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KUBB s čísly - Mölkky 

Pravidla hry 

Rozdělte se na týmy (nejméně 2 na 2 hráče). Maximální počet hráčů pravidla neomezují, ideální 

počet jsou ale max. 4 hráči. Pro více hráčů se hra stává nezábavná a protahuje se. 

Zahájení hry se určí losem. Pořadí házení v týmech určuje vždy kapitán družstva. Principem hry je pak 

nahrát 50 bodů shazováním herních kamenů. Číselná hodnota uvedená na kameni se rovná počtu 

získaných bodů jeho shozením. Nerozhoduje počet kol, ani hodů.  

 

Herní kamen se rozestavují ve vzdálenosti 3 – 4 m od odhodové čáry. Přesné rozvržení kamenů stavte 

na začátku kola dle obrázku níže.  
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Jak házet 

Hráči házejí z území pro odhození kolíku a to spodním odhozem. Kolík ale může rotovat vertikálně i 

horizontálně. Nesmí být ale vržen výše než v úrovni pasu. 

Přešlap v odhozové zóně 

Přešlápne-li hráč čáru odhozové zóny, je potrestán dle následujícího klíče: 

• Má-li 37 bodů a více, snižuje se počet bodů na 25 

• Má-li hráč méně než 37 bodů, v tomto kole se nepřičte žádné body 

Zahájení hry 

Hráč hodí z odhozové zóny kolík a snaží se shodit kameny v základním postavení. Rozhodčí spočítá 

body a kameny opět postaví do základního postavení a vše se opakuje na straně protihráčů. Takto se 

týmy postupně střídají. 

Počítání bodů a sporné situace 

• Body započtěte za každý shozený kámen ležící celou délkou na zemi. Pokud se kámen dotýká 

o jiný shozený kámen nebo o vrhací kolík. 

• Pokud se sražený kolík znovu jakoby postaví a nedotýká se celou plochou země, tak se 

nezapočítává. 

• Pokud hráč srazí jeden kámen má 1 bod, pokud tři kameny (1,2,3), má bodů 6. 

Stavění kamenů 

Po každém hodu se musí všechny kameny postavit a to přesně na místo, kam dopadl po shození. 

V rámci kola se od sebe tedy vzdalují oproti základnímu postavení! Na konci celého kola se vrací 

opět do základního postavení. 

Nulový hod 

Uplatňuje se pokud hráč neshodí žádný kámen a to 3x po sobě během jednoho kola. V tom případě 

se do bodovací listiny zapíše nula bodů a hráč zkouší hrát znovu až v dalším kole. Pokud hráč/tým 

zahraje 3x nulu a protihráč/druhý tým uhrál např. 30 bodů, druhému týmu se zapíše za dané kolo 50 

bodů kontumačně. 

Ukončení hry 

Jakmile hráč/družstvu nahraje 50 bodů hra končí. Nerozhoduje počet hodů! Do celkového součtu 

bodů pro jednotlivá kola se zapíše vítěznému hráči/družstvu 50 bodů a dalším hráčům/družstvům 

jejich počet získaných bodů.  

Pokud přesáhne hráč/družstvo hranici 50 bodů, upraví se počet bodů na 25 a ve hře se pokračuje 

dále dokud kolo neskončí zápisem 50 bodů jedním z týmů. 
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