
HRY S KLASICK¯MI BODOV¯MI KOSTKAMI

Pro vût‰inu her je potfieba mít tuÏku a papír.
Jako Ïetony mÛÏete vyuÏívat zápalky.

BANK
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã obdrÏí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo má

nejvy‰‰í souãet bodÛ, vyhrává kolo a vloÏí do banku jeden Ïeton. Kdo se takto
nejrychleji zbaví v‰ech ÏetonÛ, vyhrává celou hru a získává v‰echny Ïetony
v banku.

HOUPAâKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã hází 7x za sebou. Body za 1. a 2. hod se seãtou, 3. hod se

odeãte, 4. hod se pfiiãte, 5. odeãte, 6. pfiiãte a 7. opût odeãte. Kdo má nako-
nec nejvíce bodÛ, vyhrává.

ZLÁ TROJKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka

Pravidla hry:
Hraje se na libovoln˘ poãet kol. Kdo hodí trojku, vypadává ze hry. Kdo má

na konci hry nejvíce bodÛ, vyhrává.

·ESTNÁCT
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, zápalky nebo Ïetony

Pravidla hry:
Na zaãátku hry si musí hráãi pfiipravit dvakrát tolik zápalek (ÏetonÛ) neÏ je

hráãÛ plus jednu zápalku navíc. Napfiíklad pro 4 hráãe to tedy bude 9 zápalek,
které se poloÏí doprostfied stolu. Cílem kaÏdého kola hry je pfiiblíÏit se co
nejvíce ãíslu 16. Nejlep‰í souãet bodÛ je tedy 15. První dva hody jsou bez
rizika, protoÏe souãet nemÛÏe pfiekroãit 12. Hráã se musí po prvním dvojho-
du rozhodnout, zda bude házet dál. Pokud se rozhodne házet dál, musí v‰ak
opût házet 2x. Toto pravidlo platí i pro pfiípadné dal‰í pokraãování v házení.
Pozor! Hodí-li hráã více neÏ 15, vypadává a prohrál kolo. Hodí-li hráã ménû
neÏ 16, zapí‰e si body a ve hfie pokraãuje dal‰í hráã. Nevypadne-li ze hry
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Ïádn˘ hráã, kolo prohrává ten, kdo má nejniÏ‰í poãet bodÛ. Pokud má více
hráãÛ stejn˘ poãet bodÛ, prohrává ten, kter˘ tento nejniÏ‰í souãet hodil jako
první. Hráã, kter˘ vypadl anebo prohrál kolo, si musí vzít jednu zápalku a zaãí-
ná dal‰í kolo. Po rozebrání zápalek pokraãují ve hfie jen ti hráãi, kter˘m zÛsta-
ly nûjaké zápalky. Kdo v této ãásti hry prohraje kolo, obdrÏí zápalku od hráãe,
kter˘ kolo vyhrál. Kdo má na konci hry v‰echny zápalky, prohrál celou hru.

KRAVSK¯ OHON 
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, zápalky
nebo papír a tuÏka.

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã poloÏí nebo namaluje pfied sebe „kravsk˘

ohon“ (viz obrázek). První fiadu tvofií 6 zápalek, druhou 5,
tfietí 4 atd. Hází se popofiadû. Hráã vÏdy odstraní nebo ‰krtne
fiadu, která odpovídá hozenému poãtu bodÛ. Jednou ‰krtnutá
fiada se samozfiejmû podruhé ne‰krtá. Vyhrává ten hráã, kter˘ jako
první odstraní (‰krtne) v‰echny fiady, resp. zbaví se svého „kravského ohonu“
Pokud se hraje se zápalkami, získává hráã zbylé zápalky leÏící na stole jako
odmûnu. 
Hru je moÏné obmûnit tak, Ïe se odstraÀují zápalky jen po ãástech podle poãtu
hozen˘ch bodÛ. 

HRA NA ·EST
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka

Pravidla hry:
Jeden z hráãÛ nakreslí tabulku se ‰esti fiádky pro ãísla 1-6 a po jednom

sloupeãku pro kaÏdého hráãe. Hází se popofiadû. Po kaÏdém hodu vedoucí
hry zapí‰e hráãi hozen˘ poãet bodÛ do jeho sloupeãku, pfiiãemÏ si hráã
rozhodne sám, do kterého fiádku. Poãet hozen˘ch bodÛ se násobí ãíslem
fiádku a v˘sledek se hned zapí‰e. ·estka v fiádku ãíslo 6 pfiinese tedy 36 bodÛ,
kdeÏto v fiádku ãíslo 1 pouze 6 bodÛ. KaÏd˘ fiádek se smí pouÏít pouze jednou.
Po ‰esti kolech se body seãtou a vyhrává hráã, kter˘ má bodÛ nejvíce.

VZDUCHOLOë
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, zápalky
nebo Ïetony,
papír a tuÏka

Pravidla hry:
Nejdfiíve se namaluje veliká vzducholoì (viz. obrázek),

která se rozdûlí na 5 políãek. Gondola dostane ãíslo 6. To je nákladní prostor.
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KaÏd˘ hráã obdrÏí 6 zápalek. Hází se popofiadû. Kdo hodí 1-5, poloÏí jednu
zápalku na pfiíslu‰né políãko. LeÏí-li uÏ na políãku zápalka, smí si ji hráã vzít
a nemusí Ïádnou odevzdat. Kdo hodí 6, musí vÏdy odevzdat jednu zápalku,
protoÏe do gondoly se jich vejde libovolné mnoÏství. Kdo nemá uÏ Ïádné
zápalky, vypadá ze hry. Vyhrává ten hráã, kter˘ je jako poslední je‰tû ve hfie.
Jako odmûnu si smí vzít v‰echny zápalky z gondoly.

VYSOKÉ DOMOVNÍ âÍSLO
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Cílem hry je hodit co nejvy‰‰í tfiímístné ãíslo domu. KaÏd˘ hráã má

3 hody. Po kaÏdém hodu se musí hned rozhodnout, napí‰e-li body na první,
druhé nebo tfietí místo.

V·ECHNO NEBO NIC
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Cílem hry je získat 301 bodÛ. Hráã, kter˘ je první na fiadû, zaãne házet

kostkou. Body, které získá, sãítá dohromady. Hráã v jednom kole hází libovol-
nû dlouho. Kdykoli se rozhodne, Ïe hru v daném kole ukonãí, zapí‰í se mu
body a ve hfie pokraãuje dal‰í hráã. Bodování je následující: 5 = 50 bodÛ, ãísla
2,3,4,6, platí svou bodovou hodnotou. Pozor! Padne-li hráãi 1, musí pfiestat
házet a v‰echny body v daném kole se nulují. Kdo první dosáhne 301 a více
bodÛ, vyhrává.

JEDNADVACET
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Cílem hry je postupnû hodit 1-2-3-4-5-6 bodÛ. KaÏd˘ hráã má v jednom

kole 6 hodÛ. Komu se podafií jako prvnímu dosáhnout ‰estky a tím získat 21
bodÛ, vyhrává.

OKO
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Název hry vychází ze známé karetní hry. KaÏd˘ hráã hází tak dlouho, dokud

souãet hozen˘ch bodÛ na kostce nedosáhne hodnoty 21. Ten, kdo tento limit
pfiekroãí, vypadá ze hry. Kdo házel ãtyfiikrát, musí hodit je‰tû popáté, i kdyÏ uÏ
dosáhl hodnoty 21. Vítûzem se stává hráã, kter˘ dosáhl v souãtu hodnoty 21
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anebo nejbliÏ‰í niÏ‰í hodnoty. Pokud má nûkolik hráãÛ stejn˘ poãet bodÛ,
vítûzí ten, kter˘ daného skóre dosáhl s nejniÏ‰ím poãtem hodÛ.

·KRTÁNÍ
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, papír a tuÏka

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã si na zaãátku hry napí‰e na svÛj papír ãísla od jedné do ‰esti.

Potom hráãi hází po fiadû kostkou. Hráã, kterému padne jedno z ãísel, si ‰krt-
ne tutéÏ hodnotu na svém papíru. Pokud se v prÛbûhu hry stane, Ïe hráãi
padne hodnota, kterou jiÏ má ‰krtnutou, ‰krtne toto ãíslo u svého souseda po
levé nebo pravé stranû. Mají-li sousedé toto ãíslo jiÏ pfie‰krtnuté, pak nezb˘-
vá neÏ aby si hráã toto ãíslo opût zapsal na svÛj papír. Vyhrává ten z hráãÛ,
kter˘ jako první vy‰krtá v‰echna ãísla.

VELKÁ SEDMIâKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
2 kostky, Ïetony
papír a tuÏka

Pravidla hry:
Nejprve se namaluje hrací plán tak, jak je zde zobrazen.

Políãka musí b˘t dostateãnû veliká, aby bylo moÏné na nû
poloÏit oddûlenû sázky více hráãÛ. KaÏd˘ hráã obdrÏí stejn˘
poãet ÏetonÛ. Jeden pfievezme kostky a pokladnu. Tento
hráã hází a hraje proti v‰em. Pfied kaÏd˘m hodem hráãi sází.
Vsadit mohou libovoln˘ poãet ÏetonÛ na kterákoli políãka.
Po ukonãení sázení hodí bankéfi kostkami. Odpovídá-li souãet bodÛ ãíslÛm na
levé stranû herního plánu, obdrÏí bankéfi v‰echny Ïetony, které tam leÏí, vãet-
nû ÏetonÛ které jsou na ãísle 7. Za to musí ihned vyplatit v‰echny sázky, které
leÏí na stranû pravé, a to dvojnásobkem hodnoty. Hodí-li bankéfi nûkter˘ poãet
bodÛ z pravé strany, obdrÏí v‰echny tam leÏící Ïetony a Ïetony z ãísla 7 a opût
dvojnásobkem vyplatí sázky vlevo. Hodí-li bankéfi 7, obdrÏí Ïetony obou dvou
stran. Musí v‰ak vyplatit sázky na políãku 7 trojnásobkem jejich hodnoty. 
Po kaÏdém vyplacení se sází znovu. Kdo uÏ nemá Ïetony, vypadá ze hry.

STOVKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
2 kostky, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Hráãi hází dokola 2 kostkami a kaÏd˘ má jeden hod. Hozené body se sãíta-

jí a zapisují do záznamníku. Hodí-li nûkdo dvojici (napfi. dvû dvojky), pak se
body nesãítají, ale násobí: 2x2=4, 4x4=16, ale 1x1=1bod. Vítûzem se stává
hráã, kter˘ jako první dosáhne nebo pfiekroãí sto bodÛ.
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JEDENÁCT ZLAT¯CH
poãet hráãÛ 3

Hrací potfieby:
3 kostky, 11 zápalek nebo ÏetonÛ

Pravidla hry:
Hra je pro tfii hráãe. Doprostfied herní plochy se poloÏí 11 ÏetonÛ a hráãi

zaãnou postupnû házet kostkami. KdyÏ hráã hodí ménû neÏ 11, vezme si 2
Ïetony. KdyÏ padne víc neÏ 11, po jednom Ïetonu si berou spoluhráãi. KdyÏ
padne rovn˘ch 11, nikdo nic nebere. Poslední Ïeton získá ten, kdo hodí
nejvy‰‰í ãíslo. Vítûzí hráã, kter˘ má nejvíce ÏetonÛ. 

MACHÁâEK 
Poãet hráãÛ neomezen 

Hrací potfieby:
2 kostky, papír, tuÏka 

Pravidla hry: 
Hráãi hází postupnû jeden po druhém ve smûru hodinov˘ch ruãiãek. Hráã,

kter˘ je na fiadû, hodí 2 kostkami tak, aby ostatní spoluhráãi nevidûli co hodil.
Po hodu nahlas fiekne, jakou hodnotu má na kostkách. VÏdy to musí b˘t více,
neÏ uvedl hráã pfied ním. To znamená, Ïe i v pfiípadû, Ïe hodil ménû, musí
nahlásit vût‰í ãíslo. Kostky stále zakr˘vá dlaní  a ãeká na reakci hráãe, kter˘ je
na fiadû. Ten má dvû moÏnosti. Buì zpochybní hlá‰ku pfiedchozího hráãe nebo
musí jeho hod pfiehodit vy‰‰ím ãíslem. Pokud zpochybní hlá‰ku, kostky se
odkryjí. KdyÏ je na kostkách skuteãnû hlá‰ené ãíslo, získává trestn˘ bod hráã,
kter˘ hlá‰ku zpochybnil. Pokud nevûfiil právem, získává trestn˘ bod hráã,
kter˘ nahlásil jiné ãíslo, neÏ ve skuteãnosti hodil. V kaÏdém pfiípadû zaãíná
nové kolo, aniÏ by musel pfiehazovat. Pokud hráã nechce zpochybÀovat hlá‰-
ku, pfiebere si kostky, aniÏ by ovûfioval co na nich je a musí pfiehodit vy‰‰ím
ãíslem. Tímto zpÛsobem hra pokraãuje stále dokola. Hráã, kter˘ bûhem hry
získá 5 trestn˘ch bodÛ, vypadává ze hry. 

Hodnoty na kostkách: 
Hozené ãíslo ãteme vÏdy od vy‰‰í hodnoty. Napfi. na jedné kostce jsou dva

body a na druhé pût bodÛ, hlá‰ka tedy bude 52. Nejménû je tedy moÏné hodit
32, nejvíce 65. Dále následují Apaãi, které hlásíme pokud hodíme stejn˘ poãet
bodÛ na obou kostkách. Napfi. na obou kostkách padlo 5 bodÛ, hlásíme tedy
5 apaãÛ. Nejvy‰‰ím hodem ve hfie je „Macháãek“, tj. 21. Macháãek se nepfie-
hazuje a trestn˘ bod automaticky získává následující hráã. 

RYCHLÁ STOVKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
3 kostky, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Cílem hry je dosáhnout co nejrychleji pfiesnû 100 bodÛ. Hráãi se po

kaÏdém hodu pravidelnû stfiídají. Hra má dvû ãásti. V první ãásti se hází jen

7

97710035 kostky N CZ/SK  2.1.2006  12:30  Stránka 7    (K-černá 



jednou kostkou. Hráã, kter˘ hodí ‰estku, mÛÏe postoupit do druhé ãásti hry.
V té se mÛÏe házet aÏ tfiemi kostkami najednou. Získané body se sãítají a zapi-
sují. Kdo první dosáhne pfiesnû 100 bodÛ, vyhrává. Pokud hráã posledním
hodem nehodí potfiebn˘ poãet bodÛ do 100, hod se mu nepoãítá a ãeká na
dal‰í kolo.

O T¤I
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
3 kostky, zápalky nebo Ïetony

Pravidla hry:
Na zaãátku hry si kaÏd˘ hráã vezme 3 zápalky. Cílem hry je co nejrychleji

odloÏit v‰echny zápalky. DÛleÏitá ãísla pro tuto hru jsou 3, 10 a 11. Hráã, kter˘
je na fiadû, si urãí ãíslo, které chce hodit. MÛÏe se rozhodnout pro variantu 10,
11. Pokud mu padne na kostkách tento poãet bodÛ, mÛÏe odloÏit 1 zápalku.
Pokud se rozhodne pro 3 a opravdu mu padne, mÛÏe odloÏit v‰echny 3 zápal-
ky najednou. Nehodí-li hráã potfiebn˘ poãet bodÛ, ve hfie pokraãuje dal‰í hráã.
Vítûzí ten, kdo se zbaví v‰ech zápalek.

NIÎ·Í BERE
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
3 kostky, zápalky nebo Ïetony

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã hodí jednou tfiemi kostkami. Ten, kter˘ má nejniÏ‰í souãet

hozen˘ch bodÛ, vyhrává a dostane z banku jeden Ïeton. Vítûzem hry se stává
ten hráã, kter˘ jako první získá 5 ÏetonÛ.

ZRÁDNÁ JEDNIâKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
3 kostky

Pravidla hry:
Hází se tfiemi kostkami kolem dokola. Hráã, kterému padne jedniãka,

odebere jednu kostku ze hry. Ve hfie pokraãuje dal‰í hráã. Pokud je ve hfie jiÏ
jen jedna kostka a hráã hodí jedniãku, vypadává ze hry. Hraje se tak dlouho,
aÏ zbude jen jeden hráã. Ten se stává vítûzem.

PùTKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
3 kostky, zápalky nebo Ïetony

Pravidla hry:
DÛleÏité ãíslo v této hfie je 5. Hráãi na zaãátku hry vsadí do banku jeden

Ïeton. KaÏd˘ hráã má k dispozici 5 hodÛ, bûhem kter˘ch se snaÏí hodit ãíslo
dûlitelné pûti (beze zbytku). Jednotlivé hody se sãítají dohromady. Pokud se
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hráãi nepodafií dosáhnout potfiebného ãísla v pûti hodech, pfiedává kostky
dal‰ímu hráãi. Získá-li hráã potfiebné ãíslo, mÛÏe pfiestat hrát. Ve hfie pokra-
ãuje dal‰í hráã. 
Pfiíklad: Hráã ve tfietím hodu dosáhl celkového souãtu 15 bodÛ (15:5=3).
Ohlásí pût ve tfiech. Úkolem dal‰ího hráãe je získat minimálnû stejn˘ poãet
bodÛ tfietím hodem. Pokud chce vyhrát, musí ve tfietím hodu dosáhnout vy‰‰í
hodnotu (napfi. 20) nebo získat ãíslo dûlitelné pûti s men‰ím poãtem hodÛ.
KdyÏ odehrají v‰ichni hráãi, zaãne se hodnotit. Bank získává hráã s nejlep‰ím
v˘sledkem. Mají-li nûktefií hráãi stejn˘ v˘sledek, bank se mezi nû rozdûlí.

MAROKO
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
3 kostky

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã má k dispozici 3 hody pro získání „Maroka“ (dvû stejné kost-

ky) nebo „Velkého Maroka“ (tfii stejné kostky). Po prvním a druhém hodu
mÛÏe hráã nechat leÏet jednu nebo dvû kostky a dohodit zbylé do „Maroka“.
Hraje se na vítûzství v jednotliv˘ch kolech. Vítûzem se stává hráã, kter˘ dosá-
hl nejvy‰‰í bodovou hodnotu v „Maroku“, hodil „Velké Maroko“ nebo získal
nejvy‰‰í bodovou hodnotu ve „Velkém Maroku“.

ATLANTA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
3 kostky, papír a tuÏka

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã má k dispozici 3 hody. Cílem je dosáhnout co nejvy‰‰ího poãtu

bodÛ.  Bodování: 1 bod je za 100, 6 bodÛ je za 60, v‰echny ostatní body mají
svoji hodnotu. 
Hráã po kaÏdém hodu zváÏí, zda nûkterou z kostek nechá mimo hru nebo jest-
li bude pokraãovat v házení v‰emi kostkami. Zapisuje se aÏ koneãn˘ souãet
bodÛ po posledním hodu. Vítûzem se stává hráã, kter˘ má na konci hry
nejvût‰í poãet bodÛ.

O KOLIK
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
4 kostky, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Hra se hraje na 5 kol. Cílem hry je získat co nejvíce bodÛ. Hráã v jednom

kole hází dvakrát. Pro první hod pouÏije 2 kostky. Souãet bodÛ, kter˘ mu
padne, tvofií ãíslo od kterého bude odeãítat souãet bodÛ, kter˘ mu padne
v dal‰ím hodu na dal‰ích dvou kostkách. V˘sledek si hráã zapí‰e pod své
jméno. Po pûti kolech se udûlá vyhodnocení. Hráã, kter˘ má nejvíce bodÛ
nebo nejmen‰í ztrátu, vyhrává.
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DESET TISÍC
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
4 kostky, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Cílem hry je získat nebo pfiekroãit 10 000 bodÛ. Hráã, kter˘ tohoto ãísla

dosáhne jako první, se stává vítûzem hry. ZpÛsob zapoãítávání bodÛ: Jeden
bod na kostce = 100 bodÛ, pût bodÛ na kostce = 50 bodÛ, 3 x 2 body na kost-
ce = 200 b., 3 x 3 body na kostce = 300 b., 3 x 4 body na kostce = 400 b.,
3 x 5 bodÛ na kostce = 500 b., 3 x 6 bodÛ na kostce = 600 b., 3 x 1 bod na
kostce = 1 000 b., fiady 1,2,3,4 (2,3,4,5; 3,4,5,6) = 2 000 bodÛ. Jiné body se
nezapoãítávají. KaÏd˘ hráã smí házet tfiikrát a po kaÏdém hodu mÛÏe nechat
leÏet libovoln˘ poãet kostek na stole. Nejménû v‰ak musí odloÏit jednu kost-
ku, i pokud to pro nûj není v˘hodné.

POKER
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
5 kostek, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Na zaãátku hry vytvofite tabulku tak, aby kaÏd˘ hráã mûl svÛj sloupek. Je

dobré si urãit, na kolik kol se hra bude hrát – napfi. na 7 kol. (Doporuãení: ãím
ménû kol se hraje, tím je hra napínavûj‰í, protoÏe záleÏí na kaÏdém hodu.) Toto
je dÛleÏité pro dal‰í taktiku. V kaÏdém kole se hází tfiikrát. Hráã, kter˘ je na
fiadû, hodí v‰ech 5 kostek. V dal‰ích dvou hodech se rozhoduje, zda bude opût
házet v‰emi kostkami, ãi pouÏije jen nûkteré. Cílem kaÏdého kola je získat
následující kombinace: fiada 1,2,3,4,5, = 20 bodÛ, fiada 2,3,4,5,6 = 250 bodÛ,
2 nebo 3 kostky se stejn˘m poãtem bodÛ = 30 bodÛ + souãet hodnoty kostek,
4 kostky se stejn˘m poãtem bodÛ = 50 bodÛ + souãet hodnoty kostek. Vítûzem
se stává hráã, kter˘ po odehrání v‰ech kol získá celkovû nejvíce bodÛ.

VABANK
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
5 kostek, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Na zaãátku hry hráãi vytvofií vkladem bank, o kter˘ se hraje, a urãí jedno-

ho bankéfie, kter˘ hlídá pravidla hry. Tento bankéfi se samotného házení
neúãastní. Poãet kol je závisl˘ na poãtu hráãÛ. Hází se kaÏdou kostkou zvlá‰È.
Hráã hodí první kostkou poté druhou a rozhodne se, kter˘ matematick˘ úkon
pouÏije. V prÛbûhu jednoho kola musí pouÏít sãítání, odãítání, násobení
a dûlení a to vÏdy jen jednou. Po provedení v˘poãtu hází tfietí kostkou
a celou proceduru zopakuje. Pfiíklad: První hod 3, druh˘ hod 5 bodÛ. Hráã se
rozhodne pro sãítání 3+5=8. V tfietím hodu padne 6. Hráã se rozhodne pro
násobení. 8x6=48. Ve ãtvrtém hodu padne 1. Hráã se rozhodne pro dûlení
48:1=48. V pátém hodu padne 4.
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Zb˘vá uÏ jenom odãítání 48-4=44. Hráã dosáhl 44 bodÛ. 
Pozor! V˘sledky musí b˘t beze zbytku.
Bank vyhrává hráã s nejvy‰‰ím poãtem bodÛ. Pokud se hráãi nepodafií vytvo-
fiit v˘sledek beze zbytku, bank pfiipadá bankéfii. KdyÏ odehrají v‰ichni hráãi,
urãí se nov˘ bankéfi.

âÁRA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
6 kostek, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Hráãi hází postupnû jeden po druhém. KaÏd˘ hráã hodí jen jednou v‰ech

6 kostek. Pfied vlastním hodem kaÏd˘ oznámí, co bude chtít zapoãítat.
Sestavy („oznámení“) které se zapoãítávají do hodnocení: Liché – hráã si
zapoãítá jen body z kostek, na kter˘ch padla lichá ãísla (1,3,5); Sudá – hráã
si zapoãítá jen body z kostek, na kter˘ch padla sudá ãísla (2,4,6); ¤ada –
postupka tfií po sobû jdoucích ãísel = 10 bodÛ, postupka ãtyfi po sobû jdou-
cích ãísel = 15 bodÛ, postupka pûti po sobû jdoucích ãísel = 30 bodÛ, postup-
ka ‰esti po sobû jdoucích ãísel = 50 bodÛ; Dvojice – za kaÏdou dvojici obdrÏí
hráã 20 bodÛ; za kaÏdou trojici obdrÏí hráã 30 bodÛ. Vítûzí ten, kdo má na
konci hry nejvíce bodÛ.

MARATON
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
6 kostek, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Hraje se s 6 kostkami. KaÏd˘ hráã mÛÏe v jednom kole házet aÏ tfiikrát. Po

kaÏdém hodu nechává kostky s potfiebn˘mi hodnotami odloÏené. Dál hází jen
se zb˘vajícími kostkami. MÛÏe se v‰ak stát, Ïe bûhem házení zmûní taktiku
a pro dal‰í hod pouÏije opût v‰ech 6 kostek. 
KaÏdému hráãi bude v tabulce pfiidûlen jeden sloupec. Hraje se buì volnû, tzn.
Ïe záznam se do tabulky zapisuje aÏ po ukonãení hodu a hráã si vybírá, kam
chce dan˘ hod zapsat, nebo se hraje „od shora dolÛ“ v pfiedepsaném sledu.
U nesplnûn˘ch podmínek se okénka pro‰krtnou. Je moÏné rovnûÏ hrát dvou-
kolovû t.j. povinnou a volnou sestavu.

Bodování: 
Jedniãky – zapoãítávají se jen kostky, na kter˘ch padl jeden bod 

(maximum moÏn˘ch bodÛ v tomto kole je tedy 6)
Dvojky – zapoãítávají se jen kostky, na kter˘ch padly dva body
Trojky – zapoãítávají se jen kostky, na kter˘ch padly tfii body
âtyfiky – zapoãítávají se jen kostky, na kter˘ch padly ãtyfii body
Pûtky – zapoãítávají se jen kostky, na kter˘ch padlo pût bodÛ
·estky – zapoãítávají se jen kostky, na kter˘ch padlo ‰est bodÛ
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MEZISOUâET – mezisouãet z pfiedcházejících disciplín

Bonus – 25 si pfiipí‰e ten, kter˘ má mezisouãet minimálnû 63 bodÛ
1 dvojice – zaznamenají se body ze dvou kostek se stejnou hodnotou
2 dvojice – zaznamenají se body ze dvou párÛ kostek se stejnou hodnotou
Trojice – zaznamenají se body ze tfií kostek stejné hodnoty
âtyfii stejné 
hodnoty – zaznamenají se body ze ãtyfi kostek
Malá cesta – 15 bodÛ si pfiipí‰e ten, kter˘ má následující postup: 

1-2-3-4-5
Velká cesta – 25 bodÛ si pfiipí‰e ten, kter˘ má celou postupku: 1-2-3-4-5-6
Pyramida – zaznamenají se v‰echny body, pokud se podafiilo vytvofiit

sestavu: „1 samotnou kostku, 1 dvojici a 1 trojici“
·ance – zde se mÛÏe zaznamenat poãet bodÛ z libovolného vrhu,

kter˘ nelze zaãlenit jinak (tato moÏnost se uÏívá, pokud je
velk˘ poãet bodÛ). 

Hra – nezávisle na poãtu bodÛ tohoto hodu se do okénka HRA
zaznamená 50 bodÛ, pokud je na v‰ech kostkách stejná
hodnota.
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SOUâET – hráã, kter˘ v koneãném
souãtu má nejvíce bodÛ – vyhrává.
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