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Autor: Smola� 
Výchovný zám�r: hrubá motorika, ekonomická úvaha 
Po�et ú�astník�: oddíl, 8 organizátor� 
V�ková skupina: (I),II, III 
Prost�edí: krajina 
Ro�ní doba: po celý rok 
Denní doba: kdykoliv 
Trvání hry: 3 hodiny 
�as pot�ebný k p�íprav�: 2 hodiny k vyst�íhání karet a pr�kaz�, p�l hodiny k p�íprav� 
v terénu t�sn� p�ed hrou, hodinu den p�edem. 
Pot�eby: vesmírné pr�kazy, ozna�ení vesmírných stanic, 5 kalkula�ek, 5 psacích pot�eb, hrá�i 
pozd�ji ve h�e papír a tužku. 
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Ocitáte se v roli vesmírných obchodník� ve 23. století, kdy mezi �adou známých a obydlených 
solárních systém� vládne �ilý obchodnický ruch. Vesmírem trvale proudí suroviny z naleziš� 
na pr�myslové planety, kde se z nich stávají výrobky dále putující ke svým spot�ebitel�m. 
Mezi obrovskými nákladními lod�mi, t�žce naloženými jídlem �i slitinami však kli�kují mrštné 
pašerácké lodi, p�evážející zbran� a drogy, sice zakázané, ale o to výnosn�jší. 
Na cestách nap�í� Galaxií �íhají vesmírní piráti, �ekající na p�íležitost p�epadnout cizí lo� a 
vykrást její bohatství. Nepoctiví pašeráci na radaru zárove� s obavami o�ekávají lod� 
vesmírné policie, která bdí nad p�eváženými náklady. 
Za�ínáte jako drobní vesmírní obchodníci s malou, nevybavenou lodí a skromnou �ástkou 
pen�z. Jen na vás však je, abyste výd�le�nými obchody zmnohonásobili sv�j majetek a ze své 
lodi vybudovali obrn�nou pevnost, schopnou ubránit sv�j náklad nejen p�ed záke�nými piráty, 
ale p�ed zv�dy vesmírné policie. 
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Každý s hrá�� dostane sv�j pr�kaz vesmírného obchodníka a na první stran� vyplní své 
jméno. Stránka dv� slouží pro zápisy vesmírných policist�, na stránce t�i je sešíva�kou 
p�ipevn�na chlope�, za kterou se zasouvají nákladové listy. �tvrtá stránka slouží pro 
informaci o stavu vesmírného ú�tu (všechny operace se ve 23. století d�jí bezhotovostn�). 
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Každý hraje sám za sebe, vznik spolk� není možný (obchodníci jsou p�íliš opatrní, aby 
vytvá�eli spojenectví). Jejich úkolem je nakupovat a p�evážet zboží tak, aby vyd�lali. B�hem 
hry se celkem p�tkrát zm�ní ceny jednotlivých komodit (fluktuující ekonomika), takže je 
rychlost mezi jednotlivými stanicemi nutno spojit s dobrým rozmyslem p�i koupi výrobk�. 
Ve h�e je celkem p�t komodit legálních (potraviny, textil, slitiny, stroje, luxurie) a dv� 
nelegální (zbran�, drogy). P�evážení nelegálních komodit vynáší více, ale je nebezpe�n�jší. 
Krom� p�ti organizátor� u jednotlivých vesmírných stanic jsou pot�eba alespo� dva další, 
jeden hraje jako vesmírný policista a jeden jako vesmírný pirát. Vesmírní policisté mohou 
kdekoliv v hracím území kontrolovat p�evážený náklad. P�istihnou-li obchodníka p�i p�evozu 
drog nebo zbraní, vyškrtnou nelegální položku z nákladového lístku a do rejst�íku trest� 
napíší 10 minutový trest, který si provinilec okamžit� musí odpykat na Zemi ve v�zení. 
Vesmírní policisté mohou kontrolovat kdekoliv, to znamená i ve frontách tvo�ících se p�ed 
vesmírnými stanicemi. Vesmírní piráti mohou p�epadávat vesmírné obchodníky. V p�ípad�, 
že se vesmírný pirát dotkne vesmírného obchodníka, musí obchodník odevzdat sv�j náklad, 
nep�ichází však o peníze. Vesmírní piráti musí dodržovat dostate�ný odstup od vesmírných 
stanic, nesmí kontrolovat ve frontách p�ed stanicemi. 
Vesmírní obchodníci mohou b�hem hry rozši�ovat svoje lod� o dodate�né vybavení. Toto 
vybavení se dá zakoupit ve kterékoliv vesmírné stanici. Slouží jednak jako obrana pro 
usnadn�ní  p�evozu nákladu, jednak jako obrana proti vesmírným pirát�m i proti vesmírným 
policist�m. 
Fúzní st�ela: p�i napadení pirátem smí obchodník na svou obranu použít fúzní 
st�elu. Odevzdá pirátovi p�íslušnou karti�ku a tento pirát ho nesmí napadnout do 
chvíle, než se obchodník dostane do další vesmírné stanice. Jedna lo� unese až p�t 
st�el, jedna st�ela je na jedno použití. 

Rozší�ený nákladový prostor: zvyšuje kapacitu vesmírné lodi ze 
standardních 20 tun na 30 tun. Není možné mít více nákladových prostor� 
a dále zvyšovat kapacitu lodi. 
P�istávací po�íta�: Vesmírná lo� vybavená 

p�istávacím po�íta�em bude u vesmírné stanice obsloužena p�ednostn� 
oproti t�m, kdo ho nemají. Pozd�ji ve h�e, když má již podstatná �ást 
obchodník� toto rozší�ení, je nejlepší tvo�it dv� fronty – jednu bez 
p�istávacího po�íta�e a jednu s ním. Není možné mít dva p�istávací 
po�íta�e a být obsloužen p�ednostn� proti t�m, kdo mají jen jeden. 

Palubní po�íta�: vesmírní obchodníci, jejichž lod� jsou vybaveny palubním 
po�íta�em, u sebe smí b�hem hry mít papír a  tužku a mohou si d�lat libovolné 
poznámky o cenách atd. V zájmu vlastního zisku však nesd�lují svoje v�domosti 
o cenách jinde spoluhrá��m. 

Pulsní laser: Vesmírný obchodník napadený pirátem se m�že bránit 
použitím laseru. St�ihne si s pirátem, pokud vyhraje, nesmí ho stejný 
pirát napadnout do chvíle, než vesmírný obchodník dorazí do další 
vesmírné stanice, pokud prohraje, postupuje obvyklým zp�sobem. Lo� 



smí být vybavena více lasery, potom má vesmírný obchodník tolik pokus� st�ihnout si 
s pirátem a vyhrát, kolik má laser�. Po neúsp�šném použití laseru smí obchodník použít fúzní 
st�elu. 

Ruši� radaru: Vesmírný obchodník, kterého hodlá zkontrolovat policista, se 
m�že kontrole bráni použitím ruši�e radaru. St�ihne si s policistou, pokud 
vyhraje, nesmí ho týž policista zkontrolovat do chvíle, než obchodník opustí 
další vesmírnou stanici. Pokud prohraje, postupuje obvyklým zp�sobem. Je 
možné mít více ruši�� radaru, potom má obchodník tolik pokus� st�ihnout si 

s policistou a vyhrát, kolik má ruši��. 
Na konci hry se vyhodnotí stav kont jednotlivých hrá��. Pokud n�který z hrá�� na konci hry 
p�eváží náklad, vyhodnotí se cenou, za kterou byl nakoupen. Vybavení lodi se nezapo�ítává 
do výsledku, což je t�eba na za�átku hry dostate�n� zd�raznit. Po vyhlášení výsledk� 
dostanou slovo vesmírní obchodníci s nejlepším a nejhorším výsledkem a vysv�tlí, co ud�lali 
ve h�e dob�e a co špatn�. 
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Den p�ed za�átkem hry je t�eba zvolit umíst�ní vesmírných stanic. Osv�d�ilo se umístit Zemi 
– kde je umíst�no v�zení a hlavní rozhod�í, který posuzuje sporné situace �i p�ípadné otázky 
b�hem hry – do st�edu �tverce, v jehož rozích se pak nachází další stanice. Je-li n�která ze 
stanic umíst�na výrazn� dále než ostatní, je t�eba p�ed�lat ceny tak, aby se dobíhat k této 
stanici vyplatilo (na tábo�e Arabia & Vopruz ´84 byl Nezmar na vzdálené kontrole a b�hem 
celé hry k n�mu dorazili pouze dva obchodníci). Kontroly nemusí být daleko od sebe, hrá�i se 
stejn� b�hem hry nab�hají víc než dost (500 m max.). Umíst�ní stanic není tajné, hrá�i se 
dozví p�ibližné umíst�ní na za�átku hry. Na za�átku hry je t�eba zejména mladším hrá��m 
vysv�tlit, pro� se je u zboží uvedena v jedné stanici dvojí cena -  nákup a prodej, vysv�tlit, že 
stanice to bere ze svého pohledu a obchodník ve skute�nosti nakupuje za cenu Prodej a 
prodává za cenu nákup atd. (Ho��ák na tábo�e vozil jídlo z jedné stanice do druhé, kde ho 
systematicky prodával za nižší cenu a nep�išlo mu divné, že se jeho stav konta trvale snižuje). 
Nejvíce práce mají b�hem hry organizáto�i na vesmírných stanicích. Je t�eba, aby byli 
vybaveni kalkula�kou. Kontrolují také dodržováni pravidel. Platí, že obchodník smí p�evážet 
pouze jeden lístek s nákladem. Ten musí být umíst�n v pr�kazu obchodníka. P�i koupi zboží u 
stanice vyplní organizátor obchodníkovi karti�ku, na kterou namaluje symbol komodity (jsou 
t�eba jednoduché a nezam�nitelné symboly) a množství v tunách. Do polí�ka odkud napíše 
první písmeno své stanice (Zem� Z, Sírius S, Proxima X, Omikron O, Perseus P). P�i prodeji 
odebere od obchodníka nákladový lístek, do polí�ka kam napíše své písmeno a do tabulky 
stavu ú�tu zapíše nový z�statek. Pokud chce obchodník rovnou nakupovat, vyplní mu nový 
lístek, pokud ne nebo není rozhodnut, co koupit, musí ud�lat místo dalším obchodník�m ve 
front�. Pokud chce prodat jen �ást nákladu, p�epíše se zbytek na nový lístek, aby bylo 
dodrženo pravidlo, že náklad nem�že být rozepsán na více lístcích. Po p�lhodinách se m�ní 
období, organizáto�i na stanicích vym�ní tabulky s cenami. Ceny na p�íští období jsou vždy 
známy. Po dvou obdobích je výhodné ud�lat p�estávku na sva�inu a zodpov�zení p�ípadných 
dotaz�, které hrá�e napadly až p�i h�e. 



Vesmírní policisté a piráti jsou ve h�e spíš pro povzbuzení a ilustraci. Obchodníci mezi 
stanicemi a obzvlášt� ti, kte�í p�eváží zakázané zboží, cítí nap�tí, a� už jsou piráti a policisté 
v dohledu, �i ne. Podle mých zkušenosti sta�í skute�n� jeden policista a jeden pirát a zcela 
sta�í, pokud hrá�e trochu prohání po území. Cílem je nejen potrénovat rychlé nohy, ale 
zejména sv�j úsudek, co se vyplatí p�evážet kam s p�ihlédnutím k výd�lku, ale i ub�hnuté 
vzdálenosti. Už dvakrát se b�hem hry (jednou Krtkovi ve Stráži a letos Tomovi) poda�ilo 
hlavn� pirát�m b�hem p�l hodiny zrušit v podstat� všechny, protože v�tšina hrá�� nakupovala 
za všechny své peníze a tím pádem pro n� ztráta nákladu znamenala konec hry. Proto 
doporu�uji skute�n� vlažný p�ístup. Jak je vysv�tleno již v realizaci, pirát odebere lístek 
s nákladem, policista vyškrtne nelegální položky a uloží trest. 
Možnost zakoupení rozší�ení lodi byla ve h�e teprve letos, p�ekvapil m� zájem hrá�� o tuto 
možnost. Ceny byly ale nasazené p�íliš vysoko, doporu�uji je výrazn� snížit, nap�. takto: fúzní 
st�ela 10 	, rozší�ený nákladový prostor 20 	, p�istávací po�íta� 25 	, palubní po�íta� 
25 	, pulsní laser 50 	 a ruši� radaru 60 	. 
Ve h�e je spousta pravidel, která nedají moc dob�e kontrolovat, zd�raznil bych však, že jen 
poctiví hrá�i si skute�n� užijí. Pokud n�kdo bude vozit drogy a po vyb�hnutí ze stanice si 
nákladový lístek si schová do kapsy místo do pr�kazu, pravd�podobn� se na to nep�ijde, hrá� 
pravd�podobn� vyhraje, ale nezahraje si. Letos jsem za to musel bohužel jednoho z kluk� 
diskvalifikovat a t�žko �íct, jestli to mrzelo víc m� nebo jeho. 
Tak p�eju p�íjemnou hru a napište svoje komentá�e k pravidl�m (jiri.svoboda@chemie.uni-
regensburg.de).  
 


