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Obsah hry 
18 různých hracích kamenů v šesti barvách, 1 hrací 
deska, 1 pravidla 

Cíl hry 
Umístit na hrací plán co nejvíce svých kamenů (ideálně 
všechny). 

Příprava hry 
Každý hráč si před sebe rozloží všechny kameny své 
barvy (celkem 18 kusů). 

Začátek hry (úvodní tah) 

6 hráčů 
Každý hráč musí zahrát první kámen tak, aby překryl 
jedno ze šesti rohových políček. 

4 hráči 
Každý hráč musí zahrát první kámen tak, aby překryl jedno ze čtyř rohových políček označených číslem 
4. Plán pro 4 hráče je ohraničen políčky obsahujícími uvnitř obrys šestiúhelníku. 

3 hráči 
Každý hráč musí zahrát první kámen tak, aby překryl jedno z okrajových polí (označených číslem 3) 
zmenšeného plánu (pouze políčka se symbolem podobným čtyřlístku). Zároveň musí mezi hráči zůstat 
vždy jeden volný roh. 

Průběh hry 
Hraje se v kolech od začínajícího hráče ve směru hodinových ručiček. První kámen musí hráči umístit do 
jednoho z rohů (viz předchozí kapitola). V dalších kolech hráč vždy přiloží další kámen.  

Pravidla pro přikládání kamenů 
 

Nově přidaný kámen se  nesmí dotýkat hranou žádného již ležícího kámene téže barvy. Alespoň jeden 
z vrcholů nového dílku musí být od nějakého dalšího kamene téže barvy vzdálen pouze jedinou hranu 

(viz obr. 1-3). Tato hrana nesmí být 
součástí kamene jiného hráče (obr. 4). 
Smí být ale koncovou hranou kamene 
jiného hráče, případně se touto hranou 
mohou dotýkat dva kameny různých 
hráčů (obr. 5).  Šipky na všech obrázcích  
naznačují, pomocí kterých hran může 
být přiložen další kámen k počátečnímu 
červenému kameni.  



 

Konec hry 
Vítězí hráč, který na hrací desku umístil nejvíce svých kamenů. Hráči si spočítají kolik šestiúhelníků mají 
na svých neumístěných kamenech. Vítěz získává tolik bodů, kolik je součet šestiúhelníků soupeřů snížený 
o počet šestiúhelníků, které zbyly jemu. Pokud se vítězi podaří umístit všechny své kameny, získává 
navíc bonus 10 bodů. 

Příklad:  

Na konci mají hráči ve zbylých kamenech následující počty šestiúhelníků: bílý (diamant) 14, červený 

(rubín) 14, zelený (smaragd) 11, modrý (safír) 7, žlutý (topaz) 16 a fialový (amethyst) 11. Vítězný modrý 

hráč získá 59 bodů (14 + 14 + 11 + 16 + 11 - 7). 

Pokud má na konci více hráčů stejný počet kamenů, vítězí ten hráč, jehož zbylé kameny se skládají 
z nejmenšího počtu šestiúhelníků. V případě, že stále nelze určit vítěze, spočítá se součet hodnoty 
neumístěných kamenů dle následujícího obrázku. Vyhrává samozřejmě hráč s nižším součtem. 
 

 

Příklad: 

Dva hráči Adam a Bára mají stejný počet kamenů (celkem 3). Kameny obou dvou se skládají celkem 

z 12ti šestiúhelníků. O prvenství tedy rozhodne součet hodnoty kamenů podle předchozího obrázku. 

Vítězem se stává Bára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemblo Korea 

www.gemblo.co.kr 

© Ladislav Smejkal, 2007 

SVĚT DESKOVÝCH HER 
www.svet-deskovych-her.cz 


