. Jeho tah i tak končí a v příštím tahu bude 
odpovídat na otázku na dalším poli.

Vítěz:
Pokud hráč odpověděl správně na otázky na obou polích mezi 
rohovým a středovým polem, postoupí se svojí figurkou na 
středové pole (obrázek 3). Ve svém dalším kole bude hráč 
odpovídat na jednu otázku z okruhu, který vybere hráč po jeho 
levici. Tento hráč vybírá okruh, aniž by se předem podíval na 
otázky.

- Pokud hráč neodpoví nebo odpoví nesprávně, jeho figurka 
zůstává na středovém poli a v příštím kole bude hráč opět 
odpovídat na otázku z okruhu, který zvolí hráč po jeho levici. 
Tento okruh může být jiný než v předchozím kole.

- Pokud hráč odpoví správně, stává se vítězem.

Varianty:
1. Hra pro experty: Hráč, kterému je položena otázka, odpovídá 

bez možnosti výběru z variant odpovědi (a, b, c). Výjimku 
tvoří otázky, které jsou formulovány tak, že je nutné spoluhráči 
nabídnout varianty odpovědi.

2. Základní hra: Hráč, kterému je položena otázka, dostává 
zároveň možnost výběru z variant odpovědi, a může si tak 
tipnout správnou odpověď.

3. Hra pro začátečníky: Hráč, kterému je položena otázka, 
dostává možnost výběru ze tří variant odpovědi, ale pokud 
napoprvé neuhodne, dostává ještě jednu – poslední – šanci, 
aby si tipnul správnou odpověď.  

4. Hra na vnějším okruhu: Hráč dostane kterýkoli žeton 
pokaždé, když správně odpoví na otázku. Hra končí ve chvíli, 
kdy se posbírá všech 36 žetonů. Zvítězí hráč, který jich 
nasbíral nejvíce.

5. Hra bez herního plánu: Použijí se pouze karty otázek. Výběr 
okruhu určíte hodem kostkou (1–6). Pokud hráč odpoví 
správně, nechá si u sebe kartu otázek. Zvítězí hráč, který za 
předem dohodnutý čas nasbírá nejvíce karet otázek.

6. Hra v týmech: Před začátkem hry je třeba se rozhodnout, 
jestli se při odpovídání na otázky mohou členové týmu spolu 
radit, nebo ne.

7. Akční varianta: Ve chvíli, kdy figurka skončí svůj pohyb na 
políčku, kde stojí figurka jiného hráče, a hráč správně zodpoví 
otázku, může se rozhodnout místo získání žetonu či získání 
tahu navíc vzít jakýkoliv žeton hráči, jemuž figurka patří, 
a dát mu za něj jeden ze svých. Musí však dodržet pravidlo, že 
žádný hráč nesmí mít více žetonů jedné barvy.

8. Jeden tip na závěr: Pohybujte figurkami po herním plánu 
pouze ve směru hodinových ručiček. Prodlouží to hru o několik 
otázek a bude víc záležet na tom, kolik padne na kostce.

Hodně štěstí!

Herní materiál:
300 karet s 1 800 otázkami a odpověďmi, 100 karet s obrázky a bankovkami, oboustranný herní plán, 6 figurek, 36 žetonů s mapou USA v šesti 

barvách, hrací kostka, pravidla pro obě varianty hry.

ZÁKLADNÍ HRA – použijte herní plán s fotkami monumentů USA

Otázky vytvořili: Jan Madunický, Ivana, Tereza a Markéta Kocovy, Jan Cima, Martin Novák Pokud se vám tato hra líbí a chcete přispět k jejímu dalšímu rozvoji, využijte e-mailovou adresu otazky@albi.cz. Můžete sem posílat 
nejenom připomínky ke hře, ale také nápady na otázky, které vám ve hře chybí.
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Cíl hry:
V této hře budete cestovat po legendární silnici Route 66, která 
vznikla ve 20. letech 20. století v USA. Do té doby v Americe 
existovala jen nepřehledná změť archaických cest, tratí, stezek 
a pěšin, vytvořených indiány a evropskými kolonizátory.
Route 66 se rychle stala americkou cestou číslo 1. To, že spojovala 
východ se západem, přesně odpovídalo dávným touhám prvních 
osadníků putovat do neznámých končin Nového světa za lepším 
životem a novými příležitostmi. 
Route 66 měřila 2 448 mil (3 940 km) a protínala 8 států USA 
– Illinois, Missouri, Kansas, Oklahomu, Texas, Nové Mexiko, 
Arizonu a Kalifornii. Začínala v Chicagu a končila v Santa 
Monice poblíž Los Angeles na břehu Tichého oceánu.
Abyste se úspěšně dostali až do Santa Moniky, budete muset 
správně odpovídat na otázky z okruhů, které vám určí hod 
kostkou nebo váš soupeř. Ve variantě hry CASINO si dokonce 
budete moci vsadit dolary na své znalosti. V obou variantách 
hry však vyhraje ten z vás, který se dostane do cíle s největším 
balíkem peněz.
Říká se, že prakticky každý Američan alespoň jednou za svůj 
život cestoval po Route 66. Nyní to o sobě budete moci říci 
i vy!

Varianta hry JISTOTA 
Příprava hry:
Pro tuto variantu hry budete potřebovat pouze jednu figurku 
pro všechny hráče, kterou na začátku hry postavíte na start 
(Chicago). Na příslušná místa na herním plánu položte dolarové 
bankovky roztříděné podle hodnoty (na zadní straně každé karty 
s dolarovou bankovkou je obrázek). Karty otázek roztřiďte 
podle obtížnosti na 3 hromádky (otázkami nahoru). Karty 
s jednoduchými otázkami mají zelený okraj, karty s otázkami 
střední obtížnosti mají modrý okraj a karty s nejnáročnějšími 
otázkami mají červený okraj (obrázek 1). 
V této variantě hry bude obtížnost otázek narůstat v průběhu 
hry. 
Na jednoduché otázky budete odpovídat v Chicagu, Illinoisu 
a Missouri. 
Na otázky střední obtížnosti budete odpovídat v Kansasu, 
Oklahomě a Texasu. Nejnáročnější otázky budete řešit 
v Novém Mexiku, Arizoně, Kalifornii a Los Angeles.

Průběh hry:
Začíná hráč, který byl naposledy v USA (pokud takový není, 
začíná ten, který procestoval nejvíce zemí). Ten hodí kostkou, 
která určí okruh, z něhož mu bude položena otázka. Padne-li číslo 
1, musí odpovídat na otázku z dějin a politiky apod. Spoluhráč 
po jeho levici vezme kartu zespodu příslušného balíčku karet 
s otázkami a položí mu danou otázku.

- Pokud odpoví správně, získává příslušnou sumu dolarů 
(tabulka na obrázku 2). Ve hře pokračuje hráč po levici.

- Pokud hráč správně neodpoví, nezískává nic a pokračuje hráč 
po jeho levici. Takto se hráči střídají v zodpovídání otázek. Na 
konci tahu je použitá karta otázek vyřazena ze hry.

Pokud už všichni hráči v Chicagu odpovídali na jednu otázku, 
vezmou figurku a přesunou ji do další zastávky (symbol 
benzínové stanice na obrázku 3) ve státě Illinois, kde se 
pokračuje ve hře již popsaným způsobem. Na každé zastávce (na 
cestě jsou označené symbolem benzínové stanice) zodpovídáte 
každý jednu otázku. Zastávek je celkem 10 (včetně startu 
a cíle).

Karty s otázkami a odpověďmi
V této variantě hry budete odpovídat na otázky pouze z 5 různých 
okruhů: dějiny a politika / osobnosti / příroda a geografie / 
zajímavosti / sport. Správnou odpověď na každou otázku najdete 
na zadních stranách karet s otázkami. Každá odpověď má 
3 varianty (a, b, c), ale pouze ta varianta, která je označená 
tučným písmem, je správná. Dohodněte se předem, zda budete 
při hře využívat tyto 3 varianty odpovědí, nebo ne.
To, na jakou otázku máte odpovídat, poznáte podle hodu kostkou. 
Pokud vám na kostce padne číslo 6, okruh (1–5) vám zvolí vaši 
soupeři.

Vítěz
V Los Angeles, kde je cíl vaší cesty, budete opět všichni 
odpovídat na jednu otázku. Poté co dohrajete, spočítejte si 
všichni svůj výdělek. Vítězí ten, kdo se do cíle dostal s nejvíce 
dolary v kapse!

Varianta hry CASINO

Příprava hry:
Pro tuto variantu hry budete potřebovat pouze jednu figurku pro 
všechny hráče, kterou na začátku hry postavíte na start (Chicago). 
Do začátku obdrží každý hráč tyto bankovky: 3× 100 $, 3× 50 $ 
a 3× 20 $. Zbylé bankovky, roztříděné podle hodnoty, položte na 
příslušná místa na herním plánu. 
Karty otázek dobře zamíchejte a rozdělte na přibližně tolik 
stejných hromádek, kolik bude hrát hráčů. Hráči si hromádky 
rozeberou a dají před sebe otázkami nahoru.  

Průběh hry:
Začíná hráč, který byl naposledy v USA (pokud takový není, 
začíná ten, který procestoval nejvíce zemí). Ten hodí kostkou, 
která určí okruh, z něhož mu bude položena otázka. Padne-li číslo 
1, musí odpovídat na otázku z dějin a politiky apod. Spoluhráč 
po jeho levici vezme kartu zespodu balíčku z karet s otázkami 
a oznámí úroveň náročnosti otázky. Karty s jednoduchými 
otázkami mají zelený okraj, karty s otázkami střední obtížnosti 
mají modrý okraj a karty s nejnáročnějšími otázkami mají 
červený okraj. 

Hráč si nyní vsadí na to, zda odpoví správně. Vsadit si může 
buď 20, 50, nebo 100 dolarů. Po oznámení vsazené částky je 
mu položena daná otázka.

- Pokud hráč neodpoví nebo odpoví nesprávně, přichází 
o vsazenou částku. Ve hře pokračuje hráč po levici.

- Pokud hráč odpoví správně, vyhrává jednonásobek vsazené 
částky (např. vsadí-li 20 dolarů, vyhrává zpět svých 
vsazených 20 a navíc ještě 20 dolarů, celkem tedy 40 
dolarů). Pokračuje hráč po jeho levici. Takto se hráči střídají 
v zodpovídání otázek. Na konci tahu je použitá karta otázek 
vyřazena ze hry.

Pokud už všichni hráči v Chicagu odpovídali na jednu otázku, 
vezmou figurku a přesunou ji do další zastávky (symbol 
benzínové stanice) ve státě Illinois, kde se pokračuje ve hře 
již popsaným způsobem. V každé zastávce na cestě označené 
symbolem benzínové stanice zodpovídáte každý jednu otázku. 
Zastávek je celkem 10 (včetně startu a cíle).

Karty s otázkami a odpověďmi
V této variantě hry budete odpovídat na otázky pouze z 5 různých 
okruhů: dějiny a politika / osobnosti / příroda a geografie / 
zajímavosti / sport. Správnou odpověď na každou otázku najdete 
na zadních stranách karet s otázkami. Každá odpověď má 
3 varianty (a, b, c), ale pouze ta varianta, která je označená 
tučným písmem, je správná. Dohodněte se předem, zda budete 
při hře využívat tyto 3 varianty odpovědí, nebo ne.
To, na jakou otázku máte odpovídat, poznáte podle hodu kostkou. 
Pokud vám na kostce padne číslo 6, okruh (1–5) vám zvolí vaši 
soupeři.

Vítěz
V Los Angeles, kde je cíl vaší cesty, budete opět všichni 
odpovídat na jednu otázku. Poté co dohrajete, spočítejte si 
všichni svůj výdělek. Vítězí ten, který se do cíle dostal s nejvíce 
dolary v kapse!

Výrobce a distributor pro ČR:
Albi Česká republika a.s., Thámova 13, 186 00 Praha 8
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HRA ROUTE 66 –  použijte herní plán s logem Route 66

Správně zodpovězená 
jednoduchá otázka 20 dolarů

Správně zodpovězená 
středně náročná otázka 50 dolarů

Správně zodpovězená 
náročná otázka 100 dolarů
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