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ABSTRAKT

Táto práca sa zameriava na tému spoločenských hier. Tú som rozdelila do dvoch väčších 
celkov a jedného menšieho. V prvom popisujem hry zo všeobecného hľadiska. Potrebu 
človeka hrať sa,  hru ako kultúrny jav,  rozdelenie hier,  pojmy v hrách.  Druhý celok je 
najväčší a tvorí ho náhľad do spoločenských hier. Tie som rozdelila na tri menšie časti: 
doskové hry, kartové hry, vrátane pexesa a hry, ktoré mali vplyv na moju osobu počas 
môjho hráčskeho života. Tu popisujem históriu hier, rozdelenia hier, pravidlá hrania, hracie 
plány, hracie figúrky, či karty i prierez najrozšírenejším hrami súčasnosti. V tretej časti sa 
venujem okrajovo počítačovým hrám.

Kľúčové slová: hra, doskové hry, kartové hry, pexeso, počítačové hry

ABSTRACT

This thesis focuses on the topic of board games. I have divided it into three parts. The first,  
bigger part describes games from the general point of view: human beings and their need 
to play, game as a cultural phenomenon, classification of games, and terms used in games. 
The second part, also the biggest one takes a deeper look at board games. I have divided 
these games into three small groups: Board Games, Card Games (pexeso included), and 
games that somehow influenced my personal life. In this part I also describe the history 
and classification of games, rules for playing, game plans, board game figures, cards, and 
some facts about the most popular games. I have mentioned computer games in the third 
part.
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ÚVOD

Pre niekoho sú hry obyčajnou stratou času. V mojej rodine sa však hrám pripisoval vždy 

veľký význam. V mojom detstve neexistoval deň, kedy by sme nemali podlahu pokrytú 

hracími  figúrkami,  plochami,  či  falošnými  peniazmi.  Myslím,  že  som taktiež  nezažila 

nijaký rodinný výlet, ktorý by sa zaobišiel bez nejakej doskovej hry, či aspoň sedmových 

kariet.  Hranie sa pre nás s bratom malo veľký význam aj  pri  vývoji.  Trénovali  sme si 

pamäť  pri  pexese,  strategické  myslenie  pri  Dostihoch a  sázkach,  trpezlivosť  pri  vojne

v kartách, zručnosť v Mikáde...

Túto tému som si  vybrala  aj  preto,  že sa  snažím bojkotovať  súčasné dianie  v hracích 

sférach.  Deti  i  dospelí  sa  už  vôbec  nehrajú tak  ako my kedysi.  Sme obklopení  hrami

v počítačoch, mobiloch, či tabletoch a komunikácia, či roztržky pri hraní doskových hier sa 

vytratili a nahradilo ich len šomranie a hrozenie daným spotrebičom.  

V práci som sa snažila pospájať všetky rôznorodé informácie o svetových i našich hrách.

V  slovenskom  jazyku  neexistuje  žiadna  literatúra  zameraná  na  celkové  rozdelenie 

spoločenských  hier.  V  českej  literatúre  existuje  len  jeden  autor,  ktorý  sa  zameral  na 

doskové hry. Preto som dala dokopy súhrn vedomostí z rôznych zdrojov a dodala tak tým, 

čo ich to zaujíma zjednotený celok zaujímavostí, histórie, pravidiel a vzhľadu týkajúcich sa 

spoločenských hier. 

Práca je  rozdelená do troch väčších celkov,  z  ktorých posledný je  popísaný len veľmi 

okrajovo, pretože práve počítačové hry sa snažím potlačiť.  V prvej časti rozpisujem hru zo 

všeobecného hľadiska. V druhej približujem históriu a vznik rôznych hier po svete a ich 

rozdelenia podľa spoločných znakov.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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1   HRY

Hra je staršia než kultúra, ak je totiž pojem kultúry vymedzený nie úplne presne, predsa len 

v každom prípade predpokladá ľudskú spoločnosť, a zvieratá nečakali na to, aby ich ľudia 

naučili  ako sa hrať. Môžeme dokonca kľudne povedať, že ľudská civilizácia nepripojila

k obecnému pojmu hry žiadny podstatný znak. Zvieratá sa hrajú presne tak ako ľudia. [1]

Ak začneme skúmať obsah nášho jednania môže sa nám zdať, že všetko ľudské konanie je 

len hra.  Johan Huizinga (nar.  1872),  autor  knihy  Homo Ludens (človek hrajúci sa) je 

presvedčený, že ľudská kultúra sa rodí a rozvíja v hre a ako hra. Nejde mu ani tak o to aké 

miesto má hra medzi ostatnými kultúrami, ale o to nakoľko má kultúra sama charakter hry. 

Mne osobne sa zdá, že hra ako taká veľmi upadá v našej generácií mladých ľudí. Dalo by 

sa potom na základe myslenia Huizingy povedať, že taktiež upadá naša kultúra. Nemyslím 

si  však,  že  je  to  tak.  Naša  kultúra  sa  rozvíja,  ale  iným smerom ako  kedysi.  Je  viac 

technická,  ideologická,  viac  zameraná  na  jednotlivca.  Je  to  kultúra  malých  i  veľkých 

obrazoviek. 

1.1 Význam a definícia hry ako kultúrneho javu a jej vplyv na život

Definícia hry je nejednoznačná. Psychológovia i fyziológovia skúmajú popis a výklad hry 

zvierat, detí i dospelých ľudí, avšak v mnohých názoroch sa rozchádzajú. Verí sa však, že 

hru je možné definovať ako potrebu vybitia prebytku životnej sily. "Hra sa prijíma ako 

životný impulz svojbytnej hodnoty a vlastného rádu, aj sa tak pestuje, chápe sa ako liek 

proti civilizačným škodám novodobej technokracie, vychvaľuje sa ako omladzujúca a život 

obnovujúca sila a zároveň ako možnosť ponoriť sa znovu do rannej sviežej pôvodnosti

a plastickej tvorby." [12] 

Odborná definícia znie aj takto:  „Hra je samoúčelná ľudská činnosť slúžiaca na zábavu  

odohrávajúca sa obyčajne v imaginárnej dimenzii resp. konkrétny druh takejto činnosti.

Je  jednou zo základných ľudských činností  popri  učení  a  práci.  V ontogenéze človeka  

(vývoj psychiky) je hra prvou z nich. S hrami sa stretávame aj u zvierat. Hra prináša jej  

účastníkovi uspokojenie a radosť, v prípade prehry prirodzene aj negatívne emócie. Hry  

najmä v detstve sú okrem toho školou, v ktorej sa dieťa mimovoľne učí. Hra je na prvý  

pohľad bezúčelová činnosť, ktorá spoločnosti navonok nič neprináša.“ [13]
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Kto by sa chcel  zaoberať  funkciou hry,  má právo uchopiť  pojem hry tam,  kde  s  ním 

biológia a psychológia skončili, zistí tak, že v kultúre je hra danou veličinou, ktorá tu bola 

už pred kultúrou a ktorá kultúru doprevádza a prestupuje od počiatku až do dnešnej doby. 

Všade  sa  stretneme  s  hrou  ako  s  určitou  kvalitou  jednania,  ktorá  sa  odlišuje  od 

„obyčajného“ života. [1]

Celkovo teda nie je jednoznačné, či sa dá určiť, čo presne hra je. Behavioristi ju dokonca 

ako „nevedecký“ pojem vypustili z učebníc. Jedinou istotou tak naďalej zostáva, že každé 

dieťa veľmi dobre vie, čo je a čo nie je hrou. 

1.1.1 Hra ako pomocník i pokušiteľ

„Hra nás vrací do přítomnosti. Ve hře ji prožíváme zhluboka a s rozkoší. Jsme vytrženi

z železného sevření úkoly, povinnostmi, starostmi, jsme uvolnění z onoho málo utěšeného  

fungování  v  zařazenosti,  přestáváme být  pouze  kolečkem dobře či  hůře běžícího  stroje

a prožíváme svou bezprostřednost a svobodu." [6] 

Hra nie je násilne indikovaná. Človek sa hrá, keď má „voľno“.  Až v druhom zámere, keď 

sa hra stáva kultúrnou funkciou, objavujú sa v súvislosti s ňou pojmy ako nutnosť hrať sa, 

povinnosť byť v hre. Jedinec je tak nútený spoločensky sa vyvíjať, priložiť ruku k dielu.  

Hra je jedným z prirodzených výrazov ľudskej radosti,  avšak mne sa zdá, že je taktiež 

„bojovníkom proti nude a čakaniu“. 

Hra je taktiež pomocníkom pre matky. Keby sa matka nehrala s nemluvňaťom, nevyberala 

náhodné  zvuky  okolia,  nespájala  ich  s  javmi  naokolo  a  nepomáhala  tak  prebudiť 

schopnosť spojiť vlastným telom vydávaný zvuk s niečím mimo nich (Ako robí mačička?), 

zázrak  predania  ľudskej  reči  by  nikdy  nenastal.  Hrovou  činnosťou  je  podnecovaný 

rozumový vývoj v rannom detstve, avšak komplexnosť dopadu hrovej aktivity je omnoho 

širšia. Hry poskytujú deťom oveľa viac než len rozvoj poznávacích vlastností.  Dieťaťu 

pomáha  rozvíjať  celú  osobnosť,  čo  zahŕňa  napr.  sebauvedomovanie,  sebapoznanie, 

sebahodnotenie a iné.  Ján Amos Komenský pomenoval a neustále využíval didaktickú 

schopnosť hry, v ktorej sa človek učí bez pomoci prinútenia, pre inštitúciu školy, založenú 

po storočiach pevného drilu, využívajúc tak novší zábavnejší spôsob učenia. [3] 
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Dospievajúci  jedinec sa často zľakne nárokov dospelých a  utieka sa do sveta  fantázie, 

ktorý mu ponúka správne vybratá hra. Je to iný svet, plný športového zápolenia, hráčskej 

vášne alebo virtuálnej reality, v ktorom sa hra podobne ako u dieťaťa stáva pánom. Neplní 

tu však už funkciu rozvojových úloh, nie je pohybom smerom k odhaleniu potenciálov 

sveta a súhre s ním, je únikom od sveta plného reality. V tomto svete hravosť človeka 

neopúšťa jedinca s koncom detstva, ale spolu s ním dokáže dozrieť. V dnešnej dobe je 

najčastejším únikom tohto druhu, únik do sveta počítačových hier. Deti sa prestávajú hrať 

svojpomocne, ale sú nútené hrať sa tak ako im diktuje technický ráz sveta. Nútené je silné 

slovo,  takže  by  som  mohla  skôr  povedať  ovplyvnené  takým  spôsobom,  že  nedokážu 

odolať.  Sledovať  totiž  nalinkovanú  fantáziu  niekoho  iného  je  niekedy  omnoho 

jednoduchšie ako sa nechať unášať svojou vlastnou. 

Nikde však nie je napísané, že dospelý človek sa musí prestať hrať. Naopak aj dospelí sú 

navádzaní k tomu, aby pokračovali s detskou tradíciou  „hrania sa“.  Eduard Bakalář, 

uvádza vo svojej knihe o Psychohrách mnohé návody ako sa zabaviť a udržať si pri tom 

zdravý rozum i triezvy pohľad na svet. „Psychohry sú aktivity pre hodnotnú náplň voľného  

času, obsahujúce vždy herné a psychologické prvky, vhodné pre náročnejších, dospelejších  

hráčov, najlepšie s vyššou úrovňou vzdelania.“ [3] Mňa však zaujímajú viac hry, ktoré sa 

môžu hrať deti i dospelí jedinci, hry pri ktorých rozvíjame stále dookola našu fantáziu, 

precvičujeme pamäť a zvyšujeme stupeň zábavy v našom živote. 

1.2 Rozdelenie hier

Charlotte  Bühlerová,  americká  psychologička  rakúskeho  pôvodu,  (zakladateľka 

biodermálnej  psychológie t.  j.  psychológia,  ktorá  skúma  osobný  zmysel  života,  jeho 

hodnotu, možnosti sebarealizácie, pomocou štúdia konkrétnych typov životnej dráhy.) [14] 

rozdelila detské hry do troch kategórií: funkcionálne hry (manipulačné činnosti rozvíjajúce 

senzomotorické  funkcie),  fikcionálne  hry (dieťa  sa  stará  o  svoju  bábiku,  ukladá  ju

k spánku, hrá sa na nejaké zvieratko, vydáva zvieracie zvuky),  receptívne hry, ktoré sa 

radia k hrám fikcionálnym (prehliadanie obrázkov, posluch rozprávok) a hry konštrukčné 

(stavanie  stavebnice,  hradov  z  piesku).  Uvedená  klasifikácia  sa  však  týka  len  hier 

individuálnych a nie je zďaleka úplná. [2]
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Hry  sa  dajú  tiež  rozdeliť  na  hry  s  otvorenými  pravidlami  a  skrytými  rolami a  hry

s uzatvorenými pravidlami. Kolektívne hry pomáhajú možnosťami výmeny rolí prekonávať 

poznávací  egoizmus  a  egocentrickú  pozíciu.  Hry  s  pravidlami  prinášajú  pôžitok

z realizácie plánu a morálne uspokojenie z dodržiavania pravidiel. [7]

Keď má hráč úplnú kontrolu nad pohybom vlastných figúrok, tak sa takéto hry nazývajú 

deterministické (napr. hra Šach a jej podobné, či egyptská hra Senet (Obr. 1)) a ak je osud 

hráčových figúrok v rukách náhody,  či  sa  rozhoduje pri  hode kockou,  alebo sa určuje 

pohyb  v  príslušnom  ťahu  iným  náhodným  činiteľom,  tak  sa  hry  nazývajú 

nedeterministické. Patria tam hry ako Scrabble, Človeče, nehnevaj sa!,  hra o stavbe paláca 

Alhambra (Obr. 2) [16] 

Obr. 1 Senet                                                        Obr. 2 Alhambra

1.2.1 Päť základných znakov detskej hry 

Detské  hry  sú  trochu  inak  spracované  ako  hry  pre  dospelých,  potrebujeme  v  nich 

dodržiavať týchto päť pravidiel:

1. hra nie je viazaná účelom

2. spĺňa funkciu aktivačného okruhu t. j., keď dieťa hľadá zmenu, napätie alebo uvoľnenie

3. dieťa ňou vyrovnáva určité úseky reálneho sveta formou konania a jednania

4. uplatňuje se v nej nediferencovaná cieľová štruktúra a bezprostredná cieľová 

    perspektíva

5. má charakter virtuálnej reality, predstavuje niečo "ako keby". [7]
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1.3 Víťazstvo v hre

Pojem víťazstvo je úzko spojený s pojmom hra. Pri hre jednotlivca sa zakončenie nenazýva 

víťazstvom, tento jav používame až keď máme v hre protivníka.  Čo to však znamená

v  hre  vyhrať,  zvíťaziť?  Tento  stav  by sme  mohli  definovať  „ukázať  sa  na  konci  hry  

silnejším“. [1] Základný inštinkt pri hraní hry nám nehovorí, aby sme túžili po moci, či 

mali  vôľu ovládať  niekoho  druhého.  Prvotnou túžbou je  prekonať  niekoho  iného,  byť 

prvým a ako prvý byť uctievaný. Najčistejší príklad pre víťazný triumf, ktorý spočíva len 

vo  víťazstve  samotnom,  poskytuje  hra  Šach.  V hre  je  dôležité  byť  čestný  a  cnostný. 

Dodržiavať pravidlá a hrať fér. (angl. fair play   P  férová hra )  Aby bol človek prvým, musí 

svoje prvenstvo preukázať. K dokázaniu prevahy slúži súperenie, súťaž. A hneď za ňou 

nasleduje víťazstvo alebo prehra. Súťažné hry, ktoré sú ukazovateľom schopností nemusia 

byť však okolím vnímané pozitívne, niekedy práve naopak. Jedinci, ktorí sa ukážu ako 

najlepší v obore nemusia byť preto obľúbení, ba niekedy sú až odsudzovaní rovesníkmi. 

Rôzne národy majú  rozličné  doskové hry,  ku ktorým inklinujú.  Nájdu sa  však  aj  také 

medzinárodné hry, hrajúce sa vo všetkých častiach sveta. K nim patria najmä  Šachy,  Go

a Diplomacia. Jednotné pravidlá musia byť podmienkou, keďže sa v týchto hrách konajú 

medzinárodné turnaje po celom svete s možnosťou získať titul Majstra sveta. 

V roku 2013 získal tento titul v šachovom turnaji len dvadsaťtriročný nór Magnus Carlsen 

(Obr. 3) s IQ vyšším ako 180. Tvrdí, že si dokáže vybaviť kľúčové ťahy z 2500 zápasov, 

ktoré kedy na šachových turnajoch odohral. [25]

                                  Obr. 3 Magnus Carlsen (vpravo) 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 18

2   SPOLOČENSKÉ HRY

Hry sú  spoločným dielom veľkého  kolektívu  autorov,  ktorí  žili  v  rôznych  dobách  na 

rôznych svetadieloch. Avšak väčšinu autorov nepoznáme, tak by sa v istom zmysle mohli 

hry prirovnať k ľudovým piesňam. Objavili sa v ďalekej minulosti, prechádzali od jednej 

generácie k druhej, zasiahli ich rôzne zmeny, dostávalo sa im rozličných podôb v súvislosti

s krajinami, ktorými „cestovali“, ich obsah bol nie vždy obohatený, ale niekedy sa niečo

z ich pôvodnej verzie stratilo. Spoločenské hry som si rozdelila do dvoch kategórií, ktoré 

ma zaujímajú najviac a to:  Doskové hry  a Kartové hry,  vrátane  Pexesa.  V týchto hrách, 

ktoré  sa  mi  zdajú  zo  všetkých  hier  najzaujímavejšie  ide  predovšetkým o živý  kontakt

s ľuďmi, cvičenie duševných schopností, precvičovanie svojich budúcich činov a často aj 

precvičovanie pamäte. 

2.1 Doskové hry

Doskové hry (angl. Board games) sú hry, ktoré sa hrajú na nejakom hracom pláne (hracej  

doske) Po tomto hracom pláne sa podľa pravidiel pohybujú alebo ukladajú hracie figúrky  

(napr. Panenka na plese, Osadníci z Katanu). V niektorých doskových hrách sa figúrky  

nepohybujú, iba sa postupne kladú na hrací plán (napr. Go, Piškvorky, Scrabble). Hracie  

plány (dosky), môžu byť univerzálne, spoločné pre viacero hier (napr. šachovnica pre šach  

a  dámu),  alebo  špeciálne  pre  jeden  konkrétny  druh  hry  (napr.  Monopoly,  Človeče,  

nehnevaj sa!) Mnohé doskové hry sú dostupné aj ako počítačové hry, v ktorých jedným

z hráčov môže byť samotný počítač. Niektoré doskové hry je možné hrať aj online. [15]

Väčšina doskových hier je založená na stratégii a taktike niekedy s malým alebo žiadnym 

vplyvom náhody na priebeh hry. Detské hry sú však často založené na faktore náhody, 

ktorý je zastúpený rôznymi spôsobmi.  Najpoužívanejší  z nich je použitie hracej  kocky. 

Kocke sa pripisujú rôzne vlastnosti, v každej hre ňou môžeme určiť niečo iné, či už počet 

krokov figúrky po hracom poli (Človeče, nehnevaj sa!) alebo počet ťahaných kariet... 
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2.1.1 História doskových hier

Doskové hry majú dlhú históriu. Ich počiatky nachádzame už v starovekej ríši. V antickom 

Ríme, helénskom Grécku i v Egypte za vlády faraónov, sa stretávame s rôznymi druhmi 

hier,  ktoré  sa  líšia  od  iných  druhov  tým,  že  sa  ich  hráč  nezúčastňuje  priamo,  ale 

symbolicky, za pomoci hracích kameňov. Taktiež priestor, v ktorom sa hra odohráva je 

neskutočný. Samuel Noah Kramer tvrdí, že história hier začala za čias Sumerov. Doskové 

hry neobjavujeme však len u Sumerov, nájdeme ich vo všetkých kultúrach, vo všetkých 

civilizačných centrách stredoveku, nielen na Strednom východe, ale i v povodí Indu, na 

čínskom území a v Amerike, pred návštevou Columbusa. Zo Sumera nás stopy vedú opäť 

do  Egypta.  Pravdepodobne  najstaršiu  hernú  dosku objavili  v  Hornom  Egypte,  pri 

archeologickom  prieskume  pohrebiska  pri  osade  El  Mahasma.  Herná  doska  sa  našla 

pochovaná  spolu  s  predmetmi  dennej  potreby,  čo  môže  svedčiť  o  tom,  že  bola  často 

využívaná. 

Ľudia na nízkom stupni kultúrneho vývoja kreslievali hracie plochy do piesku, či hliny

a  ako  figúrky  im  slúžili  vodou  opracované  kamienky.  Odtiaľ  pochádza  názov  hracie 

kamene. Svedectvo o starých doskových hrách podávajú aj nástenné maľby v podzemných 

priestoroch pohrebísk, chrámov a obytných domov. Medzi najstaršie egyptské patria dve 

rôzne  maľby  doskových  hier  namaľované  na  stenách  hrobky  pisára,  ktorý  žil  za

V. Dynastie (asi 2 300 rokov p. n. l )  [4] Na starom egyptskom papyruse sa našla kresba 

znázorňujúca hru leva s kozou. Každé zviera má pred sebou štyri figúrky, okrem toho po jednej  

figúrke  držia  v  končatinách  a  lev  má  v  druhej  labe  vrecúško  pravdepodobne  na  figúrky. 

Zmienky  o  stolných  hrách  nachádzame  aj  v  dielach  veľkých  gréckych  spisovateľov

a mysliteľov Homéra, Platóna a Sofokla. O popularite hier v krajinách Hellady svedčí i plán 

hry  Mlynček,  ktorý  sa  nachádza  na  schodoch  Akropoly  v  Athénach.  Najstaršou  doteraz 

hranou  doskovou hrou je  pravdepodobne  hra  Go,  ktorá  je  stará  viac  ako  2500 rokov.

V archeologických nálezoch sa však našli aj hracie plány egyptských hier Senet a Mehen.  

V písomných záznamoch sa nachádzajú referencie na doskové hry len veľmi málo. Možno 

preto,  že boli  takou bežnou záležitosťou, že o nich nemal nikto potrebu písať.  Jedným

z mála, kto písal práve o hrách bol básnik  Ovidius. Napríklad vo svojom diele  Umenie 

milovať  niekoľkokrát píše o hre:  „Také je deska, jež vtipně sa v tolik políček dělí, kolik  

měsíců má kvapivě plynoucí rok, malá destička pojme tři kaménky na obou koncích, vítězí  

ten, kto sdruží všechny tři kaménky své.“  [5]
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Prvou veľkou knihou, ktorá sa venovala rôznym doskovým hrám pochádza z 13. storočia 

nášho  letopočtu  P  rukopisný  kódex,  zhotovený  „na  zákazku“  španielskym  kráľom

Alfonzom X., zvaným Múdry. Je to veľký foliant s rozmermi 40 x 30 cm, zdobený takmer 

sto  päťdesiatimi  ilumináciami,  namaľovanými  stredovekým  umelcom  kvôli  lepšiemu 

pochopeniu textu. Jeho názov znie: „Alonso el Sabio: Libros de Acedrex dados e tablas“ 

(Múdreho Alfonza kniha o šachovej hre) (Obr. 4, Obr. 5)

         
          Obr. 4 Obdoba šachu                               Obr. 5 Štvorruký Backgammon

2.1.2. Hracie dosky a hracie kamene

Zachovalo sa mnoho rozličných hracích dosiek a kameňov z dávnej minulosti. Niektoré 

boli  vyrezávané  z  lipového  dreva  pastiermi,  iné  súpravy  zhotovené  zo  slonovej  kosti

a zdobené ušľachtilými kovmi, perlami a drahými kameňmi.  V dnešnej dobe ich môžeme 

nájsť v múzeách, hrách i zámkoch. Najkrajšími sú podľa Zapletala tie z románskej doby. 

Boli  nájdené  na  piesočnom  morskom  pobreží  Lewisova  ostrova,  ktorý  patrí  Veľkej 

Británii.  Štrnásť  dámových  kameňov  a  sedemdesiat  šachových  figúrok  vyhotovených

z mrožích klov v kamennej komôrke, skrytej v piesku. V depozitári libereckého múzea sa 

nachádza tiež jeden skvost. Sada kameňov, ktoré boli vyrobené v čínskom Kantone. Dve 

veľké  figúrky  v  dvoch  farbách  červenej  a  bielej,  zhotovené  zo  slonoviny  s  jemným 

krajkovaním.  V  podstavcoch  je  ukrytá  zaujímavá  dvojguľa.  Vo  vnútri  väčšej  gule  je 

vyzdobená filigránskymi vyrezanými ornamentami jedna menšia. Sú vyrobené z jedného 
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kusu kosti. Je treba sa však zamyslieť nad tým, či sa všetky tieto nádherne zdobené hracie 

pomôcky vážne na hranie používali, a či neboli len ozdobami bohatých komnát šľachticov

a kráľov? 

Veľa hracích dosiek sa zachovalo z čias Ríma. Hracie plány boli drevené s okrajmi a rohmi 

zo  striebra,  políčkami  vykladanými  slonovinou.  Jednoduchšie  plány  bývali  vyrábané

z volskej kože. 

2.1.3 Výroba hracích dosiek a kameňov

Starodávny remeselník vykladal drevo fajansou (jemná keramika, zhotovená technológiou 

založenou  na  transparentnosti  ciničito-olovnatej  bielej  glazúry),  slonovinou,  ebenom, 

kovmi a kúskami skla a mušlí. V dnešnej dobe tieto materiály vystriedal umakart, akrylová  

fólia, perspex, drevená dyha. Metódy konštrukcie hracích dosiek sú rozličné. Napríklad 

diery do Mancaly sa vyrábajú jednoducho: Okrúhle cínové veko sa použije na označenie 

veľkosti  diery  a  potom  sa  táto  časť  vyberie  dlátom  a  kladivom.  Drevo  sa  vyrezáva, 

vypaľuje,  maľuje.  Niektoré  orientálne  hracie  dosky  sú  vyrábané  z  dekoratívnej  kože, 

zdobenej  slepotlačou,  zlátením a  vykladaním.  Iné  hracie  plochy zo  Sýrie,  Starovekého 

Egypta,  Palestíny a  Ríma boli  vytvorené  škrabaním do  hliny a  následným vypálením. 

Mohli byť kolorované i glazované. Látková hracia plocha Pachisi bola zdobená výšivkou. 

Čínske papierové plochy je lepšie uložiť pod perspex alebo sklo, pretože rýchlo podliehajú 

skaze.  Doska  na  Pallanguli  z  Travancore  (1957)  bola  vyrazená  do  bieleho  kovu

a pochrómovaná.  Medzi  najkrajšie  hracie  dosky súčasnosti,  čo  som videla  patrí  hracia 

doska pre Osadníkov z Katanu, vyfrézovaná do dreva. (Obr. 6, Obr. 7)

Obr. 6 Osadníci z Catanu                            Obr.7. Osadníci z Catanu (Detail)
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Figúrky,  či  hracie  kamene  sú  odjakživa  vyrábané  najmä  z  dreva  a  slonovinovej  kosti. 

Drevo  sa  používa  dvojaké  i  trojaké,  podľa  toho  aký  kontrast  potrebujeme mať  medzi 

figúrkami. Teakové drevo natreté surovým ľanovým olejom, mahagónové drevo, eben sú 

vhodné na tmavé kusy, zatiaľ čo na svetlé kusy sú vhodné krušpán, hruška, ramin. Drevené 

kúsky  sú  výhodné  aj  preto,  že  sa  dajú  kolorovať  rôznymi  lakmi  a  taktiež  sa  s  nimi  

jednoducho pracuje. Niekedy sa figúrky vyrábajú z použitých billiardových gulí. Často sa 

využíva kombinácia ebenu a slonoviny. Vikingovia a Saxovia používali na výrobu baranie 

kosti napríklad v hre  Hnefatafl  (Obr. 8). Samozrejme sa využívala aj keramika, (Obr. 9) 

kamene, mušle, semená, hlinené guličky.  

Obr. 8 Kosti v Hnefetafl                      Obr. 9 Keramika v Game of Thirty Squares (Senat)

2.1.4 „Herné peniaze“ a ich pôvod

Platidlá  do  hier  sa  vždy  vyrábali  z  mnohých  materiálov  od  mušlí  cez  kameň,  kov, 

slonovinu, kosti, drevo, sklo, fajansy, keramiky, kože až po modernú dobu, keď prišli do 

obľuby  kartóny  a  plasty.  Porcelánové  počítadlá  sa  používali  v  siamských  hazardných 

domoch a bývali speňažené na konci hry. Stali sa neoficiálnou menou a podávali sa ako 

mena s nižšou hodnotou ako mali mince. Sú zahrnuté v mnohých kolekciách primitívnych 

a divných obdôb peňazí. (Obr.  10) V 18. storočí sa v Cantone vyvinul prekvitajúci trh 

medzi  Európou  a  Amerikou  v  tzv.  Mother-of-pearl (perlová  matka)  platidlách.  Boli 

vyrobené v rôznych dizajnoch od jednoduchých tvarov až po tie najzložitejšie vyrezávané

s obrazmi  z  čínskeho života.  Tvary predstavovali  rôzne  jednotky meny.  (Obr.  11)  Cez 

vládu  Georga III. v Británii, sa mnohé drahé gombíky stali manufaktúrnymi platidlami

v hernom priemysle. Následne sa potom stávali z gombíkov mince a z kovových mincí

v rámci šetrenia materiálom mince papierové, či kartónové ako ich poznáme dodnes.  
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Obr. 10 Hracie mince Mother of pearl zo Siamu      Obr. 11 „Mother of pearl“

2.1.5. Všeobecné pravidlá doskových hier

Každá hra má písané pravidlá,  ktorými sa hráči  musia riadiť.  Stanovuje sa  nimi  počet 

hráčov, tvar herného plánu, počet hracích kameňov a ich základné rozostavenie na doske, 

poradie  v ťahoch,  formy boja,  spôsob pohybu po hracej  ploche,  podmienky víťazstva. 

Okrem písaných pravidiel špecifických pre konkrétne hry sú aj nepísané pravidlá, ktoré by 

mali  hráči  svedomito  dodržovať.  Predovšetkým sa predpokladá,  že  hráči  budú bojovať 

čestný boj, bez podvádzania. Hracia plocha je umiestnená obvykle v strede stola a hráči sú 

usadený tak, aby na seba videli a mali prehľad o celom hracom pláne a mohli bez ťažkostí 

premiestňovať hracie kamene po doske. U väčšiny hier je zásada, že na jednom políčku 

nesmie stáť viac než jedna figúrka. Pri strategických hrách je jedna figúrka nahradzovaná 

figúrkou protihráča a pôvodná figúrka je odstránená z hracej plochy. Prvý ťah, ktorý hráč 

urobí platí, nemal by svoj ťah vracať ak si ťah rozmyslel, tzv. „Čo leží, to nebeží.“ Pri 

súťažných hrách býva určené koľko času má hráč na jeden ťah. Netreba najmä zabúdať na 

to,  že  hra  je  len  hrou,  naučiť  sa  brať  porážky tak  isto  vďačne ako víťazstvá,  pretože 

najkrajšie na doskových hrách je práve to priateľské súťaženie.  
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2.1.6 Rozdelenie doskových hier podľa Zapletala

Miloš  Zapletal delí  vo  svojej  knihe  hry  podľa  vnútorného  obsahu  hry,  herného  deja

a  hlavnej  úlohy  hráčov,  spôsobu  boja  na  strategické  hry,  závodné  hry,  pozičné  hry

a pátracie hry.

2.1.6.1 Strategické hry

Ich hlavnou náplňou je boj dvoch alebo viacerých znepriatelených strán. Do tejto kategória 

patria  napr.  Šachy,  Dáma,  Go a  mnohé  iné,  v  ktorých  ide  o  zajatie  hracích  kameňov 

protihráča. Niekedy hra končí úplným odstránením figúrok spoluhráča, či jeho rezignáciou. 

Hry sú obvykle určené pre dvoch hráčov. Strategické hry delíme do niekoľkých skupín:

1. Hry  založené  na  diagonálach  podobné  hre  The  Alquerque.  Sedem  rôznych  hracích 

dosiek bolo nájdených pod strešnými doskami chrámu v Kurne, Egypt, postaveného okolo 

roku 1400 pred Kristom. O dvetisíc rokov neskôr sa objavila hra Quirkat, z ktorej vznikla 

hra  The Alquerque.  (Obr.  12)  Na  podobných  diagonálnych  princípoch  pracujú  aj  hry 

Bojovné hady (Fighting Serpents), Fanorona, (Obr. 13) hra z Madagaskaru, používaná pri 

rôznych vešteckých rituáloch. 

   Obr. 12 The Alberaque                                          Obr. 13 Fanorona

2. Hry šachové. Napr. hra Shaturanga, Shatranj a samozrejme Šach (o ňom viac v kapitole 

Najrozšírenejšie  spoločenské hry).  3. rôzne druhy hry  Dáma (napr.  anglická,  talianska, 

turecká, diagonálna...) 4. Hry skupiny Tafl (alebo Hnefatafl). (Obr. 14) Tafl je starý nórsky 

názov  pre  stôl  –  stolové  hry.  Tieto  hry  sú  miniatúrnymi  bojiskami  medzi  nerovnými 

bojovými  silami.  Menší  protivník  má  špeciálne  schopnosti  a  väčší  sa  snaží  obkľúčiť 

menšieho. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 25

Napr. hra Líška a husi (Fox and geese)(Obr. 15), Fithcheall, Tablut, Saxon Hnefatafl, Cows  

and Leopards (Kravy a leopardi) i hra z Wallesu Throw – board zvaný aj Tawlbwrdd (Hod 

doskou). Hra Asalto je posledným naviazaním na hru Líška a husi. Cez indiánsku vzburu sa 

táto hra premenovala na  Officers and Sepoys (Dôstojníci a Vzbúrenci, angl.  Sepoys – sú 

indiánski vzbúrenci v službe pre Európu). 5. Hry skupiny latrunculorum (zbojnícke hry) 

hrané starovekými gréckymi a rímskymi vojskami.  Napr.  hry  Seega,  rímska hra  Ludus 

Lantrunculorum,  hra Puluc  (Obr.  16),  hraná  indiánskym kmeňom Kekchi  v  centrálnej 

Amerike,  hra  Sixteen  soldiers (Šestnásť  vojakov)  (Obr.  17),  hrávaná  čínskymi  deťmi. 

Hracie dosky pre túto hru boli často nájdené nakreslené v prachu tichých ciest.

                         Obr. 14 Hnefatafl                              Obr. 15 Fox and Geese

6. Závodné bojové hry sú závodné hry vylepšené o vlastnosť zajatia figúrok protivníkov. 

Hra Tab je populárna v nižších triedach v Egypte. Taktiež sa na ňu vyškrabáva hracia doska 

do zeme. 7. Bell nazval tieto hry stratenými pretože im chýbajú pravidlá. Vyzýva čitateľov 

jeho knihy, aby pravidlá doplnili. Patrí sem hra Chuki a hra Totolospi hrávaná indiánskym 

kmeňom Moki v Novom Mexiku.

Obr. 16 Puluc                                          Obr. 17 Sixteen soldiers
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2.1.6.2 Závodné hry

Spočívajú v tom, že hráči sa pretekajú v tom, kto skôr dostane svoju figúrku do cieľa. 

Niekedy je  závod spojený s bojom, ktorý však nie  je pre priebeh hry až tak dôležitý.  

Obvykle sa prekonávajú spoločné prekážky,  každý hráč musí prejsť rovnaký úsek plný 

nástrah. Často o týchto úsekoch rozhoduje náhoda (napr. hod kockou). Hry hrá väčší počet 

účastníkov  ako  pri  strategických  hrách.  Pôvodné  závodné  hry  sa  hrávali  s  figúrkami

v  životnej  veľkosti  (obvykle  túto  funkciu  zastávali  skutoční  ľudia)  Hracia  plocha  sa 

vyškrabávala do zeme. Usporiadanie na hracej ploche je rozličné.  1. Často sa stretávame

s usporiadaním do kríža alebo do kruhu. Svetovými príkladmi takéhoto druhu hier sú napr. 

kórejská  hra  Nyout,  Zohn  Ahl hra  indiánskych  žien  kmeňa  Kiowa,  Pachisi  (Obr.  18)

a Ludo  (Obr.  19) predchodcovia  hry  Človeče,  nehnevaj  sa!,  najslávnejšia  hra  starých 

Aztékov  Patolli,  Kerala,  Edris  a  Jin,  hra  hraná  sýrskymi  drúzmi  (nábožensko-etnická 

komunita žijúca v Libanone, Izraeli a Sýrii, pôvodne však pochádzajúca z Egypta.) a hra 

Totolospi  hra  s  najmodifikovanjším  tvarom  kríža,  hraná  indiánskym  kmeňom  Hopi

z  Oraibi,  pozostávajúca  z  jedného tvarovo degenerovaného kríža  vytesaného do dosky 

pieskovca.

Obr. 18 Pachisi                                               Obr. 19 Ludo

2. Políčka  bývali  usporiadané  aj  do  špirály  ako  napr.  pri  hre  The  Hyena  game (hra

hyen), hrávaná baggarskými arabmi v Sudáne, The Royal game of goose (Obr. 20) (husia 

kráľovská hra),  ktorej  hraciu dosku objavili  v roku 1958 na northumberlandskej  farme 

medzi stránkami veľkého atlasu, publikovaného  F. Senexom  v roku 1720. Medzi rokmi 

1750  a  1850  vzniklo  veľa  hier  inšpirovaných  kráľovskou  husou  hrou.  Niektoré  boli 

navrhnuté len pre potešenie,  iné sa  snažili  naučiť  deti  históriu,  geografiu,  architektúru, 
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písmo sväté... Najznámejšou hrou v tomto období bola hra Jubilee 3. Hracia plocha môže 

mať štvorcové políčka ako je to pri hre Thaayam, pochádzajúcej z južnej Indie. Typickým 

príkladom tzv.  Rebríkovej  hry (hovorovo tak nazývame hru,  v  ktorej  sa  nachádzajú na 

hracej ploche nakreslené rebríky alebo iné objekty slúžiace k rýchlemu presunu z políčka 

nižšieho na políčko vyššie a naopak.) je hra Snakes and Ladders (Hady a rebríky, Obr. 21). 

Obr. 20 The Royal Game of Goose                     Obr. 21 Snakes and Ladders 

4. Hry, ktorých päť dosiek bolo nájdených Sirom  Leonardom Wooleym  v kráľovských 

hrobkách  v  Ure,  v  Mezopotámii.  Kam patria  Çoan  ki (fľašková  hra),  Tabula (rímsky 

Backgammon, Obr. 22), Chasing the girls (obe pravdepodobne pochádzajú z románskeho 

obdobia), The English Game (anglická hra) a hlavne hra Backgammon (Obr. 23), od ktorej 

sa tieto ostatné vyvinuli. Backgammon sa zase vyvinul z hry Nard, obľúbenej v arabskom 

svete,  vymyslenej  pravdepodobne  už  v  roku  800  pred  naším  letopočtom,  buď

v juhovýchodnej Ázii alebo v Persii. 5. Medzi hry s oválnymi, či kruhovými „závodnými 

okruhmi“ patrí hra z roku 1850 The Game of the Race (doslova Závodná hra). 

Obr. 22 Tabula, Roman Backgammon                   Obr. 23  Backgammon 
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2.1.6.3 Pozičné hry

Skupina hier, pri ktorej účastníci hry medzi sebou nebojujú, nezávodia, ale sa snažia na 

hracej doske vytvoriť z hracích kameňov zostavu, či obrazce, splniť určité úlohy a zaistiť si 

tak výhru alebo odmenu. Tieto hry sa dajú rozdeliť tiež do viacerých skupín: 1. Morrisove 

hry (špekuluje sa odkiaľ pochádza tento názov, či z originálneho Morris dance – tanca 

alebo znamená niečo iné. Podľa  Daniela Kinga (britský šachista a žurnalista) pochádza 

názov z latinského merellus, čo znamená počítadlo alebo kúsky hry. Hry boli populárne za 

čias  rímskych  vojakov.  Patrí  do  nich  napr.  hra  Piškvorky,  Three  Men´s  Morris

(alebo deväť jamiek), Six Men´s Morris, Nine Men´s Morris (Obr. 24), hra školopovinných 

detí z Ghany Achi,  ktorá je viac známa na západe pod názvom  Tic-Tac-Toe  a hrávali ju 

rímsky  vojaci.  2.  Hry  s  princípom „Tri  v  riadku“.  Väčšina  z  týchto  hier  sa  hráva

v severnej Afrike jedna z najlepších Dara v Nigérii.  3. Hry s princípom „Päť v riadku“. 

Japonská hra Go – Moku (Renju) je hrávaná predovšetkým deťmi a ženami. Hra  vychádza 

z hry  Go a aj  sa hrá na rovnakej hracej  doske. Do tejto skupiny patrí  aj  japonská hra 

Hasami Shogi (Obr. 26) a hra Mulinello Quadruplo. 4. „Nahradzovacie“ hry, kde sa kusy 

hry nahradzujú inými. Z najznámejších hier tu patria hry Five Fields Kono (Päť polí Kono, 

Obr. 25), Pyramid – hra podobná princípom Dámy a Halma. 5. Hry založené na pozíciách

v teritóriu. Čínska hra  Wei – Ch´i (vyslovuj Way Chee) datuje sa k roku okolo 625 pred 

Kristom, neskôr prešla do Japonska, kde dostala názov Go. 

Obr. 24  Nine Men´s Morris          Obr. 25  Five Fields Kono    Obr. 26  Hasami Shogi

6. Hry na trénovanie trpezlivosti. V osemnástom storočí sa objavila vo Veľkej Británií nová 

hra s názvom  Solitaire. Sformovala sa pre jedného hráča z tradičnej hracej dosky z hry 

Líška a husi. (Nepliesť si s hrou Solitaire, ktorú poznáme ako kartovú hru zo základného 

balíčku hier každého počítača!) Z nej sa potom odvinula hra  Francúzsky solitaire.  U nás 

dobre poznáme čínsku hru Tangram podobnú hre Puzzle. 7. Blokovacie hry ako kórejská 

hra Pong Hau K´i nie sú v našej krajine veľmi známe.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29

2.1.6.4 Pátracie hry

V tejto skupine hier sa rieši nejaký problém alebo hráči niečo hľadajú (detektívne hry). 

Tieto hry nie sú až tak rozšírené ako hry prvej a druhej kategórie.

2.1.7 Rozdelenie doskových a stolových hier podľa Bella

Robert Charles Bell  (kanadský spisovateľ, žijúci v Británií) rozdelil hry vo svojej knihe 

Board  and  Table  Games  from Many  civilizations  do  deviatich  kategórií:  Race  games,  

(Závodné hry), War games (Bojové hry), Positional games (Pozičné hry), Mancala games  

(hry Mancala), Dice games,  (hry s kockami)  Domino games. (Domino), Games of Words  

and  Numbers  (hry  so slovami  a  číslami),  Card  games  requiring  boards  (Kartové  hry 

vyžadujúce  hraciu  plochu),  Games  of  Manual  Dexternity  (Hry  využívajúce  manuálnu 

zručnosť). Bellovo delenie sa v niektorých smeroch odlišuje od Zapletalového, preto ho tu 

uvádzam. V podstate väčšina kategórií je rovnaká až na to, že Bell obohacuje Zapletalove 

delenie  o  mancala  hry,  hry  s  kockami,  domino  a  v  pokračovaní  knihy  o  hry  slovné

a číselné, kartové s hracou doskou a hry s potrebnou manuálnou zručnosťou. 

2.1.7.1 Mancala hry

V knihe britského orientalistu  Edwarda Williama Lanea  Modern Egyptians napísanej

v roku 1830, keď žil v Egypte, je popísaná dopodrobna hra  Mankala´h, populárna hra, 

hraná  v  kaviarňach.  1. Základná  hracia  doska  na  mancalu sa  skladá  z  dvoch  radov 

tvorených šiestimi dierami, čiže z dvanástich dier. Názov  Mancala pochádza arabského 

slova  naqala, ktoré znamená „  pohybovať sa“. Je známych viac než osemsto tradičných 

mancala  hier  a  takmer  dvesto  z  nich  bolo  komplexne  popísaných.  Pallanguli je  hra 

tamilských žien v južnej Indii, Warri (Obr. 27) a Ba-awa sú hry ghánskych ľudí, hra Lontu-

Holo sa hráva v černošskom kmene Djuka v buši v holandskej Guine a zdá sa, že nie je 

príbuzná žiadnej mancala hre, nájdenej vo svete.  2. Hracia doska je tvorená štyrmi radmi 

po  sedem  otvorov.  Do  tejto  skupiny  patrí  hra  Chisolo,  hraná  na  severnom  Rhodose.

3. Plocha je tvorená štyrmi radmi po osem otvorov.  Bao pochádza z Kene a Zanzibaru, 

Omweso (alebo  Coro) hrajú ľudia v Ugande, hra  Hus je hotentótskou hrou, v ktorej sa 

každý kúsok hry používa počas hry a nie je uložený v odkladacom priestore ako je to

u iných mancalových hier.
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 Obr. 27 Rôzne hracie dosky určené k hre Warri

2.1.7.2 Hry s kockami

Kocky (angl. Dice, singular  Die alebo Dice pochádza z francúzskeho dé alebo latinského 

datum – niečo, čo bolo darované alebo hrané, Obr. 28.) Sú to malé predmety určené na 

hádzanie  s  viacerými  stranovými  pozíciami,  používané  na  generovanie  náhody  (čísel, 

farieb  alebo obrázkov).  Využívame ich ako hracie  zariadenia v rôznych spoločenských 

hrách. Tradičné kocky majú šesť strán s rôznym počtom bodiek od jedna do šesť. Sú však 

viaceré druhy kociek, či už zmenených tvarov (osemboké) alebo s inými obrázkami na 

stenách (symboly). 

Obr. 28 Rímske kocky vyrobené z kostí
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V  už  spomínaných  nájdeným  hrách  v  kráľovských  hrobkách  v  Ure  sa  našli  kocky 

pyramídového tvaru, vyrobené z drahého kameňa lapis lazuli. Tri biele a tri modré lapis 

lazuli kocky s dvoma bodmi po stranách, tvoria set pre každého hráča. V hre Thaayam sa 

používali kocky vyrobené zo semien tamarindu (tropický strom pochádzajúci z Afriky), 

ktoré  sú  čokoládovo  hnedej  farby  kubického  tvaru,  so  všetkými  stenami  trochu 

convexnými. Keď sa jedna strana semena odrie o kameň, stáva sa bielou, túto vlastnosť 

využívali pri hraní. Tri strany biele a tri strany hnedé. V egyptskej hre Senat sa používali 

kocky  vyrobené  zo  slonoviny  navŕtané  rúrkovitým  vrtákom  na  každej  strane  podľa 

príslušného  množstva  čísiel,  vyplnených  červenou  farbou.  Na uskladnenie  kociek  bola 

príslušná drevená krabička so strieborným kovaním. Kocky, vyrobené Etruskami v roku 

deväťsto pred Kristom, nájdené blízko Ríma, sú podobné kockám, ktoré poznáme dnes.

S presne takým náprotivným rozdelením čísel na strany: 1:6, 2:5, 3:4. Podobné kocky boli 

nájdené aj v Británií v prehistorických vykopávkach v Maiden Castle. Okrem toho, že sa 

kocky používajú v hrách (Obr.  29),  sú symbolom osudu, hrania a šance.  Reprezentujú 

personifikované šťastie. 

                    Obr. 29 Ukážky rôznych druhov kociek

Cez dvanáste a trináste storočie sa rozšírili hry s kockami do celej Británie. Hazardné hry 

boli  obľúbené v tavernách a muži hrávali  a hrávali  a kľudne dokázali  prehrať aj  svoje 

oblečenie. Kocky hrajú dôležitú rolu aj v dejinách niektorých krajín. Švédsky kráľ Olaf

s nórskym kráľom Olafom sa spolu nevedeli dohodnúť na vlastníctve oblasti Hising, tak si 

hodili dvoma kockami. Ten kto hodil väčšie číslo vyhral. 1. Hry s kockami sa dajú rozdeliť 

podľa strán kociek a podľa počtu kociek na viac druhov. Dvojboké kocky  sa využívajú pri 

anglickej hre  Heads and Tails (u nás  Hlava alebo Orol?,  hra často hrávaná s mincou),  

havajskej  hre Lu-Lu,  pri hre  Mon Shi Mo Ut  hranej  čejenskými indiánmi a hre  Bowl
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(zn. miska), ktorá sa hrávala v Amerike skôr než ju objavil Columbus. Ženy yokutského 

kmeňa amerických indiánov žijúcich blízko Fort Tejon v Kalifornií hrávali hru The Walnut  

game (hra s  orechmi).  Používali  na ňu polovice škrupín z vlašských orechov naplnené 

pojidlom  a  drveným  dreveným  uhlím  a  vykladané  malými  červenými  a  bielymi 

sklenenými korálikmi alebo kúskami mušlí. Hru s mincami  Pitch and Toss  (angl. Vyber

a  hoď)  mali  v  obľube  baníci  v  Fifeshire, 2. Hry  so  šesťbokými  kockami  sú  jednými

z najpopulárnejších. Napr. hra Tridsaťšesť, Par, Päťdesiat a hra Pig (Prasa). 

     Obr. 30 Bell and Hammer                                    Obr. 31 Kocky k hre Liar Dice

3. Hry používajúce dve kocky sú napr. Aces in The Pot (Esá v hrnci), mexická hra Barbudi, 

hra Hazard, od ktorej neskôr dostali názov hazardné hry. Táto hra bol predtým známa pod 

menom The Negro´s game, pretože ju hrávali hlavne černosi v New Orleans už okolo roku 

1800.  4. Medzi  hry s  troma kockami  patria  hry  Buck Dice a  hra  Martinetti.  5. Medzi 

päťkockové  Drop  Dead,  Indiánske  kocky  a  hra  Ship,  Captain,  Mate  and  Crew  (Loď, 

kapitán, kamarát a posádka). 6. Hrou s desiatimi kockami je hra Dvadsaťšesť. 7. Medzi hry 

s pätnástimi a viacerými kockami patrí  hra  Esá  (Aces),  ktoré sa všeobecne pokladá za 

jednu z  najlepších  kockových hier  vôbec.  8. Nemecká hra  Bell  and Hammer  (Zvonec

a  kladivo,  Obr.  30)  je  hra  hraná  so  špeciálnymi  kockami  so  symbolmi.  Jednoduchá 

malayská hra Lein Poh je hrávaná často v kluboch a hráčskych brlohoch. Hra Hoo, Hey,  

How (Ryba,  Kreveta,  Krab)  je  kokkijskou čínskou hrou založenou na náhode a  šťastí. 

Obdobnou  hrou  je  tiež  hra  nazývaná  Hearts (Srdcia),  na  ktorú  potrebujeme  kocky

s písmenami so slova H.E.A.R.T.S. Alebo aj hra  Liar Dice (Klamárova kocka, Obr. 31), 

ktorá  je  hrávaná  s  kockami  s  kockami  potlačenými  symbolmi  z  pokerových  kariet.

9. Čínske kocky sa odlišujú od bežných nám známych kociek najmä veľkosťou, sú oveľa 

menšie. Pri hre sa hádžu z ruky do keramickej nádoby ako napríklad pri hre Sz´ng luk. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 33

2.1.7.3 Domino

Dominoes (alebo Dominos) sú hracie kamene hry Domino (Obr. 32), ktoré tvoria jeden set. 

Názov  Domino  pravdepodobne  pochádza  z  odevu  tvoreného  obrovskou  kapucňou, 

zvaného  Domino,  ktorý  sa  nosil  cez  karneval  v  Benátkach  a  taktiež  kresťanskými 

mníchmi.  Domino  sa  často  nazýva  hocijaký  obdĺžnikový  objekt,  na  ktorého  dvoch 

opačných stranách sa nachádza nejaký symbol, či čísla. Tradičný európsky domino set sa 

skladá z dvadsiatich ôsmych domín. Každé domino je predelené čiarou na dve polovice. 

Domino je hra podobná princípom kartových hier alebo kociek, (z ktorých sa vyvinulo). 

Čísla na štandardnom Double – six domine reprezentujú všetky polohy dvoch šesťbokých 

kociek.  Set  Čínskeho  domina obsahuje  všetky  možné  kombinácie,  vrátane  duplikátov. 

Európske dominá používajú len unikátne zobrazenia a pridané prázdne miesta.    

                          Obr. 32 Dominové kocky

Prvé spomenutie hry Domino sme zaznamenali v dynastii Song v Číne v texte  Former 

Events in Wulin  (Bývalé udalosti vo Wuline).  Prvýkrát sa objavila táto hra v Taliansku

v 18.  storočí,  ale  nevieme ako sa  čínske  domino  (vyrobené  poprvýkrát  v  12.  storočí)

pretransformovalo do modernej  hry,  ktorú poznám teraz.  Špekuluje  sa,  že hru priniesli 

talianski misionári do Európy. Z Talianska sa potom rozšírila hra do celého sveta a stala sa 

tak  jednou  z  najpopulárnejších  hier  hrávaných  v  rodinných  salónoch  a  tiež  v  baroch.

Dominové kamene sú vlastne stavebnými kameňmi hry a poznáme ich veľa obmien. Hry 

založené  na  dobrých  pozorovacích  schopnostiach  a  stratégii  alebo  aj  hry  skoro 

mechanické.  Hra  je  hraná  dvoma alebo  štyrmi  osobami,  s  dvadsiatimiôsmymi  hracími 

kameňmi,  vyrobenými  z  podlhovastej  slonovinovej  kosti,  čistými  na  zadnej  strane



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 34

a „pokreslenými“ na strane opačnej. Najčastejšie sú v jednoduchej bielo čiernej farebnosti 

– čierne bodky na bielom pozadí. V dnešnej dobe sa Domino hráva po celom svete a teší sa 

veľkej obľube najmä v Latinskej Amerike, kde je považované za národnú hru mnohých 

karibských zemí a je tam veľké množstvo miestnych lokálnych klubov zameraných práve 

na túto hru. 1. Najznámejšími dominovými hrami sú už spomínané Čínske domino,  Tiu ü 

(Chytanie rýb), Pai Kow, Tsung shap (Spochybňovanie desiatok), K´ap t´ai shap (Zbieranie 

desiatok), Mah – Jong (Obr. 33, Obr. 34), ktorý vznikol za čias Konfúciusa. 

Obr. 33 Mah-Jong                                                        Obr. 34 Kvetinový Mah-Jong (1920)

2. Hry,  používajúce  dvadsaťšesť  kusový  set  Bloková  hra,  The  Bergen  Game,  Bingo,  

Domino Crib (zn. kolíska). 3. Matadorova hra a hra Cyprus používajúce osemnásť kusový 

dominový  set.  4.  Tau  ngau  (Boj  s  býkmi) je  hra  používajúca  tridsaťšesť  kusový  set 

dominových  kociek. 5. Populárna  hokkijská  hra Tien  Kow  pre  štyroch  hráčov  sa  hrá

s tridsať dva kusovým setom čínskych dominových hracíc kameňov.  6. Kantonézska hra 

využívajúca  dieliky  z  Ma´jongu  Sap  tim  pun (desať  a  pol)  môže  byť  hraná  naraz  až 

štyridsiatimi  hráčmi.  7. Baníci  vo  Fifeshire  majú  v  obľube  aj  hru  založenú  na  šťastí

s  názvom  Blind  Hughie (Slepý  Hugo),  na  ktorú  sa  používa  dvanásť  westernových 

dominových kociek. 

 

2.1.7.4 Hry so slovami a číslami

Sú to  hry,  pri  ktorých  je  najväčší  dôraz  kladený  na  manipuláciu  s  číslami  a  slovami

a  pritom  nemusia  byť  priamo  spojené  s  matematikou,  či  literatúrou.  Často  bývajú 

didaktické, zamerané na postreh, trénovanie pamäti. 1. Hier so slovami je veľké množstvo, 

ale  najpopulárnejšou  je  určite  hra  Scrabble  (viac  si  o  tejto  hre  povieme  v  kapitole 
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Najrozšírenejšie  spoločenské  hry)  2.  Známou  hrou  s  číslami  je  anglická  hra  Loto, 

populárna v minulom storočí a podobná hra  Bingo,  obľúbená americkými dôchodcami. 

Populárnou hrou v súčasnosti je aj hra s európskym pôvodom Sudoku, ktorú často mylne 

ľudia pokladajú za japonskú. 

 

2.1.7.5 Kartové hry vyžadujúce hraciu plochu  

Sú hrami, ktoré využívajú pri hre nielen hraciu plochu ako doskové hry, ale aj karty ako 

kartové hry. Takže by sme ich kľudne mohli zaradiť do oboch kategórií. Predstaviteľom 

tejto kategórie je hra  Cribbage alebo  Crib (Kolíska) je tradične hra pre dvoch, ale často 

hrávaná  troma,  štyrmi  alebo  viacerými  hráčmi.  Podľa  historika  a  spisovateľa  Johna 

Aubreya, ktorý pôsobil v sedemnástom storočí, stvoril hru  Cribbage (Obr. 35) anglický 

básnik  Sir John Suckling na  začiatku  sedemnásteho storočia  ako obmenu hry  Noddy. 

Zatiaľ čo sa na hru Noddy zabudlo, hra Cribbage prežila, skoro nezmenená a je jednou

z najpopulárnejších hier v anglicky hovoriacich zemiach. [21] Do tejto kategórie hier patrí 

aj hra Pope Jean (Pápež Ján). 

                       Obr. 35 Cribagge                                     Obr. 36 Shove Ha´penny 

2.1.7.6 Hry pre manuálne zručných

Ako už napovedá názov, v týchto hrách sa používajú nielen naše rozumové schopnosti, ale 

aj tie manuálne. Britská hra Shove Ha´penny alebo Shove Halfpenny (Obr. 36) je založená 

na zručnosti,  ktorou by sa každému hráčovi malo podariť  dostať svojich päť mincí  do 

špeciálnej hracej dosky, vyrezanej priamo do stola. Táto hra pre dvoch hráčov sa hrávala 

najmä v anglických tavernách na začiatkoch šestnásteho storočia, kde boli populárnymi 

mincami pre túto hru Edward IV groat a preto sa často označuje aj názvom Shoffe-grotte. 

Na pobreží Britskej Kolumbie sa hráva hra  Crokinole,  populárnou barmanskou hrou na 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 36

tento  spôsob  je  hra Carums,  ktorá  sa  hrá  na  malom  billiardovom  stole  so  štyrmi 

sieťovanými  kapsami  umiestnenými  v  rohoch  stola.  Hry  Squails,  Shovel  Board  (angl. 

shovel  P  lopata), americká hra z devätnásteho storočia Brother Jonathan, Nine pins (Deväť 

špendlíkov), anglická hra Spellicans (Obr. 37), používajúca netradičné drevené vyrezávané 

paličky a háky, sú typickými predstaviteľmi tejto kategórie. Moderným príkladom takýchto 

hier je hra  Operácia (Operation game, Obr. 38), pri ktorej  si deti trénujú svoje fyzické 

zdatnosti, pri jemnej delikátnej fiktívnej operácií. Hra vznikla v roku 1965 pod vedením 

Johna Spinella. Je to variácia na starú elektrickú drôtovú slučkovú hru populárnu v USA. 

Skladá sa z operačného stola, figuríny s mnohými otvormi s vloženými orgánmi zvanej 

„Cavity Sam“ s veľkou červenou žiarovkou na nose, svietiacou pri „zlom operovaní“. 

Obr. 37  Spellicans                                          Obr. 38 Operation

2.1.7.6.1  String games

Do podkategórie patria hry  String games (hry so šnúrou) (Obr.  39).  Sú hrávané najmä 

primitívnymi  domorodými  ľuďmi  z  Austrálie,  Navaho  indiánmi  a  na  juhovýchode 

Spojených štátov amerických. Viac informácií o týchto hrách je k dispozícií v knihe od 

Kathleen Haddon: String games for beginners. 

                                                         Obr. 39 String Figure
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2.1.8 Nezaradené hry
V súčasnosti sú u nás známe predovšetkým doskové hry pre deti.  Spoločenské hry pre 

dospelých sa vyznačujú zložitými pravidlami, často obsahujú rôzne typy figúrok, veľké 

množstvá  pomôcok  (kocky,  karty,  žetóny...).  Špeciálnu  kategóriu  tvoria  najmä  hry 

Tabletops, hry bez hracej dosky. Veľkej obľube a záujmu najčastejšie na Západe sa dostalo 

aj hrám RPG (Role playing games). Na pretras sa dostávajú aj hry LARP (Live Action Role 

Play),  ktoré  využívajú  živé  postavy v  originálnom prostredí.  Spoločenské  hry hrávajú 

väčšinou ľudia s vyšším vzdelaním, pre ktorých sa stali hry koníčkom. Niektorí z nich sa 

združujú v kluboch a vydávajú vlastné časopisy. Günther Bauer hovorí: „Takéto hráčstvo  

sa musí stať vášnivou záľubou. Hry sú väčšinou náročné a na iné koníčky už nezostáva  

čas. Aj predavači týchto hier by sa v nich mali vyznať. Preto je nepredstaviteľné, že by sa  

predávali niekde v obchodnom dome.“

2.1.8.1 Tabletops

Podľa doslovného prekladu by to mali byť hry, ktoré sa hrajú na ploche stola. Nie je to 

však celkom pravda, môžu sa totiž hrať na všetkých rovných plochách, hoci aj na podlahe 

izby. Na takúto hraciu plochu sa rozostavia figúrky dvoch súperiacich armád. Pripomína to 

hru  malých  chlapcov  s  vojačikmi,  v  tomto  prípade  sa  však  všetko  riadi  presnými 

pravidlami.  Pohyb  jednotiek  sa  vyjadruje  v  centimetroch,  preto  je  súčasťou  hry  aj 

krajčírsky meter. Hier tohto typu nie je veľa, zato sú veľmi obšírne. Výrobca obvykle vydá 

základné  balenie,  ku  ktorému  vychádzajú  ďalšie  a  ďalšie  rozšírenia.  Je  to  záruka,  či 

poistenie  toho,  aby  zákazníka  hra  neomrzela.  Podľa  niektorých  delení  sa  nazývajú 

Tabletops všetky hry v globálnom hľadisku. Britský spisovateľ  science fiction Herbert 

George  „H.  G.“  Wells bol  nazývaný  „Father  of  miniature  Wargaming“  (Otec 

miniatúrnych vojnových hier) a vytvoril v roku 1913 klasickú vojnovú hru  Little Wars.

O svojej hre povedal: „A game for boys from twelve years of age to one hundred and fifty  

and for that more intelligent sort of girl who likes boys' games and books.“ (voľný preklad: 

Hra pre chlapcov od dvanásť do stopäťdesiat rokov a pre viac než inteligentné dievčatá, 

ktoré majú radi chlapčenské hry a knihy.) [22] Do tejto kategórie patri aj hry od Garyho 

Gygaxa spoluautora Dungeons & Dragons (Dračí doupě). 
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2.1.8.2 RPG

Typ  hry,  pri  ktorej  sa  hráči  vžívajú  do  úloh  imaginárnych  postáv,  umiestnených  do 

fiktívneho, alebo historického prostredia a snažia sa ako tieto postavy konať. Rozlišujú sa 

hry stolové,  elektronické  a  hry naživo,  o  ktorých si  povieme v  ďalšej  kapitole.  Hraná 

postava môže, ale nemusí predstavovať virtuálnu prezentáciu hráča (tzv.  Avatar). Hráč si 

počas  hrania  rôznymi  úkonmi  vylepšuje  úroveň a  schopnosti.  K hraniu  jednoduchších 

obdôb týchto hier sa používajú len kocky a súhrn pravidiel a k tým zložitým môžu patriť aj 

hracie dosky a figúrky. V RPG hrách sa často stretneme aj s inými ako šesťbokými hracími 

kockami  (napr.  osembokými).  Všetko  sa  odvíja  od  fantázie  hráčov.  Zmyslom hier  na 

hrdinov je vytvoriť pre hráčov umelý svet, v ktorom môžu získať neskutočné schopnosti

a  zažiť  úžasné  dobrodružstvá.  Na  priebeh  celej  hry  dohliada  tzv.  Pán  hry  (angl. 

Gamemaster), ktorý je rozprávačom, rozhodcom i Pánom jaskyne (angl. Dungeonmaster,

v hre Dungeons & Dragons,  Obr. 40, Obr. 41)  Pán hry má dve úlohy: Predkladá hráčom 

svet  a  postavy  v  ňom  vystupujúce  a  rozvíja  príbeh  a  zápletku,  ktorú  ovplyvňuje 

nepredpokladateľné  správanie  hráčov.  Vo  väčšine  prípadov  takýchto  hier  si  hráči 

nekonkurujú a nie sú stavaní proti sebe ako konkurenti, ale spoluhráči. Avšak existuje aj 

tento typ boja a ten nazývame PvP (Player versus Player), ktorý je súbojom jednej alebo 

viacerých postáv. 

Obr. 40 Dungeons & Dragons                          Obr. 41 Dungeon

RPG hry sa vyvinuli z  wargamingu  (hry na vojnu), ale sú jednoduchšie, fantastickejšie

a často historicky nekorektné a nerealistické. Nie sú také náročné na vybavenie a priestor.   

Najznámejšou stolovou RPG hrou je už spomínaná hra Dungeons & Dragons, ktorá sa teší 

veľkej obľube najmä v Amerike, ale dorazila už aj k nám. Z počítačových RPG hier treba 

spomenúť najmä World of Warcraft, či legendárna hra Ultima Online.  
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Obr. 42  LARP                                                  Obr. 43 LARP-ová bitka

2.1.8.2.1  LARP

Druh špecifických hier naživo založených na hraní a vžití sa do role. V týchto hrách má 

každý hráč pridelenú rolu nejakej postavy, ktorú počas hry stvárňuje, podobne ako herci

v divadle. Na rozdiel od divadla však hráči LARP-u (Obr. 42, Obr. 43) nehrajú primárne 

pre  diváka,  ale  sami  pre  seba  a  pre  svojich  spoluhráčov.  Je  to  niečo  podobné  ako 

improvizované divadlo s tým rozdielom, že pri LARP-e nie sú potrebné žiadne divadelné 

skúsenosti. Stačí presvedčenie a fantázia. Každá postava má vytvorený charakter, podľa 

ktorej hráč koná a taktiež svoje herné ciele, ktorých sa snaží v rámci roly dosiahnuť. Nie 

vždy má LARP pevne daný koniec hry. Záleží na počiatočných daných pravidlách a aj na 

aktivite hráčov. Existujú rôzne zamerania hier, či už s historickým charakterom alebo aj 

hry edukatívne reagujúce na politicko-spoločenské problémy ako napríklad hry Dva svety,  

Projekt Systém, Gaza... 

LARP-y prinášajú svojím hráčom kreatívne využitie času, prenesenie do minulosti, zábavu 

i drámu. Nepriamou formou podporujú rozvoj osobnosti, schopnosť analyzovať vedomosti, 

zlepšujú komunikačné a rétorické schopnosti a v bezpečnom prostredí hry nútia hráčov

k preberaniu zodpovednosti za svoje rozhodnutia a ich dôsledky. Do tohto druhu hier patria 

aj rekonštrukcie historických bitiek. Svet týchto hier bol zmapovaný v kanadskom filme 

The Wild Hunt (Veľký lov), kde je ukázané ako sa môžu jednoduché pravidlá hry zrútiť na 

základe ľudských charakterov a hra sa zvrtne na boj o život. V zahraničí má LARP širšie 

využitie  ako  u  nás.  V  Škandinávii  je  LARP bežným  prvkom  vo  výučbe  na  školách, 

umelecký  smer  a  tiež  jedna  z  foriem manifestu.  V Českej  a  Slovenskej  republike  sú

LARP-y zatiaľ len kreatívnou spoločenskou zábavou. [27]
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2.1.9  Najrozšírenejšie spoločenské hry podľa vlastného uváženia

2.1.9.1 Šach

„V historickém smyslu musí být šachy zařazeny do skupiny válečných her. Dva hráči řídí  

konflikt  dvou stejně silných armád na bojišti.  Hráčům nepomáhá nikdo jiný než  jejich  

vlastní rozumové schopnosti a vítězství se obvykle přikloní na stranu toho, kdo má větší  

strategickou představivost,  dovedněji  řídí bitevní šik a je schopen lépe předvídat vývoj  

situace.“ ( H. J. R. Murray, A History of Chess) 

Obr. 44 Tradičný Šach                                   Obr. 45 Francúzsky cínový Šach

Šach (Obr. 44, Obr. 45) sa označuje názvom Královská hra už od nepamäti. V minulosti to 

bola hra kráľov, kniežat a pod. Na každom zámku sa zachovala najmenej jedna krásna 

šachovnica  a  drahocenná  súprava  hracích  kameňov,  umelecké  diela  z  perleti,  ebenu, 

slonoviny, striebra i zlata. A predsa má spojenie kráľovská úplne iný význam. Vyjadruje 

totiž  jedinečné  postavenie  Šachu v  rodine  doskových  hier.  Táto  hra  je  najlepšou, 

najdokonalejšou strategickou hrou. Vymyslená je tak geniálne, že aj po odohratí tisícok 

hier nikdy nebudú dve hry vyzerať rovnako. Je o nej napísaných viac článkov, či kníh ako 

o všetkých hrách na svete dohromady. Má jednoduché pravidlá, rozmanité hracie kamene

a primitívny pohyb, preto ju dokáže pochopiť každá sociálna vrstva, rozmanité masy ľudí. 

V starovekej  Indii  sa  hrávala  závodná hra  Ashtapada podobná hre  Thaayam na  hracej 

ploche veľkej šesťdesiatštyri  metrov štvorcových. Z nej potom vznikla hra  Shaturanga, 

ktorá sa v dvanástom storočí dostala do Európy a ktorej úpravou vznikol v 15. storočí

Šach,  ako ho poznáme. Na šírení  Šachu mali najväčšiu zásluhu obchodníci, cestovatelia, 

vyslanci, ale taktiež dobyvatelia. Niekedy sa novú hru naučili porazení od víťazov, inokedy 

ju prevzali bojovníci od podrobených národov. 
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Zostava hracích kameňov sa výrazne zmenila.  Zatiaľ čo v indickej Šatrandži vystupujú 

kráľ, pešiaci, slon, kôň a loď v hre ako ju poznáme sa zachoval len kráľ, pešiaci a kone. 

Loď sa  zmenila  na  vojnový voz,  neskôr  na  vežu.  Zo  slona  sa  vyvinul  dnešný strelec

a získal väčšiu pohyblivosť. Peržania pridali figúru radcu, ktorá sa v Európe zmenila na 

dámu. (Čo vyvolalo radu prekvapení: Dáma v boji? A ešte je aj najsilnejšia?) Tvar herného 

plánu sa za štrnásť storočí skoro nezmenil, stále je to hracie pole, obsahujúce štyridsaťšesť 

políčok. Zmenilo sa však rozostavenie kameňov po hracej ploche. Okolo roku 1500 sa 

ustálili pravidlá do podoby ako ju poznáme dnes. Všetkými úpravami pravidiel získala hra 

väčšiu dynamiku a dramatickosť. Až sa z nej stala skutočná kráľovná hier. Niektorí ľudia 

sa  touto  hrou  nechávajú  očariť  ešte  dnes  a  venujú  jej  všetok  svoj  voľný  čas.  Poliak

L. Górnický povedal v knihe J. Gizyckého Šachy všetkých dôb a zemí: „Jistě je to pěkná  

zábava a pro bystrý rozum, ale to se mi na šachu nelíbí, že je k němu třeba až příliš mnoho  

umění. Kdo chce něčeho dosáhnoout, musí vynaložit hodně píle, hodně času, jako kdyby  

studoval nějakou vzácnou vědu. A když se konečně člověk nejvíc naučí, co umí? Hru, a to  

ještě nedokonale. A proto si myslím, že stačí šachy jen tak trochu umět, než v nich být  

velkým mistrem.“

Samozrejme nie všetci šachoví hráči sú spokojní zo základnými pravidlami šachovej hry,

a preto sa vymysleli rôzne obmeny pravidiel. Tieto hry sa súborne u nás volajú exotické 

šachy,  vo  Francúzsku  les  échecs  non-orthodoxes  (šachy  neortodoxné),  angličania  ich 

nazývajú fairy chess (rozprávkové šachy). Radíme k ním napr. Dawsonove šachy, Šachový  

mlyn,  Kriegspiel  (Vojnová  hra),  Šachy  s  džinom,  Šatrandž,  Šógi  – japonské  šachy,  

vietnamské  šachy,  byzantské  šachy,  Tamerlanove  šachy,  veľké  šachy  Alfonsa  Múdreho,  

ruské šachy s pevnosťami atď.

2.1.9.2  Go

„Jen ve hře se umíme cele soustředit na cíl, který o několik minut později bude zapomenut  

nebo zcela ztratí význam.“ (J. Levy)

Patrí k najstarším a k najkrajším doskovým hrám. Svojou hodnotou a dramatickosťou sa

s ňou môžu merať už len šachy. A predsa túto hru hrá a pozná mimo Áziu len minimum 

ľudí.  Šachy sú populárne všade  vo svete,  zatiaľ  čo  Go hrávajú len ľudia na Ďalekom 

východe, predovšetkým v Japonsku. Tam ju horlivo pestujú milióny mladých i starých, 

prostých pracovníkov, či intelektuálov. V minulosti si hŕstka priaznivcov tejto hry u nás 
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myslela,  že dôvodom malého rozšírenia  Go je nedostatok pomôcok.  Go sa totiž skladá

z veľkého množstva hracích kameňov, za ktoré sa ťažko hľadá náhrada. Donedávna si ich 

záujemci museli sami vysekať z PVC alebo zháňať po obchodoch biele a čierne gombíky 

ako náhradu. Dnes je tomu už inak a komponenty do Go (Obr. 46, Obr. 47) sa dajú zohnať 

v obyčajnom hračkárstve. Napriek tomu je však táto hra u nás veľkou neznámou. Možno je 

to tým, že doposiaľ nevyšla žiadna monografia, zameraná na túto hru. Go má jednoduché 

pravidlá, dali by sa zhrnúť na jednej stránke. Problém je však s ich presným výkladom. 

Obr. 46 Go                                                Obr. 47 Drevená verzia hry Go

Prvým neúnavným priekopníkom tejto  hry  v  Československu  bol  dr. Dušan  Prokop.

V šesťdesiatych rokoch ho Go zaujalo predovšetkým ako vedeckého pracovníka, pracoval 

v tej dobe na Karlovej univerzite a stará orientálna hra ho upútala pre svoje mimoriadne 

estetické a vizuálne kvality. Nemal vtedy žiadne vybavenie k hraniu tejto hry a tak si hrací 

plán sám nakreslil a ako hracie kamene použil biele a hnedé zalakované lentilky. Stal sa tak 

nielen  dušou  pražského  Go  – klubu,  ale  aj  organizátorom  tejto  hry  a  neúnavným 

popularizátorom. Vďaka jeho článkom v  Mladom světe a seriálu, ktorý na pokračovanie 

uverejňovali  Květy, sa začali záujemcovia o túto hru združovať aj mimo Prahu. Potom sa 

začali hrávať prvé turnaje, najprv len československé, neskôr však získali medzinárodný 

charakter.  Združenie československých hráčov  Go sa stalo členom Európskej  federácie. 

Najlepší hráči sa dokonca zúčastňovali majstrovstiev sveta v Go v Japonsku. Podobnými 

hrami Go sú hry: Sídža, hrávaná po celej Afrike a Egypte, kde je považovaná za národnú 

hru,  už  spomínaná  hra  Ludus  Latrunculorum a  Hnefatafl,  ktorý  je  starší  ako  Šachy

a poznali ho už vikingovia. 
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2.1.9.3  Dáma

Ak si  niekto neuvedomuje,  že šachy sú vojnová hra,  tak potom u dámy je  jej  bojová 

postava ešte skrytejšia. A predsa Dáma (Obr. 48) patrí do skupiny hier, kde sa stretávajú 

dve armády. Čierni a bieli vojaci proti sebe postupujú, manévrujú, vzájomne sa zajímajú. 

Zvíťazí  ten,  kto  ako prvý zajme  všetky súperove jednotky a  stane  sa  vládcom celého 

hracieho poľa. Dáma sa líši od šachu tým, že všetky jej hracie kamene majú tú istú silu 

ťahu a nie sú nijako rozdelené do kategórií (Len kameň povýšený na dámu sa stáva v 

priebehu hry výnimkou). Druhou najvýraznejšou odlišnosťou je spôsob akým sa líši boj 

figúrok na ploche. V šachu vstupujeme do boja v poli, v dáme sa zajímajú nepriateľskí 

bojovníci preskokom. Úplne presný pôvod Dámy sa nevie. Encyclopaedia Brittanica tvrdí, 

že sa Dáma hrávala už v starovekom Egypte. Tento údaj však nie je podporený žiadnym 

dôkazom. V dvanástom storočí bola známa hra podobná Dáme aj v Španielsku. Jej popis

a vyobrazenie nájdeme v kódexe  Alfonsa X.,  z konca 13. storočia. Volala sa  Alqurque

a toto meno naznačuje, že pochádzala z arabského prostredia (El Quirkat). Hra sa líši od 

dámy hracími kameňmi, ktoré sa líšia aj druhovo aj v spôsobe pohybu po hracom pláne.

J. H. R. Murray, ktorý zasvätil svoj život skúmaniu rôznych doskových hier (napr. napísal 

knihu  Dejiny  šachu),  uzavrel  svoje výskumy kategorickým prehlásením,  že  dáma bola 

stvorená v dvanástom storočí na juhu Francúzsku a bola spojením šachovej hracej plochy

a  práve  hry  Alquerque.  V  pôvodnej  Dáme  sa  len  zajímali  nepriateľskí  bojovníci,  na 

premenu  figúrky,  ktorá  sa  „dotkne“  nepriateľského  okraja,  na  Dámu,  prišlo  až  oveľa 

neskôr.  

Existuje veľa hier a odvodení od Dámy, známych po celom svete. Česká dáma, Anglická  

dáma (Draughts), Americká dáma (Checkers), Astar – kirgizská národná hra, Keny Čili  

turecká  dáma,  Žravá  dáma,  Rohová  dáma,  Jazdecká  dáma,  Kanadská  dáma,  Čoko 

(hrávaná najmä na ostrovoch Srí  Lanky),  Africká dáma,  pri  ktorej  sa namiesto figúrok 

používajú paličky zaostrené do špičky, podivná africká hra  Fanorona,  na ktorú natrafil

R.  C.  Bell pri  svojom  pátraní  po  hrách  v  starom  čísle  časopisu,  vychádzajúcom  na 

Madagaskare v minulom storočí. Táto hra je zaujímavá tým, že bola hrávaná pri rituálnych 

obradoch. Keď útočili  Francúzi na hlavné mesto Antananarivo v roku 1895, domorodá 

kráľovná a jej  poradci  netrpezlivo sledovali  partiu Fanorony,  ktorú hrali  skúsení hráči. 

Verili,  že  výsledok  hry  predpovie  ako  dopadne  boj  s  votrelcami.  Hrací  plán  vznikol 

pravdepodobne spojením dvoch alquerqouvých hracích dosiek. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 44

    
          Obr. 48 Dáma                                                Obr. 49 Luxusné Monopoly

2.1.9.4 Monopoly

V roku 1935 vznikla hra  Monopoly, ktorá sa stala jednou z najpopulárnejších doskových 

hier.  Históriu Monopoly môžeme sledovať už v roku 1903, keď američanka  Elizabeth

J. Magie Phillips vytvorila hru, cez ktorú chcela vysvetliť daňovú taxu Henryho Georga 

(hra bola určená k edukatívnemu zobrazeniu negatívnych aspektov koncentrovaných zemi

v  súkromných  monopoloch).  Jej  hra  The  Landlord´s  game bola  vydaná  samozdatovo

v roku  1906.  V roku  1933 sa  sformovala  hra  Monopoly  (Obr.  49), ktorá  bola  neskôr 

vydávaná  vydavateľstvom  Parker  Brothers.  Podobu ako ju  poznáme dnes  jej  vytvorili 

dvaja  dizajnéri:  Elizabeth  Magie  a  Charles  Darrow.  Teraz  je  distribuovaná  do  sveta 

firmou na výroby hier a hračiek Hasbro. Od roku 1935 sa predalo vyše 275 miliónov tejto 

hry po celom svete. Je dostupná v 111 krajinách v 43 jazykoch. Charakter uväznený za 

mrežami dostal meno Jake the Jailbird (Jack, väzenský vtáčik). Najdlhšia partia Monopoly 

trvala  70  dní.  Najdrahšia  verzia  tejto  hry stála  dva  milióny dolárov  a  bola  navrhnutá 

dizajnérom  Sidney  Mobellom.  Hracia  doska  bola  z  23  karátového zlata  a  kocka  bola 

vykladaná  diamantmi.  Táto  hra  bola  používaná  britskou tajnou službou za  čias  druhej 

svetovej vojny. V roku 1999 bola zapísaná do Guinnesovej knihy rekordov. Hra spočíva

v  budovaní  komunity,  vymieňaní  majetkov  a  stavieb,  správnom  hospodárení,  vývoji, 

zbieraní renty od protivníkov. Ultimátnym cieľom je priviesť protivníka k bankrotu. Mne 

sa  ako  dieťaťu  najviac  na  tejto  hre  páčili  figúrky,  pretože  nie  sú  fádne  ako  napr.  pri 

Človeče,  nehnevaj  sa! Sú  to  kovové  miniatúry vecí.  (Klobúk,  fúrik,  auto,  lokomotíva, 

bojová  loď,  pes,  topánka,  náprstok,  kôň  a  moja  najobľúbenejšia  žehlička),  predtým 

obsahovala hra aj iné charaktery: lampáš, kabelka, cválajúci kôň, vak plný peňazí, kanón.
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2.1.9.5 Scrabble

(názov doslova znamená „zbesilo sa škriabať“) Používa sa po celom svete ako pomôcka pri 

trénovaní anglického jazyka. Autorom tejto hry je architekt  Alfred Mosher Butts z New 

Yorku.  Butts  stratil  počas  hospodárskej  krízy  v  tridsiatych  rokoch  20.  storočia  prácu,

a  preto  sa  rozhodol  v  novonadobudnutom voľnom čase  stvoriť  novú stolovú hru.  Ako 

milovník  šachu  a  krížoviek  sa  nemienil  týchto  dvoch  hier  až  tak  vzdať.  Navyše  si 

uvedomil, že v rámci stolových hier existujú tri základné typy: číselné, ťahové a slovné

a  práve  tieto  sa  rozhodol  spojiť  do  jednej  hry.  Takto  jednoducho  vznikol  predchodca 

Scrabble  (Obr. 50) aké poznáme dnes. Hra sa najprv volala  Lexiko, neskôr  Criss Cross  

Words (Križovanie slov). Ako štatistický predpoklad písmen mu poslúžili  titulné strany 

New York Timer. Stačila mu na to jednoduchá analýza a amatérske základy kryptografie. 

Nezabudol  ani  na  diskrimináciu  písmena  „S“,  aby  to  hráči  nemali  také  jednoduché

s množným číslom. Trvalo desať rokov, kým ľudia objavili čaro hry Scrabble a začali ju 

distribuovať do celého sveta. Pomohla mu pritom náhoda. Jack Strauss, prezident Macy´s, 

najväčšieho  obchodného  domu  na  svete,  zistil,  že  hra  Scrabble sa  neponúka  v  jeho 

obchodoch a  tak sa rozhodol  podporiť  Buttsa.  Postupom času sa  Scrabble rozšírila  do 

desiatok jazykových mutácií,  dostala,  detskú,  televíznu,  vreckovú verziu.  Hráči si  dnes 

môžu existujúce slová overiť v špeciálnych Scrabble slovníkoch, či aplikáciách. Pan Butts 

do konca svojho života dostával za každú predanú hru približne tri centy. Keď zomrel tak 

po ňom nezostala len legendárna hra, ale aj niekoľko budov v New Yorku a šesť obrazov, 

ktoré vlastní Metropolitné múzeum. Na Slovensku sa  vyrába obdoba tejto hry s názvom 

Kris Kros.

                    
                    Obr. 50 Scrabble (Cestovná verzia)
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2.1.9.6 Človeče, nehnevaj sa!

Táto  hra vznikla modifikovaním národnej  indickej  hry  Pachisi.  Bola  to  hra v životnej 

veľkosti, hrajúca sa najmä v bohatších vrstvách. Imperátor Akbar ju hrával v súdnej sieni 

vyloženej mramorom. V jej strede bolo pódium, kde imperátor a jeho spoluhráči sedeli, 

zatiaľ  čo  šestnásť  mladých  otrokov  z  harému,  oblečených  v  príslušných  farbách  sa 

pohybovalo  po  červených  a  bielych  štvorcoch  podľa  hodu  so  špeciálnymi  mušľami  P 

cowries (namiesto kocky). Stopy po týchto obrovských hracích plochách je stále možné 

vidieť v Agre a Allahabade. Hra je hraná štyrmi hráčmi a jej účelom je dostať všetky svoje 

štyri  figúrky  príslušnej  farby  do  hradu  (u  nás  domčeka).  Po  hre  v  životnej  veľkosti 

nasledovali  kusy  látky  strihané  do  kríža,  na  ktorých  sa  hrávalo.  Hracia  plocha  však 

vyzerala úplne inak ako tá, čo poznáme my. V roku 1896 sa hra Pachisi dostala do Veľkej 

Británie a tam sa z nej stala hra Ludo, ktorá vymenila mušle za kocku.  Z tejto hry potom 

Nemec Josef  Friedrich Schmidt na prelome rokov 1907/1908 vytvoril hru Mensh ärgere  

Dich nicht. (Obr. 51, Obr. 52) V roku 1914 sa hra začala vyrábať sériovo a odvtedy bola 

predaná  viac  než  60  miliónkrát.  Pravidlá  sa  od  tohto  roku  nezmenili.  Táto  hra  je 

najznámejšou stolnou doskovou hrou na Slovensku. 

        
           Obr. 51 Človeče, Nehnevaj sa!               Obr. 52 Človeče, nehnevaj sa!

2.1.10 Naj- vo svete doskových hier

Prvenstvo  o  titul  najstaršia  hra  si  nárokuje  hra  Go.  Prvé  overené  správy  hovoria,  že 

pochádza zo 7. storočia p. n. l. Do Japonska sa dostala o tisíc rokov neskôr. Avšak v Egypte 

sa  našla  hracia  doska  neznámej  hry,  ktorá  bola  stará  šesťtisíc  rokov.  Takže  môžeme 

povedať, že Go je najstaršia hra z tých, ktoré sa ešte stále hrajú po svete. Najdokonalejšími, 

či z hľadiska pravidiel  alebo prepracovanosti sú  Šachy a  Go.  Najrozšírenejšou hrou po 

celom svete je Dáma v jej rôznych obmenách. Hneď za ňou následujú Človeče, nehnevaj  

sa! a Šachy. 
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Najjednoduchšou hrou je hra Podkova, ktorá je obmenou pozičnej hry Mlynček, čo je zase 

najkratšia hra. Moderné strategické hry majú zložité pravidlá, ale za najzložitejšiu hru sa 

pokladá  Diplomacia,  ktorej  návod je  rozpísaný na tridsať strán.  Najdlhšou hrou je  hra 

Hyboria,  vymyslená  Tonym  Barthom.  Námetom  sú  dejiny  vymysleného  svetadielu, 

zvaného Hyboria podľa fantastického románu Roberta Howarda. Hra sa hrala vyše piatich 

rokov a vystriedalo sa pri nej nespočetné množstvo hráčov. 

Najmenší počet hracích kameňov je potrebný pri hre Putovanie čiernej dámy, kde stačí 

jeden kameň pre oboch hráčov. Zato najväčší počet má hra Go, 181 čiernych a 180 bielych. 

Mnohé moderné vojnové hry majú ešte viac, napr. hra Bitka o Moskvu obsahuje cez 1000 

kameňov. Najstaršiu knihu o doskových hrách napísal arabský autor  as-Suli okolo roku 

920. Je to Kitab Aš-Šatrandž, kniha o hre Šatrandž. Najdivnejšou hracou figúrkou je Džin

z exotických šachov. Táto figúrka je na doske neviditeľná a v istú chvíľu sa môže objaviť

a zasiahnuť aktívne do hry. [6]  

2.1.11 Zberatelia hier a vecí s nimi spojených

Zberateľský pud je charakteristickým rysom ľudskej povahy. Prejavuje sa predovšetkým

u chlapcov. Od zbierania známok v detstve je len krôčik k zberateľskej  vášni na staré 

kolená.  Asi  najväčšiu  zbierku  doskových  hier  vlastní  Američan  Sid  Sackson.  Vlastní 

miestnosť zaplnenú od zeme až po strop rôznymi druhmi doskových hier. Iným známym 

zberateľom je kanadský angličan  R. C. Bell,  z ktorého knihy som v hojnom množstve 

čerpala. Zameriava sa skôr na doskové hry z minulého storočia a zhromaždil  rozsiahlu 

kolekciu, ktorá patrí skôr do oblasti starožitníctva a predstavuje veľké umelecké i peňažné 

hodnoty.  Pravá  cena  hier  je  však  skrytá  v  hrách  samotných.  Vjačeslav  Dombrovskij

z Leningradu nazbieral také množstvo šachových figúrok, že sa jeho byt zmenil na malé 

múzeum. Parížan Jean Maunory zase zbiera šachové súpravy. Za celý život ich nazbieral 

cez dve stovky zo šesťdesiatich zemí sveta. [6]  
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2.2 Kartové hry

„With cards I while my leisure hours away, And cheat old Time, yet neither bet nor play.“  

(S kartami si užívam voľné chvíle a klamem starý Čas, bez toho aby som sádzal, či hral.)  

(Obr. 53)                                                                   

Hravosť je oddávna súčasťou ľudskej prirodzenosti. Náchylnosť na hru sprevádza človeka 

nielen  v  detstve,  ale  aj  v  neskoršom  veku.  Hra  mu  prináša  predovšetkým  potešenie

a  zábavu,  môže  však  prerásť  až  do  patologickej  formy  v  podobe  hráčskej  vášne

a  závislosti.  V hre je  teda  aj  čosi  iracionálne,  čo  očividne  prekračuje rámec ľudských 

potrieb, biologickej i fyzickej činnosti. [12]

Historici  a  etnológovia  postrehli,  že  stredovek  bol  obdobím  rastúceho  významu  hry. 

Jedným  z  faktorov,  ktorý  významne  prispel  k  rozmachu  vtedajšej  hravosti,  bola  aj 

skutočnosť, že v stredoveku bola dominantná mladá populácia. Stredoveká spoločnosť si 

svoju  juvenalitu  sotva  uvedomovala,  nemala  ju  totiž  s  čím porovnať.  Často  ľudia  ani 

nepoznali svoj vek. 

                                    
                                      Obr. 53  Grafika od W. J. Linton, c. 1848

2.2.1 Čo sú to karty?

Karty  sú  ploché  flexibilné  objekty  vyrobené  z  vrstiev  kartónu  stlačených  dokopy

a potlačených po oboch stranách. Jedna strana kariet je označená tak, že dáva vyniknúť 

originalite karty a tú druhú majú obvykle všetky karty z balíčku rovnakú (prázdna, pattern, 

vzor,  obrázok).  Karty  tak  môže  vidieť  len  ten,  čo  im je  postavený  čelom.  Tajomstvo

a náhoda nie sú ničím novým pri tomto type hier. 
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Už sme sa s tým mohli stretnúť aj pri  Domine, či Mah-jongu. Veľa kartových hier bolo 

inšpirovaných doskovými. Napríklad hra  Rummy pochádza práve z  Mah-jongu  a čínske 

domino sa premietlo do kartových hier spojených s kasínami. 

Karty ako ich poznáme nemohli vzniknúť skôr ako prišla ekonomická produkcia papiera, 

čo  sa  v  Európe  datuje  okolo  trinásteho  storočia.  Slovo  Card (karta)  pochádza  zo 

stredovekého latinského slova charta, t. j. list papiera, a prežilo ako štandardný termín pre 

tieto objekty naprieč celou Európou –  cart, carte, karte, karta, kartya, atď. Karty nie sú 

samé o sebe hrou, sú nástrojom na hranie rôznych hier. V pätnástom storočí v Británii sa 

hovorilo „pair“  of cards, Shakespeare neskôr použil slovo „deck“ (pozri. Decktet), a jeho 

súčasník Harrington použil slovo „pack“, ktoré sa udržalo v anglicky hovoriacich krajinách 

doteraz. U nás je správnym slovom balíček.  

Obr. 54 Ukážky rôznych sedmových kráľov

2.2.2 Hierarchia kariet

Karty sa používajú v sadách. Každá karta v sade má svoju farbu a hodnotu. Kartové sady 

majú najčastejšie štyri farby, čo sú vlastne značky odvodené od historických arabských 

kariet. Počet hodnôt alebo ich poradie závisí od druhu kartovej sady. Medzi kartové hry 

najčastejšie  hrávané  u  nás  patria  jednoznačne  hry,  pri  ktorých  využívame  dva  typy 

kartových balíčkov. Jedným z nich sú sedmové karty a druhým žolíkové. Sedmové karty 

pochádzajú  z  Nemecka,  kde  vznikli  okolo  roku  1460.  V balíčku  sedmových  kariet  sa 

nachádza 32 kariet, ktoré sú rozdelené do štyroch znakových skupín (zeleň, červeň, žaluď, 

guľa- ktorá vlastne nezobrazuje guľu, ale rolničky). Každá sada obsahuje čísla od I do X, 

dolníka, horníka, kráľa (Obr. 54) a eso, čo je najvyššou kartou.  Francúzske žolíkové karty 

obsahujú dve farby červenú a čiernu a štyri sady rozdelené na srdcia, kára (červené), piky

a kríže (čierne). Každá sada obsahuje čísla od II do X, dolníka (Jack), kráľovnú (Queen), 

kráľa (King) a eso (Ace − ktoré je zároveň jednotkou). 
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2.2.3 História kartových hier

Významnou  a  vlastne  jedinou  novinkou  v  stredovekej  škále  hier  boli  karty.  Napriek 

nejasnostiam  v  ich  pôvode,  môžeme  s  určitosťou  skonštatovať,  že  neboli  európskeho 

pôvodu. Sú produktom ázijského kultúrneho okruhu, na krajinu ich vzniku sa však názory 

rozchádzajú. Karty boli prvýkrát spomenuté v Španielsku v roku 1377, do detailu popísané 

v  Švajčiarsku  v  1377  a  zažívajúce  veľký  ohlas  od  roku  1380  vo  Florencii,  Basle, 

Regensburgu,  Brabante,  Paríži  a  Barcelone.  Do Európy prenikli  pravdepodobne vďaka 

križiakom vracajúcim sa z výprav v Svätej zemi. Starodávne karty boli individuálne ručne 

maľované  a  vyrábané,  čo  z  nich  spravilo  veľmi  luxusné  výrobky,  ťažko  vyrobiteľné. 

Zanedlho sa tešili veľkej obľube, napriek zákazom cirkvi, ktorá považovala všetky hry za 

stelesnené zlo. 

                   Obr. 55 Nemecké karty

Symbolickým  vyjadrením  tohto  postoja  je  dodnes  používaný  frazeologizmus  Čertove  

obrázky. V systéme a postavení hier sa dostáva kartám špeciálneho miesta. Ich osobitosť,  

príťažlivosť  spočíva  v  tom,  že  sa  v  nich  kĺbi  princíp  náhody a šťastia  a  jednak plnia  

kombinatorickú a prognostickú funkciu. V kombinačnej hre dominuje súťaživý aspekt, vo  

vykladacích hrách sa zdôrazňuje mimetický (pripodobňovací) moment, takže môžu slúžiť  

ako orákulum, čiže hmotný nosič veštby. Pre stredoveké karty bola príznačným znakom  

rozmanitosť.  Medzi charakteristické vlastnosti  patrilo skĺbenie obrázkových a číselných  

kariet  rozdelených  na  štyri  znakové  série.  Takýmto  typom  je  aj  kompletná  sada

48 gotických kariet,  ktoré v  štyroch základných farbách symbolizovaných štyrmi erbmi  

(ríšskonemeckým (čierny orol na zlatom poli), uhorským (striedavo červené a strieborné  

pruhy),  českým  (v  červenom  poli  strieborný  dvojchvostý  zlato  korunovaný  lev)

a  francúzskym (v  modrom poli  tri  zlaté  ľalie)).  Tieto  karty  znázorňujú  viacero  postáv  
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dvorskej spoločnosti. V súlade s módou i obľubou pätnásteho storočia je väčšina štítov na  

kartách oválna,  len miestami  možno vidieť  aj  variant  dolu mierne zahrotený,  ktorý  sa  

čiastočne ponáša na trojuhlý štít  obľúbený v štrnástom storočí. Z hľadiska umeleckého  

slohu ide v oboch prípadoch o neskorogotické štíty. [33] Najvyššou kartou v každej farbe je  

kráľ, po ňom nasleduje kráľovná a potom od číselnej hodnoty X po I je v rámci všetkých  

sérií spodobnených ďalších dvadsaťsedem predstaviteľov, prototypov dvorských hodností,  

povolaní,  či  remesiel.  Tieto  karty  sa  v  rámci  cisársko-kráľovskej  zbierky  dostali  do  

viedenského Kunsthistorishe museum. V literatúre sa podľa miesta nálezu označujú ako  

viedenské dvorské karty − Hofamterspiel . (Obr. 56, Obr. 57, Obr. 58, Obr. 59, Obr. 60)

  Obr. 56, Obr. 57, Obr. 58, Obr. 59, Obr. 60 Ukážky z  Hofamterspiel

V roku 1981  Waddingtons Playing card company zistila, že polovica dospelej populácie 

Veľkej  Británie  hráva  karty alebo aspoň vlastní  jeden balíček  hracích  kariet  vo  svojej 

domácnosti.  Taktiež prišli  na to,  že medzi  najobľúbenejšie  hry patria:  Rummy (Žolík), 

Whist, Pontoon, Brag, Cribbage, Newmarket, Solo Whist, Poker, Bridge a Canasta.

     Obr. 61 Popish Plot                                    Obr. 62 Popish Plot 

Pri mojej návšteve Tate Britain v Londýne som sa stretla s veľmi pekne spracovanými 

hracími kartami, ktoré znázorňovali  Popish Plot (papežské sprisahania (napr. sprisahanie 

okolo pápeža Piusa XI, 1929)), vytvorené nasledovníkom Francisa Barlowa v roku 1679 

ako linoryty. Karty boli darové Mary Elizabeth Stopford v roku 1933. (Obr. 61, Obr. 62)
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2.2.4 Všeobecné pravidlá pri hraní kariet

Niektoré pravidlá nie sú špecifické pre konkrétny druh kartovej hry. Poznáme však akýsi 

všeobecný kódex pre dobrú hru za kartovým stolom. Tieto pravidlá udržujú hladký priebeh 

hry a zabraňujú tak trapasom, zbytočnému strácaniu času a divnému správaniu. V kasínach 

sa dodržuje pravidlo, že pri každej hre sa otvára nový balíček, aby hráči videli, že hra nie je 

podvod. Karty by sa tiež nemali používať, ak sú nejakým spôsobom označené, dotrhané, 

lepené, lepkavé a pod. Podľa tradície môže každý hazardný hráč požiadať o nový balíček 

hocikedy v priebehu hry. Karty sa prekladajú pri každom dôležitom rozhodnutí hry. (výber 

miesta, kto hrá prvý, kto hrá s kým, či kto obdrží žolíka...) Poradie hráčov môže byť pri  

každej  hre  iné.  Staroveké  hry  a  hry  v  južných  častiach  Európy  preferujú  poradie

v protismere hodinových ručičiek. Naopak severné národy a vo väčšine moderných hier sa 

preferuje hra po smere hodinových ručičiek. Karty sa rozdávajú tvárou dole a lícom navrch 

pre zachovanie diskrétnosti, pred každou hrou sa musia premiešať. Karty berieme do ruky 

až, keď sú už všetky rozdané. Vstup do kasína a povolenie k hraniu hazardných hier je až 

od osemnástich rokov.

2.2.5 Rozdelenie kartových hier

1. Vynášacie kartové hry: Hráč má na ruke niekoľko kariet  a keď na neho príde rada,  

vynáša jednu alebo viac kariet. Hra končí, keď jednému alebo všetkým hráčom nezostanú 

v  rukách  žiadne  karty.  Do  tejto  skupiny  patria  napr.  Bridž,  Mariáš,  Taroky,  Whist

2. Zdvihové kartové hry sú hry,  kde je účelom získať buď, čo najväčší počet zdvihov, 

najmenší počet zdvihov alebo dopredu deklarovaný počet zdvihov, alebo v zdvihoch získať 

nejaké  špeciálne  karty  napr.  v  Mariáši esá,  desiatky  a  posledný  zdvih,  v  sedme  esá

a  desiatky.  Sem patria  Bridž,  Piky,  Sedma,  Faraón,  Whist 3.  Vymieňacie  kartové  hry 

spočívajú vo vymieňaní kariet, či už to uložených na stole alebo v rukách spoluhráčov. 

Cieľom hry je nazbierať určitú  kolekciu kariet.  Medzi takéto hry patrí  Kanasta,  Žolík,  

Kvarteto,  Čierny  Peter. 4. Porovnávacie  kartové  hry,  karty  sa  v  hre  po  skončení 

porovnávajú a ten kto má väčšiu hodnotu vyhráva. (Black Jack, Poker, Zlaté oko) 5. Hry na 

trpezlivosť (Pasians) sú hry založený na veľkej trpezlivosti a často sa hrávajú len solitérne. 

Cieľom hry je odstrániť všetky karty z hracej plochy podľa stanovených pravidiel. Za druh 

pasiansu  by sa  teoreticky mohol  pokladať  aj  Mah-jong. (Klondike,  Solitaire,  Freecell,  

Tripeaks) 
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Kartové  hry  sa  dajú  rozdeliť  podľa  rôznych  kritérií.  Okrem mechanického  rozdelenia 

poznáme ešte podľa objektu, podľa počtu hráčov, podľa typu kariet používaných na hru

a samozrejme podľa krajín, v ktorých sa hry hrávajú. 

Osobitnú kategóriu by mohli tvoriť tiež kartové hry pre deti. Samozrejme sem nemôžeme 

radiť hazardné hry a hry s peňažnou odmenou. Patria sem hry ako Kvarteto, Čierny Peter,  

Pexeso, kartové Bingo, Autobus, Snip Snap Snorum... [23] 

2.2.5.1 CCG hry

Názov CCG pochádza zo slov Collectible card game, čo by sa dalo preložiť ako zberateľné 

kartové  hry.  Sú  to  hry,  ktoré  sa  neustále  rozširujú  a  zväčšujú  počet  hracích  prvkov 

dokupovaním  nových  alebo  vymieňaním. K  nám  ako  prvá  prenikla  hra  Magic  The 

Gathering. (Obr. 63) Každý hráč v nej predstavuje čarodejníka, ktorý sa pokúša zneškodniť 

ostatných  spoluhráčov.  Karty  majú  určené  kúzla  so  špeciálnymi  účinkami.  Základný 

balíček obsahuje šesťdesiat kariet nevhodne skombinovaných kariet z piatych kategórií. 

Snahou hráča je vybudovať si perfektnú zostavu správnych kúzel. Za niektoré karty môžete 

zaplatiť aj niekoľko tisíc dolárov. Hra je tak hrou i zberateľstvom zároveň. Medzi podobné 

hry patria hry Elements, Bloodrealm, Mytheria, Clash of the Dragons, ktoré nie sú u nás až 

také známe.  

                            Obr. 63 Magic The Gathering
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2.2.5.2 Pexeso

Hru pexeso vymyslel v šesťdesiatych rokoch pán Zdeněk Princ, ochrannú známku získal 

až v roku 1989. V roku 1950 sa Princ podieľal na tvorbe mozaiky z farebných sklíčok

v Železnom brode pod vedením Maxa Švabinského. Pri tejto práci sa zrodil nápad na hru 

s názvom  Obrázková mozaika, ktorá bola predchodcom  Pexesa. Keď pracoval v novom 

nakladateľstve  Pressfoto,  ponúkli  mu,  aby  vymyslel  nejakú  hru,  ktorá  by  činnosť 

nakladateľstva odštartovala.  Princ navrhol hru  Obrázková mozaika zloženú z tridsaťdva 

obrázkových dvojíc. Nápad sa nakladateľstvu páčil,  ale názov vôbec nie. V tej dobe sa 

práve konali Liberecké výstavné trhy, kde prebiehala súťaž Pekelně se soustrěď založená 

na princípe odhaľovania dvojíc totožných firemných značiek. Jej autorom bol scénarista 

Jaroslav Dietl. Riaditeľovi nakladateľstva sa tento názov veľmi páčil a chcel ho použiť 

ako názov pre hru, avšak zľakol sa možných zbytočných finančných výdavkov, ktoré by 

musel zaplatiť pánu Dietlovi a tak nakázal Princovi vymyslieť jednoslovný názov v štýle 

domina. Inšpiroval sa teda hrou  Pekelně  se soustreď a to tak, že z nej vytvoril skratku 

PEXESO. Prvé pexeso, ktoré uzrelo svetlo sveta v roku 1965 nieslo motívy vtedy veľmi 

populárnych  máyoviek.  V  roku  1964  sa  totiž  v  Českej  republike  poprvýkrát  objavil

v kinách film Poklad na striebornom jazere, ktorý zaznamenal veľké ohlasy divákov. Princ 

požiadal  Filmové  štúdio  Barrandov  o  poskytnutie  fotografií  a  akademického  maliara 

Františka Sodomu o doplňujúce kresby. Pexeso (Obr. 64) žalo obrovský úspech, tak sa 

dalo predpokladať, že budú nasledovať nové a nové série. 

                                 Obr. 64 Staré nezostrihané Pexesá
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Prapôvod Pexesa však môžeme hľadať už v japonskej hre Kai Awase. (Obr. 65, Obr. 66) 

Hra sa skladala  z  350 párov mušlí,  ktoré boli  z vnútornej  strany opracované,  zdobené 

zlatom  a  maľované.  Dnes  sa  používajú  tieto  mušle  skôr  ako  suveníry  a  majú  len 

päťdesiatštyri párov. 

Obr. 65  Kai Awase                                       Obr. 65  Kai Awase

V Českej  republike existuje Klub zberateľov pexesa,  ktorý poriada vzájomné stretnutia

a taktiež majstrovstvá Českej republiky v pexese.  [17]

Hra je dôležitá pre rozvoj pamäte. Hracie karty môžu mať rôzne symboly, ktoré sú vždy

v páre. Pri hre sú karty obrátene vždy symbolmi dolu. Hráč obracia vo svojom ťahu vždy 

dve karty, ktoré ak sú rovnaké, zoberie si ich, pokračuje v obracaní ďalej a ak nie tak končí 

ťah.  Vyhráva  ten  hráč,  ktorý  má  nazbieraných  viac  dvojíc.  Pexeso  môže  existovať

v papierovej, či drevenej (Obr. 66) forme alebo aj ako softvérová hra na počítači.  

                                      Obr. 66 Drevené Pexeso pre najmenších
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2.3 Hry, môjho detstva i dospelosti

V  tejto  kapitole  musím  spomenúť  hry,  ktoré  som  hrávala,  keď  som  bola  dieťaťom

i  „puberťákom“  a  hry,  ktoré  doteraz  občas  hrám.  Je  to  kapitola  o  tom,  prečo  vlastne 

inklinujem k hrám v takej veľkej miere a nakoľko ovplyvnili môj voľný čas i moje logické 

zmýšľanie. Samozrejme sme v rodine hrávali hry od malička. Mama sa nás snažila naučiť 

cez hry mnohé veci, zlepšiť naše dedukčné schopnosti, naučiť nás spolupráci, naučiť sa 

hrať sám (Solitaire), či v skupine ľudí (Dostihy a sázky), zabrániť tomu, aby sme niekedy 

vyslovili vetu:  „Ja sa nudím.“ A ani sme sa nenudili. Karty sme hrávali odkedy sme ich 

udržali  v rukách a  dokázal  rozoznať ich čísla.  Hry sú a boli  naším magickým svetom 

voľnočasovej aktivity. 

2.3.1 Panenka na plese

Táto  hra  je  typickou  doskovou  hrou  vyrábanou  pre  deti.  Je  založená  na  rovnakých 

princípoch ako tisícky iných s tým rozdielom, že táto hra bola jednou z prvých, ktoré som 

v detstve hrala. Hra je vizuálne prispôsobená malým dievčatkám, milujúcim bábiky Barbie, 

bižutériu,  plesy  a  snívajúcich  o  princoch,  ktorí  skončia  s  princeznami.  Moderný 

rozprávkový svet. Hra obsahuje jednoduchú hraciu plochu s políčkami v tvare perlového 

náhrdelníku,  dva  kartové  balíčky  so  symbolmi  (karta  gratulujeme,  karta  smůla,  karta

s otáznikom a v druhom balíčku po osem kariet dámskych kabeliek, črievičiek a kariet

s obrázkom kefy na vlasy) a kocku. Po ceste hráč zbiera symboly z druhého balíčka a keď 

má všetky tri, tak sa dostaví na veľkú perlu, kde si ťahá z druhého balíčku a až keď nájde 

kartu  gratulujeme,  vyhráva.  Nájde  svojho  tanečníka  na  ples,  čo  viac  si  môže  malé 

dievčatko priať? (Obr. 67)

                                  Obr. 67 Panenka na plese
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     Obr. 68 Ukážka kariet Decktet                      Obr. 69  Ukážka kariet Decktet

2.3.2 Decktet

Decktet je sada nádherných kariet (Obr. 68, Obr. 69) určených pre rôzne hry, ktorá prebrala 

niektoré  systémy  zo  sedmových  kariet.  Líši  sa  však  tým,  že  obvykle  bývajú  karty 

rozdelené na štyri druhy, či farby, ale Decktet má farieb až šesť. (Moons (mesiace), Suns 

(slnká),  Waves  (vlny),  Leaves  (listy),Wyrms  (hady),  Knots  (uzly))  Základný  balíček 

obsahuje 36 kariet, s rozšírením 45. Každý druh začína esom a končí korunou, medzitým 

sú čísla od 2 do 9. Každá karta v kartovej rade obsahuje dve farby. Napríklad karta The 

Market má číslo 6 s farbou Listy a Uzly. Farby sa neopakujú v kartovej rade. Opakujú sa 

len čísla. Máme z nich vždy po tri karty. V rozšírenom balíčku sa nachádza 9 kariet (Pawns 

(pešiaci) a Courts (súdy) + The Excuse – Výnimka, žolík) Tieto karty majú farby až tri.  

Koruny a  esá obsahujú  len  po jednej  farbe.  Ku kartám patria  aj  žetóny so  symbolmi.

S týmito kartami sa dá hrať vyše 150 hier a hry stále pribúdajú. Tvorca kartového balíčku 

P. D. Magnus nabáda ľudí, aby s kartami vymýšľali nové a nové hry. Medzi najznámejšie 

hry patria: Bharg, Quincunx, Magnate, Chicane. Decktet (Obr. 70, Obr. 71)bol menovaný 

kartovou hrou roku v  Games Magazine v roku 2013. Karty sú veľmi návykové, dajú sa 

používať aj na veštenie s princípmi tarotu. Ich krásne vizuálne spracovanie prilákava čoraz 

viac ľudí a získavajú tak čoraz viac priaznivcov.  Táto hra je určená k voľnému stiahnutiu. 

            
            Obr. 70 Celá sada Decktet                    Obr. 71 Karty Decktet
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2.3.3 Bang!

Kartová  hra  (Obr.  72)  s  tématikou  Divokého  západu  podobná  spaghetti  westernom 

vzbudila  u  ľudí  veľký  ohlas.  Hru  navrhol  Emiliano  Sciarra,  ilustroval Alessandro 

Pierangelini vydalo ju talianske vydavateľstvo daVinci Editrice v roku 2002. V roku 2004 

vyhrala  hra  cenenie  Origins  Award  za  najlepšiu  tradičnú  hru  roku  2003  a  za  najlepší 

grafický dizajn kartovej hry, či rozšírenia. Hra je známa po celom svete pod názvom Bang! 

okrem Francúzska, kde ju poznajú pod názvom Wanted!.  Bang! Je určený pre štyroch až 

siedmych hráčov. Každý hráč sa v ňom premieňa na nejaký charakter Divokého západu

s istými vlastnosťami uplatniteľnými v hre. (Calamity Janet, El Gringo, Kit Carlson) Hráči 

sú rozdelení na šerifa, šerifovho pomocníka, banditov a odpadlíka. Úlohou šerifa je polapiť 

banditov,  úlohou  banditov  je  zabiť  šerifa  a  odpadlík  najprv  pomáha  šerifovi  polapiť 

banditov  až  potom sa  obráti  proti  nemu.  Všetky  osobnosti  sú  tajné,  okrem  šerifovej. 

Kartami Bang! sa strieľa, kartami vedľa sa uhýba. Hra je veľmi premyslená. Sú tam karty 

koňov, ktorými môžete ujsť ďalej, aby na vás nedostrelili, sú tam nájazdy indiánov, lepšie 

zbrane, hokynárstvo. Hra poskytuje plnohodnotný hráčsky zážitok.  K dispozícií sú aj jej 

rozšírenia:  High Noon, Dodge City, A Fistful Of Cards, Face Off, Wild West Show, Gold  

Rush a neoficiálne:  Valley of Shadows, El dorado, Robber´s Roost, Death Mesa a deluxe 

balíček Bang! The Bullet!

                    Obr. 72 Bang! Špeciálna edícia: The Bullet!
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2.3.4 Traveller Memory Game

S pamäťovým pexesom určeným na cestovanie som sa stretla poprvýkrát v rámci plenéru 

na Portáši. Skladá sa zo 110 pexesových kartičiek a je určené pre ľubovoľný počet hráčov. 

Memory  game  (Obr.  73),  tak  sa  nazýva  pamäťové  pexeso  oficiálne,  je  hra  obdobná

k  pexesu  nášmu.  Vymyslel  ju  Švajčiar  Heinrich  Hurter zo  štvorcových  kartónových 

kartičiek,  na  ktoré  prilepil  obrázky  z  ilustrovaných  magazínov  a  katalógov,  vždy  dve

s rovnakým motívom.  Je to hra založená na zlepšovaní pamäte detí i dospelých. Dizajn 

kariet  (Obr.  74)  je  vytvorený  z  návrhov  Charlesa  Eamesa v  roku  1974,  amerického 

celosvetovo  uznávaného  umelca  a  architekta.  Kartičky sú  navrhnuté  tak,  aby rozvíjali 

predovšetkým pozornosť. Mnohé farby a vzory sťažujú hru a povyšujú ju na vyššiu úroveň 

pexesa ako ho poznáme. Niektoré vzory sú si veľmi podobné. Charles Eames pristupoval

k návrhom so šarmom a vtipom. 

Obr. 73 Traveller Memory Game     Obr. 74 Návrhy Charlesa Eamesa

Rovnaké motívy ako v tejto „Memory game“ Eames využíva aj v hre  House of Cards,  

ktorej  prvá  a  pôvodná verzia  bola  vydaná  už  v  roku 1968 a  nazývala  sa  tiež  Wolken  

Kuckucks  Haus.  Karty  v  nej  fungujú  ako  stavebné  prvky.  Súčasne  s   hrou  Traveller  

Memory game vznikla aj hra  Bilder Memory Game, v ktorej sa nachádzalo 15 obrázkov 

navrhnutých  Charlesom  Eamesom.  Všetky  tieto  hry  sa  hovorovo  označujú  ako 

Ravensburger  Spiele,  podľa  vydavateľstva  Ravensburger,  ktorým  boli  vydané. 

Vydavateľstvo sa predtým volalo The Otto Maier Verlag Ravensburg. [24]
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3 HRY POČÍTAČOVÉ

Počítačové siete vniesli vniesli novú dimenziu do používania softvéru. Výnimkou nie sú 

ani  počítačové  hry.  Dnes  už  prakticky  skoro  každá  spoločenská  hra  existuje  aj

v počítačovom vydaní. Môžeme sa hrať online i offline. Často sa z doskových hier stávajú 

hry počítačové, ale i opak je možný. Niektoré obľúbené doskové hry prešli vývojom a stali  

sa z nich počítačové. (napr. Osadníci z Katanu, Obr. 75, Obr. 76) Umožňuje to najmä veľké 

fanúšikovské zázemie. Často sa stretávame s tým, že doskovú hru neprerobia do online 

verzie  výrobcovia hier,  ale  práve fanúšikovia.  Internet  je prešpikovaný hrami,  hernými 

návodmi, skúšobnými demoverziami. 

Obr. 75 Osadníci z Katanu Dosková hra              Obr. 76  Osadníci z Katanu v počítači

V poslednej dobe sa čoraz viac stretávame s hrami, ktoré sa hrajú po sieti a umožňujú 

viacerým hráčom komunikovať medzi sebou. Dalo by sa povedať, že by sme mohli tieto 

hry zaradiť medzi spoločenské, napriek tomu, že sa hráči nehrajú „face to face“. Medzi 

tieto  hry  patrí  napríklad  World  of  Warcraft,  World  of  tanks  (Obr.  77) ,  Stronghold 

Kingdoms... Niektoré hry ako Heroes of Might and Magic VI (Obr. 78), sa dostali k tejto 

vymoženosti až v novších vydaniach.  

Pri  akčných hrách je  to  tak,  že  namiesto  jedného hrdinu a  kopy protivníkov sa  v hre 

nachádza väčšie  množstvo hrdinov,  každý ovládaný jedným hráčom. Víťazom sa stáva 

posledný kto prežije.  Pri  strategických hrách zase každý hráč ovláda jednu civilizáciu, 

armádu, či obchodnú firmu (podľa druhu stratégie).  
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Obr. 77 World of Tanks                                               Obr. 78 Heroes of Might and Magic VI

Internet  využívajú  výrobcovia  hier  najmä  na  prezentáciu  nových  kúskov  v  podobe 

demoverzií. Sú to kúsky hier, poskytnuté zadarmo, ktoré majú za úlohu povzbudiť hráča

k hraniu  a  malou ukážkou ho navnadiť  na  to,  aby si  kúpil  celú  hru.  Webové stránky 

venované hrám nám taktiež prezentujú rôzne cheaty a trainery (heslá k tomu, aby sa dalo 

podvádzať  v  hrách)  Bojovník  po  zadaní  cheatu  dosiahne  vyššiu  úroveň,  stane  sa 

nesmrteľným, mesto získa viac surovín a pod. Výrobcovia hier však upozorňujú na to, že 

hry nemusia po zadaní cheatu pracovať normálne. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
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4 STRETNUTIE S HROU

Myšlienka na vytvorenie vlastnej hry skrsla v mojej hlave už veľmi dávno. Myslím, že 

prvým podnetom boli asi hry s nápovedami ukrývanými v lese, či po dome, ktorými sme sa 

zabávali  so  sesternicou  celé  detstvo.  Princíp  hry  bol  jednoduchý,  stačil  papier,  pero

a  nejaké  vedomosti  a  hra  bola  na  svete.  Úlohy a  miesta  úkrytu  ďalšej  nápovedy boli 

zapracované do hádaniek, kresbičiek, alebo iných rébusov. Cieľom bolo nájsť poklad, čo 

boli obvykle dáke maškrty, či malý darček. 

Druhým  podnetom  bola  asi  paradoxne  počítačová  hra  Heroes:  Might  and  Magic.  So 

sesternicou sme strávili pri počítači nekonečné hodiny hraním tejto hry a to sa samozrejme 

nepáčilo našim rodičom. A tak moja nadmerne kreatívna sesternica vytvorila doskovú hru 

podľa počítačovej. Aby sme sa mohli hrať donekonečna a rodičia na nás nemuseli kričať. 

Zrod  tejto  ručne  kreslenej  hry  na  tenkom papieri  ma  prinútil  premýšľať  nad  tým,  že 

vytváranie hier musí byť úžasná činnosť a tiež by som sa mohla zapojiť do tohto procesu. 

(Neskôr som zistila, že už existuje dosková hra vyrobená podľa tejto počítačovej hry.)

4.1 Moja prvá dosková hra
Do vytvárania hier som sa zapojila, ale bohužiaľ až o veľa rokov neskôr. V rámci predmetu 

Písmo sme mali vytvoriť autorskú knihu a mňa napadlo urobiť ju o čosi zaujímavejšiu

a dodať do nej nielen rozprávku, ale i celú doskovú hru. A tak som stvorila svoju prvú hru 

založenú na princípoch z  Človeče, nehnevaj sa!, obohatenú o boj s kartami, ktoré hráči 

zbierajú  po  ceste  do  svojich  vysnívaných  destinácií.  Nazvala  som  ju  Boj  o  poklad.

(Obr.  79,  Obr.  80)  Súbor pravidiel  pre túto hru je  zhrnutý v už spomenutej  rozprávke

a pomáha tak čitateľom lepšie sa vcítiť do role hráča. V hre sú tri hracie možnosti, hráči si 

môžu vybrať za aké figúrky chcú hrať. Môžu sa stať princeznami, ktoré túžia nájsť svojich 

princov,  príšerami,  ktoré  dúfajú  v  lepšie  bývanie  na  zámku  a  jedlom  plnšie  kuchyne

a princami, hľadajúcimi poklad. Každý z nich totiž hľadá poklad taký, aký potrebuje. Pre 

niekoho to je láska, pre iných skutočné šperky a zlaté dukáty, pre iných len plný žalúdok

a posteľ s jemnejším povlečením.  
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      Obr. 79 Boj o poklad                         Obr. 80 Boj o poklad (detail)

4.2 Moja druhá dosková hra
Vytvorením hry a knihy v jednom  Boj o Poklad však moja fascinácia hráčskym svetom 

neskončila a tak som sa rozhodla vytvoriť set hier určený nielen na pikniky a stanovanie. 

Prepojiť viac hier do jednej a dostať tak základnú doskovú hru, pri ktorej sa využijú aj 

sedmové  karty,  či  pexeso.  Moja  hra  vychádza  z  jednoduchých  princípov  používaných

v Monopoly, či v  Dostihoch a Sádzkach. Spojila som tu strategické myslenie s bojovým. 

Hlavnou úlohou hráčov je dostať sa z opusteného ostrova.  Hra je podložená príbehom

o štyroch zvieracích kráľoch (zebrí kráľ (Obr. 81), leví kráľ (Obr. 82), sloní kráľ (Obr. 83) 

a  opičí  kráľ  (Obr.  84))  žijúcich  na  ostrove,  ktorí  sú  nespokojní  so  svojim  vládnutím

a delením sa o moc na nehostinnom ostrove. Rozhodnú sa preto, dostať sa z ostrova preč,  

aby si mohli vybudovať novú vládu na inom ostrove a samozrejme sa do toho zapletie aj  

poklad. Čo by to bolo za naháňačky bez pokladu? Charaktery kráľov vznikli na základe 

sedmových kariet, kde sa nachádza karta kráľ. Preto som sa rozhodla využiť tieto postavy 

aj v hlavnom rozdelení hry podľa hráčov. 

Obr. 81 Zebra             Obr. 82 Lev                  Obr. 83 Slon                 Obr. 84 Opičiak
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4.2.1 Samotná dosková hra

Vymyslieť novú jedinečnú doskovú hru vyzeralo spočiatku veľmi jednoducho. Stačí nápad 

a hra musí fungovať! Avšak tak jednoduché to nebolo. Snáď najťažšou časťou myslenia 

bolo vybrať prostredie hry,  kde sa bude odohrávať. Divoký západ ako je to pri  Bang!, 

prostredie  finančných možností  ako je  to  pri  Monopoly,  či  stredovekí  rytieri,  templári, 

princezné, draci a pod.? S týmto problémom mi tak trochu pomohli dvaja dôležití ľudia

v mojom živote. Brat a otec. Brat vymyslel asi pred dvoma rokmi hru práve s ostrovnou 

tématikou a chcel po mne, aby som mu ju spracovala graficky. Ja som však nikdy nemala 

čas, tak sa nejako na to zabudlo a až teraz som ju po dlhej dobe objavila. Jeho hra sa volala  

Stratení na ostrove a nebola zlá, ale mala som pocit, že na svoju diplomovú prácu nechcem 

prerobiť niekoho nápad, ale vytvoriť čosi nové len a len moje. Idea s ostrovom, pirátmi

a celkovo námorníckou tématikou sa mi,  ale zapáčila.  Do premýšľania vtrhol ocino so 

svojou vysnívanou hrou o lodiach a tak som zobrala z každého nápadu trochu, pridala 

svoje a uvarila novú hru pre dvoch až štyroch hráčov s názvom Ostrov.  (Obr. 85)

                                Obr. 85 Skice Ostrova

 
4.2.1.1 Hracia plocha

Pri doskových hrách je dôležité  merítko celkovej hry. Obvykle mávajú hry okolo 45 x 45,

niektoré  trošku viac  niektoré  trošku menej.  Veľkosť  dosky vychádza  najmä z  veľkosti 

stola, na ktorých sa obvykle hry hrávajú. Moja hracia doska je dvakrát tak veľká, pretože 

obsahuje nie jednu, ale hneď dve hracie plochy. Celkový rozmer je teda 76 x 44 cm, čo sa 

môže zdať veľmi veľa, ale hra nie je až tak závislá na stole. Funguje totiž na princípe 

magnetických figúrok a preto je možné si ju rozložiť na hocijakom nerovnom povrchu. 
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Obr. 86 Hracia plocha

Figúrky nebudú padať a ani sa zošmykovať. Viem si predstaviť ako sa ju znudené deti 

hrajú na zadných sedadlách auta, pri čom ju majú rozloženú na kolenách. Tak isto pikniky 

na lúke na nerovnomernej zemi. Neodporúčam ju hrať pri prednáškach, pretože na tajné 

ignorovanie prednášajúceho je predsa len už trochu viac než rozmerná. Hracia plocha je 

uspôsobená  na  prenášanie  a  to  tak,  že  sa  dá  zložiť  na  veľkosť  38  x  22  cm,  čiže  sa

v poriadku zmestí do batohu, či väčšej kabelky. (Obr. 86)

Prvá väčšia hracia plocha umiestnená na pravej strane je v tvare ostrova a hráči na nej majú 

možnosť získať suroviny na stavbu lodí. Ľavá menšia hracia plocha je určená k plavbe 

postavených lodí za pokladom. Samozrejme ani táto plavba nie je jednoduchá a v ceste 

stoja mnohé prekážky. 

Pohyb  figúrok  po  prvej  ploche  je  určený  hodom kocky.  Pohyb  lodí  je  taktiež  určený 

pohybom kocky, ale s tým rozdielom, že každá loď má špeciálnu rýchlosť, ktorou sa môže 

pohybovať.  Preto  sa  k  hodnote  na  kocke  pripočítavajú  alebo  odpočítavajú  hodnoty 

rýchlosti lode. 
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Obr. 87 Ukážka sedmových kariet

4.2.2 Sedmové karty

Veľkosť  a  tvar  sedmových  kariet  vychádza  z  obvyklého  balíčka  tridsiatich  dvoch 

sedmových kariet, bežne používaného vo svete. Karty sú však o pár jednotiek menšie, aby 

sa s nimi lepšie manipulovalo aj v detských rukách a taktiež boli skladnejšie.  Rozmer 

kariet  je  9  x 6 cm. Základný dizajn kariet  je  inšpirovaný balíčkom hry  Decktet avšak 

značky farieb v Decktete sú nahradené upraveným číslovaním kariet. Číslovanie sa práve 

skladá z malých symbolov ovocia a listov, ktoré sa dajú objaviť na ostrove. Popieram tak 

hlboko  zaužívané  symboly  srdce,  žaluď,  zeleň,  guľa  a  nahradzujem  ich  granátovým 

jablkom,  banánom,  palmovým  listom  a  pomarančom.  Z  týchto  zobrazení  potom 

vyskladávam počet, ktorý karta obsahuje. Potlač kariet z rubu (bambusy) vychádza opäť

z prírody pomyselného opusteného ostrova, kde sa celý dej hry odohráva. (Obr. 87)

 Obr. 88 Pexesové kartičky
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4.2.3 Pexeso

Pexeso nemá tvar štvorca ako často býva u neho zvykom, pretože vychádza tvarovo zo 

sedmových kariet  a to tak,  že je ich presnou polovicou. To indikuje k jednoduchšiemu 

skladovaniu kariet a ich prenosu. Rozmer jednej kartičky je tak 4,5 x 6 cm. Pexeso delím 

na dva druhý kartičiek.  Jedna polovica sa využíva v doskovej  hre (bonusové kartičky)

a druhá je doplnkom v samotnej hre pexeso. V hre sa nachádza 32 kariet, tak ako v každom 

tradičnom pexese. Bonusové karty sú označené symbolom korunky a obsahujú predmety, 

ktoré  je  možné  nájsť  na  ostrove,  pridávajú  rýchlosť  lodiam v  samotnej  doskovej  hre. 

Ostatné karty sú označené symbolom obálky a sú to predmety, ktoré by si každý človek/ 

zviera  na  opustenom  ostrove  prial  dostať  poštou.  Veci  robiace  život  znesiteľnejší

a jednoduchší. 

                                      Obr. 89 Rub Pexesa
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ZÁVER

V našej  dobe  sa  už  spoločenským hrám  neprikladá  taký  význam  ako  kedysi.  Žijeme

v  dobe,  keď  si  deti  vedia  nainštalovať  novú  aplikáciu,  či  hru  do  telefónu/  tabletu/ 

notebooku skôr ako si vedia zaviazať šnúrky na topánkach. Deti sa stále radi hrajú, ale už 

to nie sú hry z nášho detstva. Vymieňajú sa strielačky v lese šuškami za počítačové hry ako 

je napr.  Counter Strike.  Možno, že naše  detské hry boli nebezpečné, nejeden krát sme 

prišli  domov  s  obitými  kolenami,  ale  aspoň  sme  boli  ušetrení  z  pohľadu  na  násilie 

servírované v počítačových hrách. 

Ja som jedno z tých „vyvolených“ detí, ktoré mali počítač v domácnosti už v útlom veku, 

takže si myslím, že viem veľmi dobre porovnať svet hier vonku a svet hier v počítačovej 

krabici. Samozrejme počítače boli veľkou novinkou a všetci boli nadšení z prvých grafík

a prvých hier. Ja som tiež presedela celé hodiny za touto novotou, v snahe preniknúť do 

tajov Puzzle od Disneyho, či hry Civilizácia. Napriek tomu ma však nikdy neopustila vášeň 

k  spoločenským  doskovým  hrám,  ktoré  majú  pre  mňa  stále  miesto  v  zábavnej,  či 

prokrastinačnej časti môjho života. 

Doskové hry mi priniesli samé užitočné veci ako manuálnu zručnosť, strategické myslenie, 

výbornú pamäť a celkové spoločenské cítenie. 

Doskové hry prešli veľkým vývojom, nielen z hľadiska histórie od časov ich vzniku, ale aj 

od môjho detstva sa zmenili.  Jednoduché hry nahradili  zložité  niekoľkonásobné hracie 

dosky s nekonečnými pravidlami a hráčske večery sa zmenili na hráčske noci. 

Verím, že v každom z nás je stále malý kúsok dieťaťa, tá potreba hrať sa, ktorá raz za čas 

musí vyplávať na povrch a človek vtedy s radosťou vypne počítač a pridá sa do rozohranej  

partie jednej zo súčasných hier, či nejakej tej, ktoré aj po tisícročí stále pretrvávajú a sú 

populárnejšie ako nikdy predtým. Zároveň dúfam, že práve môj set hier odlepí hlavy od 

počítačových obrazoviek a otvorí ľuďom nové možnosti ako príjemne zabiť čas.
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