
DÁMA
Desková hra pro 
2 hráãe od 6 let

Hrací potfieby:
Herní plán – ‰achovni-
ce 8 x 8 políãek
24 kamenÛ – 12 bíl˘ch
a 12 ãern˘ch

Cíl hry
Hráã se snaÏí vyfiadit protihráãi v‰echny kameny, a nebo je
zablokovat tak, Ïe jiÏ nemÛÏe táhnout.

Zaãátek hry
Hraje se na herním plánu – ‰achovnici 8 x 8 polí s 12
kameny kaÏdé barvy. Herní plán se poloÏí tak, aby kaÏd˘
hráã mûl po levé stranû v první (základní) fiadû tmavé
políãko. Hraje se pouze na tmav˘ch políãkách. Hráãi si
vylosují, kdo bude hrát s bíl˘mi a kdo s ãern˘mi kameny.
Pak rozestaví sv˘ch 12 kamenÛ na tmavá políãka
prvních tfií fiad ze své strany. Prostfiední dvû fiady herního
plánu zÛstanou volné. Hru zahajuje hráã s bíl˘mi ka-
meny.

Pravidla hry
Hráãi posunují kameny v˘hradnû po tmav˘ch polích ‰ikmo
do stran, a to vÏdy o jedno pole. Nelze vstoupit na pole
obsazené vlastním nebo soupefiov˘m kamenem. Táhneme
pouze vpfied, zpût se táhnout nesmí. Kameny se tedy
nikdy nemohou dostat na svûtlá pole. Dostane-li se hráã
pfied kámen protihráãe, za nímÏ je volné pole, pfieskoãí
tento kámen a vyfiadí jej ze hry. Opomene-li tak uãinit,
mÛÏe mu protihráã vyfiadit jeho kámen, kter˘m mûl skoãit,

bez ztráty svého vlastního tahu. MÛÏe se stát, Ïe jedním
tahem hráã pfieskoãí a ze hry vyfiadí i nûkolik kamenÛ
protihráãe, a to vÏdy jen tehdy, ocitne-li se po skoku opût
pfied nepfiátelsk˘m kamenem, za kter˘m je volné pole.
Dostane-li se kámen skokem nebo tahem do poslední
fiady protivníkova pole, stává se „DÁMOU“. 

Dámu oznaãujeme tak, Ïe na kámen poloÏíme druh˘
kámen stejné barvy. Hráã mÛÏe bûhem hry získat více
dam. Dáma smí táhnout a skákat jak dopfiedu, tak doza-
du o libovoln˘ poãet spolu souvisejících polí, pokud tato
ov‰em jsou ve stejném ‰ikmém smûru volná. Smí se tedy
i po pfieskoãení nepfiátelského kamene postavit na které-
koliv i vzdálenûj‰í volné pole, leÏící ve stejné ‰ikmé fiadû.
Ocitne-li se dáma po pfieskoãení nepfiátelského kamene
na poli, ze kterého - tfieba i jin˘m smûrem a lhostejno ve
které vzdálenosti, ov‰em opût jen v ‰ikmé fiadû – mÛÏe
pfieskoãit dal‰í kámen, pokraãuje ve skoku a vyfiadí v‰ech-
ny nepfiátelské kameny, které na této „okruÏní cestû“
pfieskoãí. NevyuÏije-li dáma moÏnosti skoku, mÛÏe b˘t
protihráãem vyfiazena ze hry. Dáma mÛÏe b˘t pfieskoãena
a tím vyfiazena i „obyãejn˘m“ kamenem, bude ale vÏdy ve
v˘hodû, protoÏe se kaÏdému nebezpeãí mÛÏe vyhnout
v‰emi smûry.

ÎRAVÁ DÁMA
Hru je moÏné také hrát shora popsan˘m zpÛsobem, a to
tak, Ïe vyhrává ten, kdo nejdfiíve pfiijde o v‰echny své kame-
ny. Ze hry musí b˘t bezpodmíneãnû vyfiazen kaÏd˘ kámen,
kter˘ podle pravidel Ize pfieskoãit. Kdo chce vyhrát, musí
tedy své kameny pokud moÏno postavit tak, aby je protihráã
musel vyfiadit.

ROHOVÁ DÁMA
Hrací potfieby:
Herní plán – ‰achovnice 8 x 8 políãek, 18 kamenÛ –
9 bíl˘ch a 9 ãern˘ch

Pravidla hry
Hrací plán leÏí na stole tak, aby hráãi mûli pfied sebou kaÏd˘
jeden roh desky. Kameny se rozestaví na tmavá políãka tím
zpÛsobem, Ïe se nejdfiíve obsadí tmavé rohové políãko, pak se
postaví do dal‰í fiady tfii kameny a do dal‰í fiady pût kamenÛ.
Kameny táhnou vÏdy o jedno políãko dopfiedu nebo do strany.
Je moÏné vstoupit jak na tmavá, tak na svûtlá políãka. Táhnout
zpût není povoleno. Kameny soupefie se pfieskakují, aniÏ by se
vyfiazovaly. Vlastní kameny se nesmí pfieskakovat. Kdo jako
první obsadí tmavá políãka na protilehlé stranû, vyhrál.

BLOKÁDA
Hrací potfieby:
Herní plán – ‰achovnice 8 x 8 políãek, 24 kamenÛ –
12 bíl˘ch a 12 ãern˘ch

Pravidla hry
Kameny se rozestaví jako pfii základních pravidlech.
Kameny táhnou pouze po tmav˘ch políãkách, vÏdy o jedno
políãko dopfiedu nebo dozadu. Kameny protihráãe se vyfia-
zují zajetím. Kámen je zajat ve chvíli, kdy je obklíãen soupe-
fiov˘mi kameny tak, Ïe ztratí ve‰keré spojení s kameny stej-
né barvy. Obklíãen˘ kámen se ze hry vyfiadí. Hru prohrál
hráã, kter˘ pfii‰el o v‰echny své kameny.

LUPIâ A âETNÍCI
Desková hra pro 2 hráãe
od 8 let

Hrací potfieby:
Herní plán – ‰achovnice 8 x 8 políãek
5 kamenÛ – 1 bíl˘ a 4 ãerné

Pravidla hry
Jeden z hráãÛ – lupiã – má pouze jeden kámen. Protihráã
hraje se 4 ãern˘mi kameny – ãetníky. Hraje se na tmav˘ch
políãkách. âetníci se rozestaví na 4 políãka v první fiadû.
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KdyÏ mají oba hráãi v‰echny kameny rozloÏeny, pokraãu-
je hra tak, Ïe se posunuje vÏdy jeden kámen o jedno
políãko dále po spojovacích ãarách. Stále se snaÏíme
sestavovat ML¯NY a tím nepfiítele pfiipravovat o dal‰í a
dal‰í kameny. Tahem jednoho kamene z hotového ml˘na
na nejbliÏ‰í voln˘ bod mÛÏeme ml˘n otevfiít a druh˘m
tahem se pak hned do ml˘na vrátit a vyfiadit tím ze hry
dal‰í kámen protivníka. Tahy je nutné si rozm˘‰let tak,
aby bylo moÏno popfiípadû spojit i nûkolik ml˘nÛ, pfiiãemÏ
pak má hráã tu v˘hodu, Ïe jedin˘m tahem otevírá jeden a
souãasnû zavírá druh˘ ml˘n a Ïe pokaÏdé mÛÏe vyfiadit
svému protihráãi jeden kámen ze hry. Zbydou-li jednomu
z hráãÛ poslední tfii kameny, smí jimi skákat na kteráko-
liv místa a snaÏit se tak zamezit protihráãi uzavfiení
ml˘na. Má také poslední moÏnost sestavit ML¯N svÛj.
Prohrává ten, komu zÛstanou jen dva kameny, ze kter˘ch
jiÏ nelze sestavit ml˘n.

SKÁKAV¯ ML¯N
Tato varianta se hraje podle stej-
n˘ch základních pravidel jako
normální ml˘n. Hlavní rozdíl spoãí-
vá v tom, Ïe po nasazení v‰ech
kamenÛ se netáhne, ale skáãe.
Kameny se pohybuje jako jezdcem
u ‰achu: dvû políãka dopfiedu
a jedno políãko do strany, nebo
jedno políãko dopfiedu a dvû do

strany. Je povoleno skákat libovolnû pfies vlastní kameny
nebo kámen protihráãe. Skoãit se smí pouze na volné políã-
ko, které není obsazeno. Také pfii skákání se hráã snaÏí
vytvofiit ml˘n a vyfiadit protihráãi kámen. Komu zb˘vají uÏ
pouze tfii kameny, smí skákat jako pfii normálním ml˘nû na
libovolná volná políãka.

Pfiíklad: moÏnosti skoku kamene B

LASKERÒV ML¯N
U stejnû siln˘ch hráãÛ se ãasto stává, Ïe hra konãí neroz-
hodnû. Aby se tomu zabránilo, vymyslel Emanuel Lasker
neobvyklou napínavou variantu této hry. JiÏ od poãátku hry,
kdy se obvykle kameny pouze pokládají, mohou hráãi kame-
ny i táhnout. Doporuãuje se, pokud hráã uÏ nûjak˘ ml˘n
uzavfiel, dal‰ím tahem ho otevfiít a potom teprve nasazovat
dal‰í kameny. Tím je protihráã nucen k nasazení kamene,
aby zabránil novému uzavfiení ml˘na. Do v˘hody se tak
dostává první hráã, protoÏe má jeden kámen v zásobû.
Hráã, kter˘ má v zásobû více kamenÛ, má vût‰í nadûji na
v˘hru, protoÏe tyto kameny se mohou nasazovat na libovol-
ná políãka.

Lupiã si mÛÏe stoupnout na libovolné jiné tmavé políãko.
Zaãínají ãetníci, ktefií se smûjí pohybovat napfiíã dopfiedu
vÏdy jen o jedno políãko. Lupiã se pohybuje stejn˘m zpÛso-
bem, ale mÛÏe i dozadu. Cílem hry je, aby ãetníci obklíãili
lupiãe tak, aby se uÏ nemohl pohybovat. Podafií-li se lupiãi
proklouznout fiadou ãetníkÛ, vyhrál, protoÏe ãetníci nesmí
táhnout zpût.

ML¯N
Desková hra pro 2 hráãe
od 8 let

Hrací potfieby:
Herní plán 
18 kamenÛ – 9 bíl˘ch 
a 9 ãern˘ch

Cíl hry
Cílem hry je vyfiadit kameny soupefie. K tomuto úãelu se
hráãi snaÏí sestavit co nejvíce ml˘nÛ, tj. dostat tfii kame-
ny vlastní barvy do jedné fiady. Uzavfie-li jeden z hráãÛ
ml˘n, smí vyfiadit spoluhráãi jeden libovoln˘ kámen ze
hry.

Pravidla hry
Na zaãátku hry se kameny nacházejí mimo hrací plochu.
Hráãi si rozdûlí ãerné a bílé kameny. Dohodnou se, kdo
hru zaãíná. Stfiídavû pokládají na body plánu vÏdy jeden
kámen a snaÏí se, aby umístili vedle sebe v jedné linii 3
své kameny. Podafií-li se to nûkterému z hráãÛ, má ML¯N
a „vymele“, tj.vyfiadí, ze hry 1 protihráãÛv kámen, kter˘
si libovolnû vybere. Vyfiadit kámen z jiÏ uzavfieného ml˘na
je ov‰em nepfiípustné. Vtip hry je v tom, Ïe se jeden hráã
druhému snaÏí znemoÏnit sestavení ml˘na vãasn˘m
poloÏením svého kamene do vznikajícího soupefiova
ml˘na. 97
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