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Každý hráč si vezme desku zoo a položí ji před sebe. Všichni hráči musí použít stejnou 
stranu desky. Pro několik prvních her doporučujeme používat letní stranu.
 Do dobíracího pytlíku dejte množství dinosaurů odpovídající počtu hráčů (viz tabulka 
vlevo dole). Zbývající dinosaury vraťte zpět do krabice.
Nejmladší hráč před sebe položí dinokostku. 

5 desek zoo  
(letní a zimní strana)

60 dinosaurů  
(10 × 6 různých 
druhů) 

1 dinokostka

1 dobírací pytlíkKOMPONENTY

Do pytlíku dejte všech 60 
dinosaurů.

2 dinosaury od každého 
druhu vraťte do krabice.
Do pytlíku dejte 48 dino-
saurů. 

4 dinosaury od každého 
druhu vraťte do krabice.
Do pytlíku dejte 36 dino-
saurů.

2 dinosaury od každého 
druhu vraťte do krabice.
Do pytlíku dejte 48 dino-
saurů. 

5 hráčů

4 hráči

3 hráči

2 hráči

PŘÍPRAVA

Vědcům se podařilo naklonovat dinosaury! 
Po celém světě se otevírají zoologické zahrady plné těchto  

prehistorických tvorů. Poskládejte svoje dinosaury do  
výběhů tak, aby přilákali co nejvíce návštěvníků!

KOLIK DINOSAURŮ POUŽÍT? 
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Na začátku každého kola si každý hráč z dobíracího pytlíku náhodně 
vybere 6 dinosaurů a nechá si je skryté v ruce.

Nakonec každý hráč skrytě předá zbývající dinosaury v ruce hráči po své 
levici. Hráč s kostkou předá hráči po své levici i kostku.

Každý tah: Hráči hodí kostkou, položí dinosaury do své zoo a zbývající dino-
saury předají hráči po levici. Stejný postup opakují, dokud nemá každý hráč 
ve své zoo 6 dinosaurů.

Hráč, u něhož je dinokostka, jí hodí. 

Poté současně všichni hráči z ruky vyberou jednoho dinosaura. Jakmile 
mají všichni hráči vybraného dinosaura, ukážou ho ostatním hráčům a po-
loží ho do své zoo. Všichni hráči, kromě toho, jenž hodil kostkou, musí do-
držet pravidlo určené kostkou (viz Dinokostka na straně 6). Pokud hráč ne-
chce nebo nemůže položit dinosaura do výběhu, může ho vždy položit do 
řeky. Řeka se nepovažuje za výběh (viz Řeka na straně 5).

Jakmile mají všichni hráči 6 dinosaurů ve svých zoo, začíná druhé kolo.
Druhé kolo probíhá naprosto stejně jako kolo první.
Na konci druhého kola tak bude mít každý hráč ve své zoo 12 dinosaurů.

Hra se hraje na dvě kola. Každé kolo je složeno ze šesti tahů.

2. kolo

PRŮBĚH HRY

1. kolo
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V každé zoo je šest výběhů. Každý výběh má jiné podmínky pro umístění  
dinosaurů a každý výběh přináší hráčům body různým způsobem.

DINOSAUŘÍ VÝBĚHY

 Jednodruhový les: V tomto výběhu mohou být pouze dinosauři jednoho druhu a hráči 
jej musí zaplňovat zleva doprava, aniž by vynechávali prázdná místa.
Na konci hry přinese tolik bodů, kolik je uvedeno na posledním zaplněném místě.

 Rozmanitá louka: V tomto výběhu může být pouze jeden dinosaurus od každého dru-
hu a hráči jej musí zaplňovat zleva doprava, aniž by vynechávali prázdná místa.
Na konci hry přinese tolik bodů, kolik je uvedeno na posledním zaplněném místě.

Stepi lásky: V tomto výběhu mohou být dinosauři všech druhů.
Na konci hry přinese 5 bodů za každý pár stejného druhu. Hráči mohou vytvořit i více párů 
stejného druhu.

Lesní trojice: V tomto výběhu mohou být pouze tři dinosauři libovolného druhu.
Na konci hry přinese 7 bodů, pokud obsahuje právě 3 dinosaury. V opačném případě bude 
za 0 bodů. 

Vládce pralesa: V tomto výběhu může být pouze jeden dinosaurus.
Na konci hry přinese 7 bodů, pokud hráčova zoo obsahuje alespoň stejný počet dinosaurů 
druhu umístěného v tomto výběhu, jaký obsahují zoo soupeřů. Má-li některý ze soupeřů ve 
své zoo více dinosaurů tohoto druhu, bude tento výběh na konci hry za 0 bodů.

Ostrov samotářů: V tomto výběhu může být pouze jeden dinosaurus.
Na konci hry přinese 7 bodů, pokud je dinosaurus v tomto výběhu jediný svého druhů v hrá-
čově zoo. V opačném případě bude za 0 bodů.
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Řeka je speciální oblast zoo a není považována za výběh. Na konci hry přinese 
1 bod za každého dinosaura v řece.

Tyranosaurus je speciální druh. Každý výběh, ve kterém na konci hry bude alespoň 
1 tyranosaurus, přinese 1 bod navíc. 
Důležité: I když je ve výběhu více tyranosaurů, stále přinášejí pouze 1 bod.

ŘEKA 

TYRAnOSAURUS REX

OBČERSTVENÍ

LOUKY

LESY

TOALETY

DESKA
LETNÍ
ZOO
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Jeden z hráčů v každém tahu hodí kostkou. Všichni ostatní hráči musí dodržet pod-
mínky dané kostkou. Na kostce mohou padnout následující možnosti:

KONEC HRY
Na konci druhého kola hra končí a hráči si spočítají body.
Hráč s největším počtem bodů zvítězí!
V případě shody v počtu bodů zvítězí ten z hráčů, který má ve své 
zoo nejméně tyranosaurů.
Pokud je i nadále shoda, hráči se o vítězství dělí.

Lesy: Hráč musí dinosaura položit do lesní části zoo.

Louky: Hráč musí dinosaura položit do části zoo s loukou.

Toalety: Hráč musí dinosaura položit do části zoo vedoucí k toaletám (napravo od řeky).

Občerstvení: Hráč musí dinosaura položit do části zoo vedoucí k občerstvení (nalevo od řeky).

Prázdný výběh: Hráč musí dinosaura položit do prázdného výběhu.

Pozor, tyranosaurus: Hráč musí dinosaura položit do výběhu, v němž není tyranosaurus.
Poznámka: Hráč může umístit tyranosaura do výběhu ve kterém dosud žádný není. Toto pravidlo 
se týká pouze tyranosaurů položených v dřívějších tazích.

DINOKOSTKA
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Po odehrání několika her na desce letní zoo mohou hráči zkusit také 
variantu se zimní zoo. Tato varianta je strategičtější.

ZIMNÍ VARIANTA ZOO

DESKA
ZIMNÍ
ZOO

 Uspořádaný les: V tomto výběhu mohou být dinosauři dvou druhů v daném pořa-
dí. Hráči jej musí zaplňovat zleva doprava a přitom musí střídat jednotlivé druhy. 
Tedy: 1. druh / 2. druh / 1. druh / 2. druh / 1. druh / 2. druh. Na konci hry přinese 
tolik bodů, kolik je uvedeno na posledním zaplněném místě.
Poznámka: Hráč nemůže položit dva dinosaury stejného druhu a nechat mezi nimi 
volné místo.

 Most milenců (pravý a levý břeh řeky): Tento výběh je tvořen dvěma menšími 
výběhy, každým na jedné straně řeky, a může obsahovat dinosaury všech druhů. Na 
konci hry přinese 6 bodů za každý pár stejného druhu. Každý pár musí být tvořen 
jedním dinosaurem v levé části výběhu a jedním dinosaurem v pravé části výběhu.
Poznámka: Dva menší výběhy jsou považovány za samostatné výběhy. Každý z nich 
tak může na konci hry přinést 1 bod navíc, obsahují-li tyranosaura.

 Pyramida: V tomto výběhu může být až 6 dinosaurů. První tři dinosaury musí 
hráči položit do spodní řady, další dva dinosaury do prostřední řady a posled-
ního dinosaura do horní řady. Pozor! Dva dinosauři stejného druhu spolu nemohou 
sousedit, a to ani horizontálně ani vertikálně.
Na konci hry přinese body podle počtu a umístění dinosaurů. Dinosauři ve spodní 
řadě jsou za 2 body, v prostřední řadě za 4 body a horní dinosaurus je za 7 bodů.

Vyhlídka: V tomto výběhu může být pouze jeden dinosaurus.
Na konci hry přinese 2 body za každého dinosaura v zoo hráče po pravici, odpoví-
dajícího druhu dinosaura v tomto výběhu.

Karanténa: V tomto výběhu může být pouze jeden dinosaurus.
Na konci hry, před počítáním bodů, hráči přesunou dinosaura z tohoto výběhu do 
jiného výběhu ve své zoo (za dodržení všech pravidel) nebo do řeky.
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Aby hráči určili nejlepšího ředitele zoo, odehrají dvě hry po sobě:
• První na desce s letní zoo.
• Druhou na desce se zimní zoo.
Body získané z obou her hráči sečtou a zvítězí hráč s nejvyšším celkovým výsledkem.

VARIANTA LÉTO/ZIMA

VARIANTA PRO DVA HRÁČE
Hra ve dvou hráčích probíhá ve čtyřech kolech (namísto obvyklých dvou). 
Na začátku hry hráči nechají v krabici 2 dinosaury od každého druhu. 
Na začátku každého kola si hráči vezmou obvyklých 6 dinosaurů, ale do svých zoo 
položí pouze 3.

Průběh kola
Jeden z hráčů vždy hodí kostkou, v házení se hráči střídají. 
Pravidlo na kostce platí pouze pro hráče, který neházel.
• Každý hráč vybere jednoho dinosaura, kterého položí do své zoo.
• Každý hráč vybere jednoho dinosaura, kterého vrátí zpět do krabice.
• Hráči si mezi sebou vymění dinosaury v ruce.

Konec hry
Na konci čtvrtého kola tak budou mít oba hráči 12 dinosaurů ve svých zoo. Body si 
hráči spočítají běžným způsobem.

odkud se vzal název Draftosaurus?
Draft je herní mechanika, která spočívá ve výběru a předávání herních 
komponent po směru hry. Obvykle jsou těmito komponenty karty, v na-
šem případě jsou to dinosauři.
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