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ÚVOD
Zbodni salát je karetní hra založená na principu vytvá-
ření sad. Hráči se střídají na tazích, přičemž postupně 
dobírají karty zeleniny či bodovací karty, aby vytvořili 
salát o co největší bodové hodnotě.

HERNÍ MATERIÁL
108 hracích karet – jsou oboustranné, na líci je vždy 
jeden druh zeleniny, na rubu jsou vyznačeny bodovací 
podmínky.
Kartám lícem vzhůru budeme též říkat karty zeleniny, 
kartám rubem vzhůru pak bodovací karty.

Na lícových stranách karet najdete vždy jeden ze 6 růz-
ných druhů zeleniny (každý po 18 kartách), na rubu pak 
108 různých podmínek zisku bodů.
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PŘÍPRAVA HRY
1. Otočte balíček všech karet vzhůru stranou s dru-

hem zeleniny a bez nahlížení na bodovací strany 
karet vytvořte sadu do hry dle počtu hráčů:

Hráči Instrukce Počet karet 
v sadě

2 Vezměte jen 6 karet každého druhu. 36
3 Vezměte jen 9 karet každého druhu. 54
4 Vyřaďte 6 karet každého druhu. 72
5 Vyřaďte 3 karty každého druhu. 90

6 Použijte všechny karty. 108
Zbylé karty vraťte do krabice, nebudou v partii třeba.

Poznámka: Hra je velmi rychlá, takže nemusí zůstat u jed-
né partie! Můžete si jich zahrát celou sérii a na konci určit 
celkového vítěze. Při hře ve dvou můžete například balíček 
všech karet dle instrukcí rozdělit na tři sady po 36 kartách, 
při hře ve třech na dvě po 54 kartách a použít dílčí balíčky 
pro navazující partie. Tak využijete všechny karty ve hře, 
aniž byste trávili tříděním karet více času, než je nutné.

2. Vytvořenou sadu pečlivě zamíchejte a rozdělte ji 
na 3 přibližně stejné balíčky, které položíte na stůl 
rubem nahoru (to budou dobírací balíčky bodova-
cích karet).

3. Z každého balíčku otočte 2 horní karty a vyložte je 
pod příslušný balíček. Vyložené karty představují 
trh se zeleninou (viz obr. na následující straně).

Náhodně určete začínajícího hráče (např. 
toho, kdo naposledy jedl zeleninový salát).
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PRŮBĚH HRY
Hráči se střídají na tahu po směru hodinových ručiček. 
Ve svém tahu musí každý hráč provést povinné dobrání 
karet jedním z následujících způsobů:
1) 1 bodovací kartu z libovolného dobíracího balíčku,
 NEBO
2) 2 libovolné karty zeleniny z trhu.

Dobrané karty vyložte před sebe na stůl.

Kromě toho můžete (ale nemusíte) otočit jednu svou 
bodovací kartu (získanou v tomto tahu nebo kdykoli 
dříve) a změnit ji tak na kartu zeleniny. Karty zeleniny 
však na bodovací karty NIKDY měnit nelze.

DOBÍRACÍ BALÍČKY 
BODOVACÍCH KARET

TRH 
SE ZELENINOU
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DOPLNĚNÍ TRHU
Pokud jste ve svém tahu dobírali karty zeleniny, doplň-
te místo nich na trh nové vždy z příslušného balíčku bo-
dovacích karet. Otočte je přitom stranou se zeleninou 
vzhůru. (Pokud některý balíček bodovacích karet dojde, 
rozdělte větší ze zbývajících balíčků přibližně na polo-
viny a spodní polovinu přesuňte, aby byly vždy k dispo-
zici tři balíčky bodovacích karet a přitom se horní karta 
původního balíčku nezměnila.) Tím je váš tah u konce.

KONEC HRY
Hra se hraje až do úpl-
ného rozebrání všech 
karet – jak bodovacích, 
tak karet zeleniny. K zá-
věru partie tudíž není 
nabídka úplná.
Jakmile jsou úplně 
všechny karty rozebrá-
ny, partie končí. Spočí-
tejte body, kdo jich získal nejvíce, vítězí.

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ
Vyhodnoťte všechny svoje bodovací karty jednu po 
druhé. Každá karta zeleniny se počítá pro každou bo-
dovací kartu znovu, takže tatáž karta zeleniny může 
být započítána pro vícero bodovacích karet. Počítá-li se 
pro určitou bodovací kartu určitá sada karet zeleniny, 
započítá se každá odpovídající sada, je tedy možné mít 
a započítat takových potřebných sad více než jednu.
Pro vyhodnocování karet „nejvíce/nejméně“ se řiďte 
pravidlem: shoda stačí. Máte-li bodovací kartu „nejvíce 
cibule“ a žádný hráč nemá více cibulí než vy, můžete si 
připsat body bez ohledu na to, že jiný hráč má stejný 
počet karet cibule.
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PŘÍKLAD VYHODNOCENÍ

1. 8 bodů za každou kombinaci rajče, salát, mrkev. 
Zde 2 úplné sady (určující je zelenina, jíž máte nej-
menší počet karet, tj. zde rajče), 8 × 2 = 16 bodů.

2. 5 bodů za každou dvojici mrkví. Zde 5 mrkví, tj. dvě 
úplné dvojice, 5 × 2 = 10 bodů.

3. Karta „sudý/lichý počet“ vyžaduje alespoň 1 kartu 
daného druhu, takže 0 bodů. (Za kartu „nejméně 
papriky“ byste však body získali i bez paprik.)

4. 10 bodů za „nejvíce cibulí“ ze všech hráčů. Pokud 
žádný jiný hráč nemá více karet cibule (shoda 
stačí), získáte 10 bodů.

5. 5 bodů za každý druh zeleniny, kterého máte 
alespoň 3 karty. 
Zde mrkve, salát, cibule, tedy 5 × 3 = 15 bodů.

CELKEM: 16 + 10 + 0 + 10 + 15 = 51 bod.
V případě shody v celkovém počtu bodů vítězí hráč, 
který hrál poslední (či blíže poslednímu).
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DRUH ZELENINY,
KTERÉHO MÁTE
ALESPOŇ 3 KARTY
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Poznámka: Za karty zeleniny, jichž se žádné bo-
dovací karty netýkají (zde zelí), body nedostanete.

1. 2. 3. 4. 5.
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