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Príprava hry 

• Každý hráč dostane 1 hasičské auto, 1 maják, 1 posádku s piatimi hasičmi, 1 hydrant, 1 hasičskú 
stanicu a jedno ohnisko.  

• Premiešajte Pomalé kartičky, rozložte ich lícom nadol do stredu hracej plochy, do štyroch 
stĺpcov. Prvý stĺpec má 4 kartičky, druhý 3 kartičky, tretí dve kartičky a štvrtý jednu kartičku.  

• Vezmite Operatívne kartičky, premiešajte ich a uložte ich tak, aby bol obrázok pre začiatočníkov 
smerom nadol. Uložte ich na jednu kopu hneď vedľa stĺpcov s Pomalými kartičkami.  

 
Ako hrať 

Všetci hráči hrajú naraz. Hráč, ktorý naposledy počul hasičskú sirénu, je kapitán a každé kolo začína 
obrátením jednej Operatívnej kartičky. Každé kolo ma dve fázy – fázu prípravy a fázu hasenia (operácie).  

Prvá fáza 

Operatívna kartička ukazuje hráčom, ako majú rozostaviť svoju posádku. Postavte 5 hasičov na 
kartičku s hasičskou stanicou. Keď sú všetci hráči správne rozmiestnení, kapitán zvolá: „Horí!“ 
a otočí Pomalú kartičku. Všetci hráči hrajú súčasne.  

Druhá fáza 

Pomalá kartička zobrazuje, ktorí dvaja hasiči boli príliš pomalí a nestihli nastúpiť do hasičského 
auta. Hráči naložia do auta troch hasičov a vydajú sa na cestu.  

Pravidlá hasenia:  

• Hasiť môžu hráči až vtedy, keď je celá posádka (všetci traja hasiči) pri ohni. Ak sa niekto 
počas cesty stratil, zastavte a vyzdvihnite ich ešte predtým, ako začnete hasiť.  

• Hasičské auto musí zastaviť priamo pred hydrantom, aby nabralo vodu na hasenie. 
Hasičské auto sa nesmie dotýkať žiadnej kartičky, ale musí byť umiestnené medzi dve 
kartičky.  

• V hasičskom aute musí byť správna posádka – teda žiadni hasiči, ktorí boli na Pomalej 
kartičke.  

• Umiestňovacie kartičky nesmú byť počas hasenia posunuté.  

Hasenie ohňa 

Hráč, ktorý dorazí na miesto požiaru s celou posádkou, zvolá: „Požiar je uhasený!“ Ostatní hráči 
zastavia svoje hasičské autá a uistia sa, či je požiar správne uhasený. Ak boli dodržané pri 
hasení všetky pravidlá, hráč dostane ako odmenu Pomalú kartičku. Všetci hráči sa vrátia so 
svojimi posádkami na hasičskú stanicu. Hráč, ktorý ako prvý uhasil oheň, sa stáva kapitánom 
a začne nové kolo otočením Pomalej kartičky.  
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Pozor!  

• Ak pomalú kartičku obráti viac ako jeden hráč a ich ruky sú na sebe, operáciu vedie hráč 
s rukou naspodku. Ak urobí chybu, ide druhý hráč.  

• Hráč, ktorý zvolá: „Požiar je uhasený!“, ale urobil chybu, nesmie pokračovať v hre, kým 
sa neaktivuje ďalšia Pomalá kartička. Vyhodený hráč zvolá: „Horí!“ a hra pokračuje tam, 
kde skončila, až kým niektorý hráč opäť neuhasí oheň.  

Koniec kola  

Keď hráči minú kartičky z jedného zo stĺpcov, kolo sa končí. Kapitán otočí novú Operatívnu 
kartičku a nové kolo sa začne s novým umiestnením. Pomalé kartičky hráči otočia v ďalšom 
stĺpci.  

Koniec hry 

Hra sa končí, keď jeden z hráčov získa poslednú Pomalú kartičku. Hráči si zoradia svoje Pomalé 
kartičky na kôpky. Hráč s najvyššou kôpkou kartičiek je víťaz a získava titul najlepšieho hasiča!  

Variácie hry  

• Rozložte svoju posádku na seba. Iba ak dorazíte do cieľa bez nehody, vyhnete sa ohňu 
a zahasíte ho, ste víťazi.  

• Zdá sa vám pretekanie na hasičských autách jednoduché? Postavte si prekážky z ďalších 
kartičiek alebo iných hračiek!  

Pokročilá hra pre skúsených hasičov 

• Obráťte Operatívne kartičky svetlou stranou nahor. Premiešajte ich a zoraďte na kôpku 
vedľa Pomalých kartičiek.  

• Každý hráč dostane navyše jednu Umiestňovaciu kartičku s hydrantom.  

Ako hrať?  

• Kapitán skúsených hasičov otočí Operatívnu kartičku pre pokročilých.  
• Prvý hráč, ktorý dorazí úspešne k hydrantu a ohňu, má naloženú celú posádku podľa 

pravidiel, nedotkne sa pri tom okolitých kartičiek, zvolá: „Požiar je uhasený!“, získava 
Pomalú kartičku.  

Koniec hry  

Hra sa končí, keď hráči použili všetky Pomalé kartičky. Hru vyhráva hráč s najväčším počtom 
Pomalých kartičiek.  

 

 



 

 

DISTRIBÚTOR PRE ČESKÚ A SLOVENSKÚ REPUBLIKU: 
LUSIO s.r.o., Starorímska 16, 851 10 Bratislava, SR 
© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené 
jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu. 
 

 www.playatelier.eu 

kontakt@playatelier.eu 
www.facebook.com/PLAYATELIER 

 

 [CZ] Společenská hra Hoří, hoří, hasiči 
 
 
Hoří, hoří! Oblíbené řeznictví ve městě je v plamenech! To je čas na kapitána a jeho posádky, které 
uhasí oheň. Naneštěstí, dva hasiči usnuli a nestihli se připojit ke své posádce. Hasiči musí spěchat, jinak 
řeznictví shoří! Hasič, který uhasí nejvíce plamenů, je vítěz hry! 
 
Hra obsahuje:  
4 hasičské auta  
4 majáky 
4 posádky hasičů (každá obsahuje 5 členů)  
10 Pomalých kartiček 
16 Umísťovacích kartiček 
16 Operativních kartiček 
Návod 
 
Pomalá kartička – Zobrazuje dvou hasičů, kteří usnuli a nestihli se přidat k záchranné posádce. 
 
Operativní kartička – Zobrazuje, jak umístit své umísťování kartičky.  
 
Umisťovací kartičky – Díky nim hráči lokalizují místo, ve kterém budou se svou posádkou hasit 
oheň.  

• Hasičská stanice: Toto je výchozí bod, ve kterém hasiči čekají, dokud budou přivolaní k 
požáru. 

• Požár: V řeznictví vypukl požár. Musíte se co nejrychleji dostat na místo a oheň uhasit. 
• Hydrant: Požární hydranty jsou umístěny po celém městě. Hasiči připojí své hadice k 

hydrantům a nabírají vodu k hašení požárů. Bez hydrantů by vaše hasičské auto nemělo 
vodu! 

 
Jak řídit hasičské auto?  
Maják musí být umístěn do otvoru na hasičském autě. Pozor! Auto se řídí pouze jedním prstem a 
ostatní prsty se ho nesmí dotýkat! 
 

Příprava hry 

• Každý hráč dostane 1 hasičské auto, 1 maják, 1 posádku s pěti hasiči, 1 hydrant, 1 hasičskou 
stanici a jedno ohnisko.  

• Promíchejte Pomalé kartičky, rozložte je lícem dolů do středu hrací plochy, do čtyř sloupců. První 
sloupec má 4 kartičky, druhý 3 kartičky, třetí dvě kartičky a čtvrtý jednu kartičku.  

• Vezměte Operativní kartičky, promíchejte je a uložte je tak, aby byl obrázek pro začátečníky 
směrem dolů. Uložte je na jednu kopu hned vedle sloupců s Pomalými kartičkami.  

 
Jak hrát 

Všichni hráči hrají najednou. Hráč, který naposledy slyšel hasičskou sirénu, je kapitán a každé kolo 
začíná obrácením jedné Operativní kartičky. Každé kolo má dvě fáze - fázi přípravy a fázi hašení 
(operace). 
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První fáze 

Operativní kartička ukazuje hráčům, jak mají rozestavit svou posádku. Postavte 5 hasičů na 
kartičku s hasičskou stanicí. Když jsou všichni hráči správně rozmístěni, kapitán zvolá: "Hoří!" A 
otočí Pomalou kartičku. Všichni hráči hrají současně. 

Druhá fáze 

Pomalá kartička zobrazuje, kteří dva hasiči byli příliš pomalí a nestihli nastoupit do hasičského 
auta. Hráči naloží do auta tří hasičů a vydají se na cestu. 

Pravidla hašení:  

• Hasit mohou hráči až tehdy, když je celá posádka (všichni tři hasiči) u ohně. Pokud se 
někdo během cesty ztratil, zastavte a vyzvedněte jejich ještě předtím, než začnete hasit. 

• Hasičské auto musí zastavit přímo před hydrantem, aby nabralo vodu k hašení. Hasičské 
auto se nesmí dotýkat žádné kartičky, ale musí být umístěny mezi dvě kartičky. 

• V hasičském autě musí být správná posádka - tedy žádní hasiči, kteří byli na Pomalé 
kartičce. 

• Umísťování kartičky nesmí být během hašení posunuté. 

Hašení ohne  

Hráč, který dorazí na místo požáru s celou posádkou, zvolá: "Požár je uhašen!" Ostatní hráči 
zastaví své hasičské auta a ujistí se, zda je požár správně uhašen. Pokud byly dodrženy při 
hašení všechna pravidla, hráč dostane jako odměnu Pomalou kartičku. Všichni hráči se vrátí se 
svými posádkami na hasičskou stanici. Hráč, který jako první uhasil oheň, se stává kapitánem a 
začne nové kolo otočením Pomalé kartičky.  

Pozor!  

• Pokud pomalou kartičku obrátí více než jeden hráč a jejich ruce jsou na sobě, operaci 
vede hráč s rukou vespod. Pokud udělá chybu, jde druhý hráč. 

• Hráč, který zvolá: "Požár je uhašen!", Ale udělal chybu, nesmí pokračovat ve hře, dokud 
se neaktivuje další Pomalá kartička. Vyhozen hráč zvolá: "Hoří!" A hra pokračuje tam, kde 
skončila, dokud některý hráč opět neuhasí oheň. 

Konec kola  

Když hráči utratí kartičky z jednoho ze sloupců, kolo končí. Velitel otočí novou Operativní 
kartičku a nové kolo začne s novým umístěním. Pomalé kartičky hráči otočí v dalším sloupci. 

Konec hry 
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Hra končí, když jeden z hráčů získá poslední Pomalou kartičku. Hráči si seřadí své Pomalé 
kartičky na hromádky. Hráč s nejvyšší hromádkou kartiček je vítěz a získává titul nejlepšího 
hasiče! 

Variace hry  

• Rozložte svou posádku na sebe. Pouze pokud dorazíte do cíle bez nehody, vyhnete se ohni 
a uhasit ho, jste vítězové. 

• Zdá se vám závodění na hasičských autech jednoduché? Postavte si překážky z dalších 
kartiček nebo jiných hraček! 

Pokročilá hra pro zkušené hasiče 

• Obraťte Operativní kartičky světlou stranou nahoru. Promíchejte je a seřaďte na 
hromádku vedle Pomalých kartiček. 

Každý hráč dostane navíc jednu umísťování kartičku s hydrantem. 

Jak hrát?  

• Kapitán zkušených hasičů otočí Operativní kartičku pro pokročilé. 
• První hráč, který dorazí úspěšně k hydrantu a ohni, má naloženou celou posádku podle 

pravidel, nedotkne se při tom okolních kartiček, zvolá: "Požár je uhašen!", Získává 
Pomalou kartičku. 

Konec hry  

Hra končí, když hráči použili všechny Pomalé kartičky. Hru vyhrává hráč s největším počtem 
Pomalých kartiček. 

 

 


