
NÁVOD BACKGAMMON HEROES 

1. Registrace Backgammon Studio Heroes 
 Jdi na https://heroes.backgammonstudio.com/ 
 Klikni na LOGIN 
 Klikni na Register New User – viz. obr: 

 

 

Do následující  registrační tabulky vyplň svoje údaje dle vzoru: 

 

Pokud bude nutné něco vyplnit do políčka Inviter, napiš tam elza nebo anezka. 

Toto by mělo stačit. Pokud by byl nějaký problém, dej vědět. 

  



 

2. Návod, jak se dostat do místnosti pro MČR 
 Jdi na https://heroes.backgammonstudio.com/ 
 Klikni na LOGIN 
 Přihlaš se svým uživatelským jménem a heslem 

V levém sloupci vidíš seznam všech momentálně nalogovaných hráčů. 

Klikni na „Main“ a poté na „External tournaments“ : 

       

 

V seznamu najdi „MCR 2023“ a klikni na něj: 

 

V následující tabulce klikni na „YES“:  

 

Tím ses dostal do místnosti MČR. Pokud tam vidíš jenom svoje jméno, nikdo jiný tam není. Svého 
soupeře uvidíš, jakmile se naloguje.  

  



3. Návod, jak začít zápas 

Klikni na jméno svého soupeře, tím mu odešleš pozvání do hry: 

 

Dále klikni na „Challenge!“ : 

   

Příjemce pozvánky klikne na „Accept“: 

 

 

Pozor:  Aby tě soupeř mohl vyzvat ke hře, musíš mít nastavený status  Looking for any match. 
A naopak, pokud chceš vyzvat soupeře ke hře, musí on mít tento status nastavený: 



 

Status se nastavuje kliknutím na svoje jméno a pak kliknutím na příslušný status. 

 

 

MČR hrajeme s hodinami, proto novým hráčům DŮRAZNĚ doporučuji odehrát před začátkem 
MČR pár cvičných zápasů.  

Můžete se domluvit a odehrát je v místnosti MČR (tam jsou napevno nastaveny zápasy do 13 
bodů), nebo můžete hrát libovolně dlouhý zápas s libovolným hráčem z celého světa. K tomu 
slouží místnost Main, kterou uvidíte hned po nalogování do Heroes. 

V případě problémů pište na elza@backgammon.cz nebo volejte 739 001 066. 

Poradím ráda, ale pokud se mě budete ptát na věci, které jsou napsané v návodu, tak ne  

P.S.: 
Pokud si budete domlouvat zápasy ve večerních hodinách kdy je na serveru více hráčů, může se 
stát, že se nebudete moci nalogovat. Přednost mají Premium hráči, kteří platí poplatek 25 Eur 
ročně. V tomto případě můžete hrát na alternativním serveru Heroes3, kde všechno funguje 
stejně, včetně loginu. 

Adresa pro Heroes3 je: https://heroes3.backgammonstudio.com/ 


