
Seznam karet v Tetrikonu a význam pojmů 
 
K zakoupení 1 dílku do Tetrikonu u managera stolu je třeba odevzdat 
karty v součtu 100 „T - bodů“. Obchodovat o dílky Tetrikonu mezi hráči 
lze však v jakékoliv libovolné částce, určené nabídkou/poptávkou nebo 
dohodou mezi hráči. 
Karty s Tetrikon body jsou na rubu popsány písmenem „T“ a ve hře tvoří 
balíček „pokladnice.  
 
1  představuje 1 bod 
5  představuje 5 bodů 
10   představuje 10 bodů 
20   představuje 20 bodů 
25   představuje 25 bodů 
50  představuje 50 bodů 
 
 
Zvláštní bonusové karty „Náhoda“ tvoří samostatný 
dobírací balíček a lze je líznout pouze při hodu dvou 
stejných čísel na kostkách: 
 
Vyměň si 1 dílek u managera.  
Hráč předloží svůj dílek, který chce vyměnit. Následně hodí kostkou. Dle 
hodnoty na kostce obdrží odpovídající dílek z aktuální nabídky 6 kusů 
dílků od managera.   
Zkratka braill: směna 1 u M. 
  
Vyměň si 1 dílek s některým hráčem. 
Hráč předloží (popíše) svůj dílek, který chce vyměnit s některým z hráčů 
u stolu. Popíše svůj požadavek, co poptává, případně použije nápovědní 
destičku k přesnější specifikaci požadavku. Pokud najde hráče 
s požadovaným dílkem a ten souhlasí s výměnou, obchod lze uzavřít. Po 
uzavření obchodu kartu odevzdá managerovi stolu. 
Zkratka braill: směna 1 u H. 
 
Dostaneš 1 náhodný dílek od managera. 
Hráč po předložení kartičky obdrží od managera stolu jeden jím náhodně 
vybraný dílek z aktuální nabídky dílků. Hráč nehází kostkou. Kostkou 
hází manager. 
Zkratka braill: 1 náhodně od M. 
 
 



Dostaneš 1 dílek od vybraného hráče.  
Hráč po předložení kartičky obdrží od vybraného hráče od stolu jeden 
jeho volný dílek. Pokud vybraný hráč nemá žádný volný dílek, nemusí 
nic odevzdávat a kartička byla využita naprázdno. Hráč ji odevzdá 
managerovi stolu. 
Zkratka braill: 1 od H. 
 
Odevzdej 1 svůj dílek managerovi. 
Hráč odevzdá 1 svůj dílek spolu s kartou Náhody managerovi stolu. 
Pokud nemá žádný volný, musí vyjmout jeden ze svého Tetrikonu a ten 
odevzdat. Manager odevzdaný dílek poté zařadí mezi ostatní do 
losovacího sáčku.  
Zkratka braill: odevzdej 1 M. 
 
Vyber si 1 dílek z nabídky managera. 
Hráč po předložení této karty managerovi si může dle svého uvážení 
vybrat kterýkoliv dílek z aktuální nabídky managera. Hráč nehází 
kostkou. Manager má za povinnost popsat dílky v nabídce a zvolený 
předat hráči. 
Zkratka braill: vyber 1 od M. 
 
Lízni si 1 kartu z pokladnice! 
Lízni si 2 karty z pokladnice! 
Lízni si 3 karty z pokladnice! 
Karty s Tetrikon body jsou na rubu popsány písmenem „T“.   
Hráč po předložení karty „Náhoda“ managerovi si může dobrat příslušný 
počet karet z pokladnice.   
Zkratka braill: lízni 1 z P. lízni 2 z P. lízni 3 z P. 
 
Odhoď 1 kartu z ruky! 
Odhoď 2 karty z ruky! 
Hráč po předložení karty managerovi musí odhodit příslušný počet karet 
z ruky. Zkratka braill: odhoď 1 z R. odhoď  2 z R. 
 
V tomto svém tahu a kole nemůžeš obchodovat. 
Pokud si hráč lízne tuto kartu nemůže ve svém aktuálním tahu ani dál 
v probíhajícím kole s nikým obchodovat. Příkaz je zrušen v momentu, 
kdy na hráče, po oběhnutí kola, opět dojde řada. Kartu po uplynutí 
jednoho kola odevzdá managerovi. 
Zkratka braill: nelze obchodovat. 
 
 
 



V příštím tahu nemůžeš házet kostkami. 
Pokud si hráč lízne tuto kartu nemůže ve svém následném tahu házet 
kostkami. Ostatní akce však může ve svém příštím tahu provést. Těsně 
před svým dalším tahem, uvedenou kartu odevzdá managerovi. 
Zkratka braill: nelze házet K. 
 
Ode každého hráče dostaneš 10 T / 25 T! 
Hráč předloží kartu managerovi a od každého hráče obdrží kartu/karty 
s hodnotou 10 T – bodů nebo 25 T - bodů.  
Zkratka braill: 10 T od každého 
Zkratka braill: 25 T od každého 
 
Dej každému hráči 5 T. 
Hráč předloží kartu managerovi a každému hráči u stolu předá ze svého 
kartu/karty s hodnotou 5 T – bodů. 
Zkratka braill: 5 T pro každého 
 
Žolík 10 T bodů! 
Žolík 25 T bodů! 
Žolík 50 T bodů! 
Kartu hráč může použít okamžitě nebo si ji ponechá do dalšího průběhu 
hry. Karta slouží k výměně za T – body v příslušné hodnotě. Použitou 
kartu hráč odevzdá managerovi. Jeden hráč může mít k dispozici během 
hry i více Žolíků najednou. Současně či postupně je může u managera 
vyměnit za T – body v příslušné hodnotě. 
Zkratka braill: žolík 10 T. žolík 25 T, žolík 50 T    
 
Můžeš stavět ze 2 dílků najednou. 
Kartu hráč odevzdá managerovi a pokud má k dispozici dva či více 
volných dílků, může z nich až dva najednou vložit do diagramu Tetrikonu 
v jednom tahu. Hráč si může kartu ponechat a využít její funkci až 
v některém pozdějším kole. 
 
Poznámka: Jinak během hry lze do diagramu vložit jen jeden dílek 
v jednom tahu hráče!  
Zkratka braill: stavíš 2 v tahu 
 
V tomto svém tahu nemůžeš stavět.  
Kartu hráč odevzdá managerovi a ve svém tahu nemůže jako akci stavět 
diagram Tetrikonu. Hráč však může provést, dle pravidel, kteroukoliv 
jinou akci. 
Zkratka braill: nestavíš 
 



Vyber hráče, dá ti 25 T! 
Hráč kartu odevzdá managerovi, vybere hráče u stolu, který mu odevzdá 
ze svého 25 T bodů. Pokud hráč nemá dostatek bodů, odevzdá jen to, 
co má k dispozici. 
Zkratka braill: vyber 25 T od 1 H. 
 
Imunita – kartu můžeš ve hře použít jen 1x! 
Karta chrání hráče před odevzdáním čehokoliv managerovi či hráčům. 
Jednorázově ruší příkazy karet „Náhody“, které hráč sám získal nebo 
jejich nárok uplatňuje jiný hráč. Kartu lze uschovat do pozdějšího kola. 
Kartu lze použít jen 1x. Použitá karta se okamžitě vkládá dospod balíku 
karet „Náhoda“.    
Zkratka braill: imunita 
 
Dědictví – od managera dostaneš 150 T! 
Hráč kartu odevzdá managerovi a obratem od něho obdrží z Pokladnice 
(nebo z balíčku karet vrácených od hráčů) 150 T bodů. Kartu lze uchovat 
do pozdějšího kola.  
Zkratka braill: dědictví 
 
Pozor:  Všechny použité karty Náhoda má manager stolu za úkol vracet 
dospod balíčku karet Náhoda. Jednou či dvakrát za partii je třeba balíček 
důkladně promíchat a položit karty rubem nahoru! 
 
Pozor: Manager všechny karty s T body od hráčů jako platby dává 
stranou. Pokud původní balíček „pokladnice“ je hráči spotřebován, 
z přijatých karet s T – body, po důkladném promíchání, vytvoří nový 
balíček „pokladnice“ a položí karty rubem nahoru.  
 
Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., 
Praha 
e-mail: SDSZS@seznam.cz  


