
PIVNÍ HRA 

 

Pre dvoch a viac hráčov od 18 rokov. 

 

„Namiesto mozgu máš z piva kocku.“ Tak toto o vás nikto nebude môcť povedať, ak budete 

hrať našu Pivní hru. Hravou formou si totiž precvičíte mozgové závity, postreh, pamäť a 

hlavne sa výborne pobavíte.  

 

Cieľ hry: 

Cieľom hry je zbierať karty piva a pomocou nich zložiť z troch rôznych kariet piva pivový 

pohár. Kto bude posledný, platí jedno pivo víťazovi! Pri zhode získa víťaz viac zaplatených 

pív. 

 

 

Príprava hry: 

Rozložte tácky na stôl ilustrovanou stranou navrch. Vedľa tácok umiestnite sedmové karty 

(mariášky), karty s výrezmi etikiet obrázkom navrch (karty etiket), karty záludných otázek 

lícom navrch (otázkami navrch) a balíčky akčných úloh (akční úkoly) a kariet piva lícom dole. 

Balíček kariet piva nazývajme bankom. Všetky balíčky poriadne premiešajte. 

 

Priebeh hry: 

Začína hráč, ktorý má najväčší pivný pupok. Pri zhode začína ten najmenší – tzv. malé pivo – 

a hra prebieha v smere hodinových ručičiek. Niekto skrátka bude musieť začať.  

Hráč hodí kocku a podľa čísla umiestni na danú tácku herní kámen. Podľa hodeného čísla sa 

zahrá príslušná hra alebo splní príslušná úloha: 

 

 

Stručné pravidlá hier a úloh sú na druhej strane každej tácky, podrobné pravidlá hier a úloh 

sú uvedené neskôr v tomto návode.  

 

1 – PIVNÍ ČÍČA – víťaz získava kartu piva od posledného hráča alebo z banku. 

2 – AKCE – riaďte sa textom, ktorý je na napísaný na príslušnej karte. 

3 – OTÁZKY – hráč odpovedá na otázku, ktorú mu prečíta spoluhráč po ľavici. Za správnu 

odpoveď získate jednu kartu piva z banku.  

4 – PIVNÍ PRŠÍ – víťaz získava kartu piva. Ostatní si dajú toľko glgov piva, koľko im zostalo 

kariet. 

5 – AKCE – riaďte sa textom, ktorý je na napísaný na príslušnej karte. 

6 – PRAVIDLO – hráč, ktorý na kocke hodil šestku, musí vymyslieť pravidlo, ktoré sú všetci 

povinní dodržať, a zároveň určí trest za jeho porušenie. 

 

Herní kámen: 

Ak niektorý hráč hodí na kocke rovnaké číslo, na akom už leží herní kámen, nehrá a za trest si 

musí dať toľko glgov piva, koľko hodil, a hádže ďalší hráč. Nie je teda možné plniť dvakrát 

po sebe rovnakú úlohu.  

 

Herní kámen sa po hode kockou vždy presúva podľa hodeného čísla na kocke, alebo zostáva 

ležať.  

 

Koniec hry: 

Hra končí, hneď ako niekto zloží z troch správnych kariet piva úplný pivový pohár. 



Víťaz má morálne právo dožadovať sa jedného piva, ktoré mu posledný hráč s najmenším 

počtom kariet piva zaplatí. Pri zhode bude mať víťaz zaplatených pív viac. Môže sa stať, že 

zvíťazí i viac hráčov, v tom prípade sa posledný hráč (resp. hráči) poriadne prehne! 

 

PODROBNÉ PRAVIDLÁ HIER A ÚLOH: 

 

1 – PIVNÍ ČÍČA – postrehová kartová hra 

 Cieľ hry: 
Zbaviť sa všetkých kariet zo svojho doberacieho balíčka a mať najmenej trestných 

bodov.  

 Ako sa hrá: 
 Začína hráč, ktorý na kocke hodil jednotku. Každému hráčovi i sebe rozdá všetky sedmové 

karty, tak aby všetci mali rovnaký počet kariet. Ak vám nejaké karty zostanú, nebudete ich 
potrebovať. Hráči sa na karty nepozerajú a vytvoria z nich svoj doberací balíček. Hráč, ktorý je 
na ťahu, skryto ťahá vrchnú kartu zo svojho doberacieho balíčka doprostred stola a tam ju čo 
najrýchlejšie otočí. Ak otočená karta bude 8, 9, dolník alebo horník, nič sa nedeje a s 
otáčaním karty pokračuje ďalší hráč v smere hodinových ručičiek. Ak však otočená karta 
bude ESO, KRÁĽ, 10 alebo 7, každý sa snaží čo najrýchlejšie splniť príslušnú úlohu. 

 Najpomalší hráč alebo ten, kto splní inú úlohu, si musí vziať všetky odkryté karty sprostred 
stola ako trestné body, ktoré si položí odkryté vedľa svojho doberacieho balíčka. 1 karta = 1 
trestný bod. Nové kolo začína hráč, ktorý si vzal v predchádzajúcom kole odkryté karty 
sprostred stola. 

Úlohy: 

ESO: čo najrýchlejšie dať ruku na eso 

KRÁĽ: čo najrýchlejšie zasalutovať (stačí posediačky) 

DESIATKA: čo najrýchlejšie tlesknúť 

            SEDMIČKA: čo najrýchlejšie povedať „číča“  

 

 * Ak nejakým spôsobom dôjde k zhode alebo nejednoznačnému určeniu (napr. 

nebudete vedieť, kto bol pri plnení úlohy posledný), karta zostane uprostred stola a hrá 

ďalší hráč. Tip: Niekedy je lepšie sa do ničoho nehrnúť a počkať si, že to niekto proste 

popletie. 

Koniec hry: 

Hra končí, hneď ako sa niektorému hráčovi minie doberací balíček. Spočítajú sa 

trestné body a víťazí hráč s najmenším počtom trestných bodov, ktorý si od 

posledného hráča (s najväčším počtom trestných bodov) môže vziať ľubovoľnú kartu 

piva. Ak posledný hráč nemá žiadnu kartu piva, vezme si víťaz vrchnú kartu piva 

z banku.  

 

2 – AKCE  

Hráč si vezme vrchnú kartu z balíčka úloh a bude sa riadiť textom, ktorý je na karte. 



3 – OTÁZKY  

Hráč sa snaží odpovedať na otázku, ktorú mu prečíta spoluhráč po ľavici z vrchnej karty 

balíčka otázok. Otázka na karte zodpovedá počtu pív, ktoré daný hráč vypil. Môžete sa riadiť 

symbolom piva pri jednotlivých otázkach. S rastúcim počtom pív klesá náročnosť otázok. 

Otázky so symbolom mozgu sú špeciálne žartovné otázky od 6 pív a viac. (Mali by byť 

najjednoduchšie…) Správna odpoveď = 1 karta piva z banku. Zlá odpoveď = nič sa nedeje. 

4 – PIVNÍ PRŠÍ 

Faraóna/prší pozná hádam každý, ale ak by náhodou nie… 

 Cieľ hry: 
Zbaviť sa čo najrýchlejšie všetkých kariet z ruky.  

Ako sa hrá: 
Začína hráč, ktorý na kocke hodil štvorku. Každému hráčovi rozdá tri sedmové karty a 

jednu kartu umiestni lícom navrch doprostred stola. Zvyšok kariet tvorí balíček, z ktorého 

si hráči doberajú karty. Hráč, ktorý je na ťahu, smie zahrať buď kartu vyloženej farby, 

alebo kartu rovnakej číselnej hodnoty. Ak nemôže alebo nechce zahrať kartu, musí si 

vziať kartu z balíčka. 

Ak sa hráč zbaví poslednej karty, ohlási: ,,pivo“ a ukončí tak hru. Víťaz si vezme jednu 

vrchnú kartu piva z banku. Ostatní si dajú toľko glgov piva, koľko im zostalo kariet. 

 Výnimočné karty: 
V hre sa vyskytujú tri karty, ktoré ovplyvňujú priebeh hry:  

o Horník – možno ho zahrať na ľubovoľnú kartu (okrem sedmičky a esa). Hráč, 

ktorý zahral horníka, zároveň určuje, v akej farbe bude pokračovať hra.  

o Sedma – ak je práve zahraná, núti hráča, ktorý je na rade, vziať si dve karty z 

balíčka, bez toho, aby sám nejakú kartu odhodil. Ak však má tiež v ruke 

sedmu, môže ju zahrať a nasledujúci hráč už si musí vziať z balíčka štyri karty.  

o Eso – hráč po ľavici hráča, ktorý zahral eso, môže túto kartu prebiť iba iným 

esom. Ak eso nemá, nemôže zahrať žiadnu inú kartu ani nedoberá žiadnu kartu 

z balíčka a pokračuje ďalší hráč. 

 

5 – AKCE  

Hráč si vezme vrchnú kartu z balíčka úloh a bude sa riadiť textom, ktorý je na karte. 

6 – PRAVIDLO  

Hráč, ktorý na kocke hodil šestku, musí vymyslieť pravidlo, ktoré sú všetci povinní dodržať, a 

zároveň určí trest za jeho porušenie. Na dodržiavanie pravidla dozerajú všetci hráči. Pri ďalšej 

hodenej šestke sa aktuálne pravidlo ruší a určí sa nové. Pravidlá i tresty sa môžu v hre 

opakovať. 

Príklady pravidiel: 

Piť sa smie len ľavou rukou.                                                   

Hovoriť sa smie len vo veršoch. 

Nikto nesmie ísť na záchod.   

Môžu sa používať iba slová začínajúce na písmeno „p“. 



Nikto sa nesmie smiať. 

 

Príklady trestov: 

Dopi obsah svojho pohára. 

Strácaš kartu piva. 

Platíš jedno kolo. 

* Ak niekto poruší pravidlo, neznamená to, že pravidlo už neplatí. Pravidlo sa ruší jedine tým, že 
padla šestka a stanoví sa pravidlo nové. 

Pivné etikety: 

Karty pivných etikiet využijete, ak na kocke padne trojka (OTÁZKY) a máte vypitých 5 pív. Jednou 
z ďalších možností môže byť, že ak padne trojka, namiesto odpovedania na otázky sa môžete zahrať 
len na poznávanie pivných etikiet.   

 

VARIANTY HRY: 

– Ak vám nebude vyhovovať dĺžka hry, môžete si ju ľubovoľne upraviť. Napríklad hrajte iba 

na počet kariet piva. Nemusíte skladať pivový pohár.  

 

– Pri otázkach sa nemusíte striktne držať toho, koľko pív ste vypili. Kto si to má aj tak stále 

pamätať? Proste skúste vybrať otázku, ktorá sa vám bude páčiť.  

 

– Pivné etikety skúste uhádnuť bez možností. Potom sa môžete pozrieť na možnosti a správnu 

odpoveď. Nepodvádzajte!  

 

– Ak budete mimo reštauračného či iného krčmového prostredia a mali by ste plniť nejakú 

úlohu, ktorá je v danej chvíli nesplniteľná, vezmite si inú akčnú kartu. 

 

NA ZDRAVIE! 

 

 

Odporúča 6 z 5 sladovníkov! 

 

Poďakovanie: 

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí mali konštruktívne pripomienky k tejto hre, a 

všetkým dobrovoľníkom pri testovaní otázok! 

 


