
Guess My Byte / Uhodni můj bajt 

Počet hráčů: 2-4 

Herní doba: 15-30 minut 

Věk: 12+ 

Obsah balení 

32 oboustranných binárních destiček (na jedné straně 1 na druhé 0) 

4 dřevěné zástěny 

pravidla 

Příprava partie 

Každý z hráčů dostane list papíru, tužku, zástěnu a osm oboustranných destiček. Na jedné straně je 

jednička, na druhé nula. Dílky skryje za zástěnu a s jejich pomocí si vytvoří libovolný binární kód mezi 

00000000 a 11111111, tedy v nám bližší desítkové soustavě mezi 0 a 255. Toto osmimístné číslo 

z jedniček a nul je jeden bajt (anglicky byte). 

Průběh hry 

Hráči se střídají na tahu.  

Aktivní hráč si může vybrat libovolného soupeře a zeptat se ho na otázku ohledně jeho kódu.  

Může se jednat o jakoukoliv obecnou informaci nebo dotaz na jednu konkrétní hodnotu. Otázka musí 

mít takovou povahu, aby na ni bylo možné odpovědět jednoduše ano / ne / číslo. Dotazovaný hráč je 

povinen odpovědět podle pravdy. 

Příklady: 

- Je tvé číslo menší než 150? 

- Je na druhé pozici zleva nula? 

- Kolik je v tvém bajtu jedniček? 

Otázky i odpověď je veřejná. Získané informace si mohou všichni účastníci poznačit na svůj list papíru 

ke jménu hráče.  

Po zodpovězení otázky je na tahu další hráč po směru hodinových ručiček. 

Konec hry 

Jakmile si někdo z účastníků myslí, že zná kódy všech ostatních, může kdykoliv (i mimo svůj tah) 

přerušit hru. Postupně jednomu soupeři za druhým podá lísteček jen a pouze s jeho kódem tak, aby 

ho ostatní neviděli. Pokud je jeho tip správně, postoupí k dalšímu z hráčů, dokud neodpoví všechny 

nebo se nezmýlí.  

V případě, že hráč uhodne všechny kódy, stává se okamžitě vítězem. Jakmile je ale v jakémkoliv 

osmimístném čísle chyba, hráč je vyřazen a partie pokračuje. Vyřazený hráč nehádá. Ostatní ale stále 

musí uhodnout jeho kód k tomu, aby zvítězili. 

  



Varianta s porcí náhody  

vhodná hlavně pro zajímavější (a rychlejší) partii více hráčů 

Příprava i průběh jsou stejné. Na to, aby hráč ukončil partii, nemusí znát přesné řešení. Jednoduše jde 

jen o to najít správnou chvíli a tipnout si. Pokud jakýkoliv hráč ohlásí konec, už nelze klást další 

otázky.  

V takovou chvíli nehádají hráči jednotlivé kódy, ale každý z účastníků zapíše pouze sumu všech kódů 

ve hře (včetně toho svého), převedených na desítkovou soustavu.  

Poté všichni odkryjí svoje čísla, zjistí správný součet a ten, kdo je tomuto číslu svým tipem nejblíže, se 

stává vítězem.  

Tato varianta přináší do hry špetku napětí a nejistoty, protože jde o to najít správný okamžik někde 

mezi dostatkem informací a momentem, kdy znáte kódy přesně. Dedukce je pořád zásadní, ale není 

jediná, co Vám zajistí vítězství.  

 

Třetí varianta (varianta pro 3-4 hráče) 

Tentokrát není potřeba uhodnout všechny kódy. Když hráč uhodne kód, získá bod. Ten, kdo jako 

první získá dva body, se stává vítězem partie bez ohledu na to, jestli se účastní partie tři nebo čtyři 

hráči. 

První, kdo uhodne jeden kód soupeře, si může změnit dvě číslice ve svém kódu. Musí ale říct 

protivníkům, které. Při tom může blafovat a je pouze na něm, jestli je změní nebo ne. Nesmí ale 

v žádném případě změnit jiné pozice, které neohlásil! 

Ať už změnu provede nebo ne, získá tím drobný náskok na ostatní. Taková změna může přinést 

výrazný zvrat v následujících kolech, protože soupeři musí znovu zjišťovat jeho kód, i když ho měli 

třeba už téměř před uhodnutím.  



Binární a desítková soustava 

Soustava, ve které číslo je uvedené, se zapisuje jako spodní index u závorky. 

Vaše připravené číslo tedy lze zapsat jako (10101010)2 a jeho desítkový ekvivalent jako (170)10 

Jak převádět binární číslo na desítkovou soustavu? 

Stačí sečíst druhé mocniny všech pozic, na kterých se nachází jednička. Pozice se počítají zprava od 

nuly, první jednička má tedy hodnotu 20 (=1), zatímco druhá jednička má hodnotu 21(=2).  

Předvedeme Vám to na názorném příkladu: 

 

 


