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Ajťáci a hackeři 

Každý kód je jako stavba, která potřebuje pevné základy, aby se nezhroutila. 
Ale při tom musí zůstat štíhlá, aby byla rychlá. Úkol zněl jasně. Musíme 

vytvořit jednoduchý program, který na pokladně umožní načíst novou věrnostní 

kartičku. Jenže to by se o tom nesměli doslechnout hackeři, kteří se nám 

snaží pokaždé naše dílo narušit.  

V naší nové hře si mezi sebe účastníci rozdělí role programátorů, kteří se 

snaží vytvořit stabilní a kvalitní program a hackera, který jim toto 

snažení kazí. 

Počet hráčů  3-6 

Věk   od 10 let 

Herní doba   15 minut 

 

Obsah balení 

- 50 dřevěných kostiček různých barev a tvarů 

- pět červených provázků 

- dřevěná základna 

- pravidla 

Příprava hry 

Hráči mezi sebou určí (náhodně nebo domluvou) hackera. Všichni ostatní se 

stanou programátory. Hacker dostane pět červených provázků, kterými bude 

v průběhu partie označovat škodlivé části kódu, které narušují správný běh 

programu. Označené dílky se bude snažit propašovat do programu tak, aby jej 
co nejvíce destabilizoval.   

Do středu stolu hráči položí dřevěnou základnu tak, aby na ni všichni 

pohodlně dosáhli. Poblíž umístí společnou zásobu padesáti dřevěných 

kostiček. Z nich vyberou dvanáct náhodných kostiček, které rozloží do 

společné nabídky. Začíná hráč, který naposledy napsal nějaký program. Nebo 
ho můžete vybrat náhodně. 

První fáze partie: Příprava základní struktury programu 

Začínající hráč si v první fázi vybere libovolnou z nabídky 12 připravených 
kostek a položí ji kamkoliv na společnou základnu.  

Od té chvíle se hráči střídají na tahu, ve kterém si vždy mohou vybrat sami 

(nebo po domluvě s ostatními) z připravené nabídky barevných kostek a 
přiložit ji do stavby tak, aby se dotýkala alespoň jedné již položené 

kostičky. Při tom musí splňovat všechna pravidla pro stavbu (viz. Pravidla 

pro stavbu). 

Při pokládání mohou hráči libovolně kostičky natáčet, stavět a otáčet. Ke 

stavbě mohou používat obě ruce. Celou stavbu by měli konstruovat co 

nejstabilnější, přesně jako to je s každým počítačovým programem. Musí 

totiž myslet na to, že program bude možná potřeba časem upravit podle 

dalších požadavků. Proto je důležité vytvořit co nejlepší a pevnou 
základnu.  



Druhá fáze partie: Psaní programu 

Nastává po vyčerpání nabídky 12 kostek. Nyní lze vybírat ze všech 

zbývajících 38 kostek, a to libovolný dílek, který pak lze přiložit do 

stavby. 

Programátoři se snaží postavit z kostiček pyramidu, která bude stabilní.  

Hacker se snaží najít okamžik, aby položil chyby na správné místo. Každou 
takovou kostičku označí jedním ze svých červených provázků. 

Jakmile totiž hráči do stavby přiloží čtyřicátou kostičku (tip: nemusíte 
počítat, staví vědět, že Vám zbývá deset nepřiložených), je program hotov. 

Pokud se stavba zhroutí před dokončením, okamžitě prohrávají všichni hráči, 
včetně hackera. 

Třetí fáze partie: Oprava chyb 

Hacker má hotovo. Dokončil svoji práci a určil ve stavbě místa, která 

obsahují chybu.  

Práce nyní čeká na programátory, kteří musí společnými silami a s využitím 

zbývajících deseti kostiček nahradit chyby tak, aby je program (stavba) 

neobsahoval. Hacker je pouze sleduje. 

Programátoři při tom mohou spolupracovat, libovolně stavbu společně 
nadzvedávat, držet či naklánět. Nikdy ale nesmí jakékoliv části stavby 

odkládat stranou na stůl ani jinou podložku (s výjimkou odstraněných chyb).  

Pokud se stavba v tuto chvíli zhroutí, programátoři prohrávají a vyhrává 
hacker. 

Pokud se programátorům podaří nahradit všech pět vložených chyb, vyhrávají 

a hacker ve svém záškodnictví neuspěl. 

Konec hry 

Hra může skončit prohrou všech hráčů 

- pokud dojde ke zboření stavby kdykoliv v průběhu první fáze, psaní 

programu 

 

Hra může skončit výhrou hackera 

- pokud dojde ke zboření stavby v rámci druhé fáze, opravy chyb 

 

Hra může skončit výhrou programátorů 

- pokud se jim podaří nahradit všechny chyby (kostky hackerem zvolené), 
aniž by se stavba zřítila  



Pravidla pro stavbu 

- při přikládání hráči mohou používat obě ruce, mohou si přidržet 

stávající sestavu kostiček 

- nově přiložené kameny se musí vždy dotýkat základny nebo jiného 

kamene 

- hacker kostičku označuje s pomocí provázků, které samy trochu 
narušují stabilitu; měl by je vázat a přikládat tak, aby provázky 

zůstaly na místě až do konce stavby a bylo jasné, které části 

programu jsou chybné 

- kostičky dotýkající se základny nikdy nesmí přesáhnout její plochu  

- hráči nesmí už jednou položené kostičky v rámci prvních dvou fází hry 

přesouvat ani nadzvedávat 

 

Kooperativní varianta 

Pokud neradi soupeříte, budete potřebovat navíc jednu šestistěnnou kostku 
(není součástí balení).  

Průběh kooperativní hry  

Před každým tahem v druhé fázi hodí jeden z hráčů šestistěnnou kostkou. 

Když padne jednička, musí vybrat kámen, označit jej jako chybu a místo 

svého tahu jej položit na libovolné místo stavby. 

V ostatních situacích platí pravidla původní hry. 

Při opravě programu spolupracují všichni hráči a vyhrají nebo prohrají 
společně v závislosti na tom, jestli stavba zůstane stát nebo se zhroutí. 


