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NÁVOD

DOMINO

CZ

7 herních variant

• Mají-li oba hráãi je‰tû na stole nûjaké kostky, ale nemohou
pﬁikládat na Ïádnou stranu jiÏ vyloÏené ﬁady, ocitá se hra ve „SLEPÉ
ULIâCE“. Soupeﬁi si vzájemnû ukáÏí svoje kostky. Vítûzem se stává
hráã, kter˘ má v celkovém souãtu ok niÏ‰í hodnotu a pﬁipoãítá si
celkov˘ poãet soupeﬁov˘ch ok.
• V dal‰í hﬁe poloÏí jako první zahajovací kámen druh˘ hráã
a postupnû se opût stﬁídají.

pro 1 aÏ 4 hráãe ve vûku od 6 let
Obsah: 28 hracích kamenÛ

SLEPÁ ULIâKA / 2 hráãi
Je to nejjednodu‰‰í hra s dominem. V‰echny kostky se promíchají
lícem dolÛ. Pﬁed zahájením hry si hráãi vylosují, kdo bude zaãínat.
Potom si kaÏd˘ ze soupeﬁÛ vybere 7 kostek. Ostatní kostky se nechají
pro tuto hru leÏet na stole. Pﬁed dal‰í hrou se znovu promíchají
v‰echny kostky. Zaãínající hráã poloÏí doprostﬁed první kostku. Soupeﬁ
k ní pﬁiloÏí jednu ze sv˘ch kostek. Potom se vzájemnû stﬁídají podle
tûchto pravidel:
• Hráãi se pﬁed hrou dohodnou na poãtu dosaÏen˘ch bodÛ – 50, 100.
• Pﬁi zahájení hry poloÏí hráã kteroukoliv ze sv˘ch kostek. Dále
mohou b˘t pﬁikládány kostky pouze podle zásady: stejn˘ poãet ok
k sobû (dvojku ke dvojce, ãtyﬁku ke ãtyﬁce apod.).
• Kostky s rozdíln˘mi poãty ok se kladou do ﬁady na délku, dubly
(kostka s obûma polovinami stejn˘mi) na v˘‰ku.
• KaÏd˘ z hráãÛ mÛÏe pﬁikládat svou kostku pouze na jednu nebo
druhou stranu ﬁady.
• Hráã, kter˘ nemÛÏe pﬁiloÏit Ïádnou kostku, ﬁekne „DÁL“.
• Kter˘ z hráãÛ jako první pﬁiloÏí do ﬁady poslední ze sv˘ch 7 kostek,
ohlásí „DOMINO“ a tuto hru vyhrává. Soupeﬁ odhalí svoje zbylé
kostky. Souãet v‰ech ok se stává v˘herními body pro vítûzného hráãe.

DOMINO SE ZÁLOHOU / 2 hráãi
Kostky se promíchají lícem dolÛ. KaÏd˘ z hráãÛ si vezme 7 kostek.
Zb˘vající kostky zÛstávají v záloze. Potom hrají stejnû jako ve „SLEPÉ
ULIâCE“ pouze s následující obmûnou. Pokud nemÛÏe nûkter˘ z hráãÛ pﬁiloÏit Ïádnou ze sv˘ch kostek, bere si jednu kostku ze zálohy.
JestliÏe se mu ani tato nehodí, bere ze zálohy tak dlouho, dokud nemÛÏe pﬁiloÏit na jednu nebo druhou stranu ﬁady. MÛÏe se stát, Ïe celou
zálohu vyãerpá. Ze zálohy bere také hráã v pﬁípadû, kdy jiÏ vyloÏil
v‰echny svoje kostky a pﬁi‰la na nûho ﬁada. Po vyãerpání zálohy pokraãuje hra stejnû jako pﬁi „SLEPÉ ULIâCE“, ale body z jednotliv˘ch
her se nenaãítají. Vítûzem kaÏdé hry je hráã, kter˘ se po rozebrání zálohy zbavil dﬁíve v‰ech sv˘ch kostek nebo má nakonec na kostkách, které nejdou pﬁiloÏit, niÏ‰í souãet ok.

MATADOR / 2 hráãi
Pro tuto hru jsou dÛleÏité ãtyﬁi kostky: dubl 0/0, 6/1, 5/2 a 4/3 –
které naz˘váme „MATADOR“. Kromû první kostky jsou to tedy takové,
u kter˘ch souãet ok dává ãíslo 7. V‰echny kostky promíchejte lícem
dolÛ. Pﬁed kaÏdou partií vyﬁaìte ze hry 3 náhodnû vybrané kostky.
Je to opatﬁení, aby se nedalo zjistit, jaké kostky má soupeﬁ.

Pﬁed zapoãetím hry si losem urãete, kdo bude zaãínat. Potom si kaÏd˘
z hráãÛ vezme ze zálohy po 3 kostkách. První hráã poloÏí jednu ze
sv˘ch kostek na stÛl. Druh˘ hráã musí pﬁiloÏit takovou kostku, aby souãet vzájemnû se dot˘kajících kostek byl 7. Pokud hráã nemá kostku
s potﬁebn˘m poãtem ok na pﬁiloÏení, ale má „MATADORA“, mÛÏe jej
pﬁiloÏit na kteroukoli stranu ﬁady bez ohledu na poãet ok. Pro soupeﬁe
potom platí normální pravidla hry, musí pﬁiloÏit kostku s poãtem ok do
ãísla 7. Pokud nemáte potﬁebnou kostku na pﬁiloÏení ani „matadora“,
berete si po jedné kostce ze zálohy tak dlouho, aÏ mÛÏete pﬁiloÏit. MÛÏe
se také stát, Ïe vyãerpáte celou zálohu.
V pﬁípadû, Ïe nemÛÏete ani potom pﬁiloÏit kostku, hraje soupeﬁ. Vítûzem
se stává hráã, kter˘ se po vyãerpání zálohy zbaví dﬁíve v‰ech sv˘ch
kostek. JestliÏe obûma hráãÛm zÛstanou kostky, které nemohou pﬁiloÏit, vzájemnû je odkryjí. Vítezem se stává hráã s niÏ‰ím souãtem ok.

BERGEN / 2 - 3 hráãi
Promíchejte v‰echny kostky lícem dolÛ a vyberte si kaÏd˘ 6 kostek.
Zaãíná hráã, kter˘ má dubla s niÏ‰í hodnotou. Tuto kostku poloÏí
doprostﬁed stolu a zapoãítá si za ni 2 body. Pokud Ïádn˘ z hráãÛ nemá
dubla, zaãíná ten, kter˘ má kostku s nejniÏ‰ím poãtem ok. Potom oba
hráãi stﬁídavû pﬁikládají po jedné kostce na levou nebo pravou stranu
podle obvykl˘ch pravidel. SnaÏí se ale pﬁiloÏit takovou kostku, aby
vÏdy na konci ﬁady vlevo i vpravo byl stejn˘ poãet ok – trojky, ãtyﬁky,
prázdné políãko apod. Kdykoli se to podaﬁí, pﬁipoãítá si tento hráã
2 body. Pokud se v‰ak povede pﬁiloÏit na jednu stranu dubla se
stejn˘m poãtem ok, jako je na druhém konci ﬁady, pﬁipoãítá si hráã za
tuto pﬁíloÏ 3 body. Hráã, kter˘ podle pravidel nemÛÏe nebo z taktick˘ch
dÛvodÛ nechce pﬁiloÏit nûkterou ze sv˘ch kostek, vezme si jednu kostku ze zálohy. Nehodí-li se mu ani tato, ﬁekne „DÁL“ a hraje soupeﬁ.
Dostane-li se hra po rozebrání zálohy do slepé uliãky, hra konãí. Vítûzí
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ten z hráãÛ, kterému nezÛstal v ruce ani jeden dubl. Mají-li oba hráãi
dubly, vítûzí ten, kter˘ jich má ménû. V pﬁípadû jednoho dublu v ruce
se stává vítûzem ten, jehoÏ dubl má niÏ‰í hodnotu. Pokud nemá Ïádn˘
z hráãÛ dubla, spoãítají si oka na zbyl˘ch kostkách. Vítûzem se stává
hráã s nejniÏ‰ím poãtem bodÛ.
Hra pokraãuje dal‰ím kolem. Absolutním vítûzem se stává hráã, kter˘
jako první dosáhne 15 bodÛ.

SEVASTOPOL / 4 hráãi
drobné vûci na sázení
Hraje se o vsazené vûci – oﬁí‰ky, bonbóny, drobné ovoce apod. KaÏd˘
ze zúãastnûn˘ch hráãÛ vloÏí do misky (banku) po 1 kousku ze svého
talíﬁku. Potom si z promíchan˘ch kostek odeberou po 7 kostkách. Hru
zaãíná hráã, kter˘ má ‰estkov˘ dubl a poloÏí jej na v˘‰ku doprostﬁed
stolu. Hráãi pokraãují ve smûru hodinov˘ch ruãiãek pﬁiloÏením jakékoliv kostky se 6 oky. Mohou ji poloÏit nejen jako v obvykl˘ch hrách
vlevo a vpravo, ale také zdola a shora. Nemá-li nûkter˘ z hráãÛ Ïádnou
kostku se 6 oky, ﬁekne „DÁL“ a vynechává tah.
Jakmile je kolem ‰estkového dublu sestaven kﬁíÏ do ãtyﬁ svûtov˘ch
stran, zaãíná druhá fáze hry. KaÏd˘ z hráãÛ potom pﬁikládá kostku na
jedno rameno „kﬁíÏe“ podle základních pravidel domina. Kter˘ z hráãÛ
jako první odloÏí v‰echny své kostky, získává tﬁi ãtvrtiny „banku“.
Ostatní pokraãují ve hﬁe. Kdo se zbaví sv˘ch kostek jako druh˘ v poﬁadí,
získáva poslední díl z „banku“. Zb˘vající dva hráãi vyjdou naprázdno.
Také ve druhé fázi hry platí pravidlo, Ïe kdo nemÛÏe pﬁiloÏit kostku, ﬁekne „DÁL“ a vynechává tah. Dostanou-li se v‰ichni zúãastnûní hráãi do
slepé uliãky, hra konãí. Vítûzem se stane hráã s nejniÏ‰ím souãtem ok
na sv˘ch kostkách a dostane tﬁi ãtvrtiny z banku. Jako druh˘ se umístí
hráã s následujícím nejniÏ‰ím souãtem bodÛ a dostává poslední díl
z banku.

JEDENADVACET / 2 – 4 hráãi, rodina
drobné vûci na sázení
Tato hra je vlastnû dominová obmûna známé karetní hry. Nesázíme
pﬁi ní peníze do banku, ale hrajeme o drobné ceny ze spoleãného
vlastnictví v‰ech zúãastnûn˘ch hráãÛ – napﬁíklad ovoce, su‰enku,
Ïv˘kaãku apod.
Z pﬁedem promíchan˘ch kostek, leÏících na stole lícem dolÛ, si hráãi
postupnû ve smûru hodinov˘ch ruãiãek vezmou kaÏd˘ po 2 kostkách.
Tajnû si je prohlédnou a spoãítají si v‰echna oka. Cílem hry je dosáhnout na sv˘ch kostkách celkového poãtu 21 nebo se mu co nejvíce pﬁiblíÏit. Pokud se nûkomu zdá souãet ok pﬁíli‰ nízk˘, pﬁibere si ze zálohy
jednu nebo i více kostek. Pﬁibírání kostek ov‰em není bez rizika. Kdo
pﬁekroãí potﬁebn˘ poãet 21 tﬁeba o jedin˘ bod, ztrácí tím nadûji na vítûzství a moÏnost získání odmûny. Pokud Ïádn˘ z hráãÛ nechce pﬁibrat
dal‰í kostku, odkryjí v‰ichni zúãastnûní své kostky a seãtou si body.
Nemá-li Ïádn˘ z hráãÛ 21 bodÛ, vítûzem se stává hráã s nejbliÏ‰ím niÏ‰ím poãtem dosaÏen˘ch bodÛ.

kostek z vybrané pûtice. Opût doplníte svoji zásobu podle poãtu
odloÏen˘ch kostek. Pro v‰echna kola tedy platí: kolik kostek odloÏíte,
tolik nov˘ch kostek si pﬁiberete.
Vítûzem se stanete v pﬁípadû, Ïe postupnû poloÏíte v‰echny kostky
domina na stÛl. Pokud se vám toto nepodaﬁí a zbyde vám tﬁeba jediná
kostka, kterou nemÛÏete pﬁiloÏit ani na jednu stranu, prohráváte. MÛÏe
se také stát, Ïe prohrajete dﬁíve, neÏ rozeberete celou zásobu. Tato
situace nastane, kdyÏ si vyberete 5 kostek, ze kter˘ch nejde ani jedna
pﬁiloÏit na levou nebo pravou stranu ﬁady.

Pﬁejeme Vám pﬁíjemnou zábavu.

SÓLO DOMINO / 1 hráã
Tato hra velmi dobﬁe prohlubuje kombinaãní schopnosti. Nejprve
obraÈte v‰echny kostky lícem dolÛ a ﬁádnû je promíchejte. Potom si
vyberte 5 náhodn˘ch kostek, které si otoãíte lícem nahoru. Z tûchto
kostek si vyberte tu nejvhodnûj‰í a poloÏte ji na stÛl jako základ dominové ﬁady.
Následnû k ní pﬁipojte ze sv˘ch kostek dal‰í kostky na jednu nebo
druhou stranu ﬁady podle základních pravidel domina. Pokud se vám
podaﬁí postupnû poloÏit na stÛl z první pûtice tﬁeba 4 kostky, pﬁiberete
si je ze zásoby a opût otoãíte lícem nahoru. Znovu pﬁikládáte na jednu
nebo druhou stranu ﬁady po kostce. Je dÛleÏité poloÏit vÏdy co nejvíce

97710003

návod DOMINO

DinoToys s. r. o.
K Pískovnû 108
295 01 Mnichovo Hradi‰tû
âeská republika
www.dinotoys.cz

