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SK Hlavolam

Vek: 7 − 99 rokov

Počet hráčov: 2 − 4
 

Obsah: 24 dielikov (12 farebných s 5 políčkami, 12 čierno-bielych so 6 políčkami), 
hracia doska.

Cieľ hry: Uložiť na hraciu dosku čo najviac svojich dielikov.

Príprava hry: Dieliky uložte doprostred stola. Môžete oddeliť farebné od 
čierno-bielych, aby sa ľahšie vyberalo.  

Postup hry: Hra pozostáva z 2 fáz: najskôr si každý hráč vyberie dieliky, po-
tom sa ukladajú na hraciu dosku. Začne najmladší hráč.

1. Výber dielikov (v smere hodinových ručičiek): Začínajúci hráč si vyberie 1 
dielik a položí ho pred seba. Potom si vyberie dielik ďalší hráč atď., až kým sa 
rozoberú všetky dieliky. 

2. Ukladanie dielikov (proti smeru hodinových ručičiek): Keď si hráči rozdelia 
dieliky, položia doprostred stola hraciu dosku. Posledný hráč, ktorý si vybral 
dielik, prvý uloží dielik na hraciu dosku.  Dieliky sa ukladajú len do mriežky, 
nie poza jej okraje. Dieliky sa nesmú prekrývať. Potom uloží dielik na dosku 
nasledujúci hráč atď. Hráč, ktorý už nevie uložiť dielik na dosku, prestane 
hrať. 
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Tip na taktiku: Každý hráč sa snaží die-
liky ukladať tak, aby si “zarezervoval” 
miesto pre svoje dieliky s 5 políčkami. 
Napr. hráč si „zarezervoval“ miesto 
(vyznačené zelenými háčikmi) pre svoj 
modrý dielik s 5 políčkami. Na toto  
miesto pasuje len jeho dielik a uloží ho tam 
na konci hry, keď už bude zvyšok hracej 
dosky zaplnený. 
       
Koniec hry: Keď už nikto nevie uložiť na dosku dielik, hra sa skončila. Každý 
hráč si spočíta políčka na svojich zvyšných dielikoch. Hráč, ktorý napočíta naj-
menej políčok, je víťaz. Pri rovnakom počte políčok je víťazom hráč, ktorý 
uložil dielik na dosku posledný.  

Poznámka: Uložiť čierno-biele dieliky je náročnejšie než farebné. Keď hrajú 
hráči rôznej hráčskej úrovne, je férové, aby si slabší hráč vybral viac farebných 
dielikov a silnejší viac čierno-bielych (pri 2 hráčoch aspoň 7 − 8 čierno-bielych 
dielikov, pri 3 hráčoch 5 − 6, pri 4 hráčoch 4 − 5 dielikov).    
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