
MLÝN 2  
Hra pro 2 hráče
 Ke hře potřebujete: 
Hrací desku, 9 bílých a 9 černých kamenů
Pravidla hry: 
Platí zde pravidla z  Dvojnásobného mlýna. Liší se pouze 
možností pohybu kamenů – na volná pole mohou skákat 
pohybem šachového koně (o jedno pole dopředu a dvě do 
strany, příp. o dvě pole dopředu a jedno do strany). Mohou 
přeskakovat své i soupeřovy kameny.

MLÝN 3 
Hra pro 2 hráče
 Ke hře potřebujete: 
Hrací desku, 9 bílých a 9 černých kamenů
Pravidla hry:
Platí zde pravidla z  Dvojnásobného mlýna. Liší se pouze 
možností pohybu kamenů – posouvají se po přímkách o 
libovolný počet volných polí (podobně jako věže v 
šachách). Není dovoleno přeskakovat obsazená pole. 
Kameny umístěné v rozích hrací desky mají zvláštní právo 
– mohou se posunovat o libovolný počet polí po 
úhlopříčkách.

KŘÍŽOVÝ MLÝN 
Hra pro 2 hráče
 Ke hře potřebujete: 
Hrací desku, 6 bílých a 6 černých kamenů

2

*

*

Pravidla hry:
Každý z  hráčů má 6 kamenů, které 
umístí na hrací desku (obr. 2). Losem si 
hráči určí, kdo z  nich hru začne. 
Postupně pak mohou svými kameny 
pohybovat o jedno pole podél přímek. 
Vítězem se stává ten z hráčů, komu se 
podaří nejrychleji postavit mlýn.

LASKERŮV MLÝN  
Hra pro 2 hráče
 Ke hře potřebujete: 
Hrací desku, 10 bílých a 10 černých kamenů
Pravidla hry:
Tato varianta se liší od tradičního mlýna (dvojnásobného) 
odlišným začátkem hry. Hráči mají dvě možnosti – při tahu 
mohou na desku umístit nový kámen nebo pohnout 
kamenem, který již byl dříve na hrací desku umístěn. 
Jakmile má hráč na desce všechny své kameny, platí 
pravidla Dvojnásobného mlýna.

DESÍTKOVÝ MLÝN
Hra pro 2 hráče
 Ke hře potřebujete: 
Hrací desku, 10 bílých a 10 černých kamenů 
Pravidla hry:
Pravidla jsou stejná jako u běžného Dvojnásobného 
mlýna, avšak ve verzi s  10 kameny je snazší zablokovat 
soupeře. V této variantě tak nejsou obvyklé remízy.
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DVOJNÁSOBNÝ MLÝN
Hra pro 2 hráče
 Ke hře potřebujete: 
Hrací desku, 9 bílých a 9 černých kamenů 
Pravidla hry:
Losem si určete, který z hráčů hru začne. Každý z hráčů má 
k dispozici 9 kamenů jedné barvy, které postupně umisťuje 
na volná pole na hrací desce s  cílem postavit „mlýn“ 
(„mlýn“ znamená umístění 3 vlastních kamenů v řadě za 
sebou). Zároveň se hráč snaží soupeři znemožnit postave-
ní vlastního mlýnu. Hráč, kterému se podaří mlýn postavit, 
může z desky odstranit libovolný soupeřův kámen. Pokud 
jedním tahem postaví hráč mlýny dva, odstraní 2 soupeřo-
vy kameny. Jakmile již má hráč na desce všechny své 
kameny, posunuje je na sousední pole. Posunem dalších 
kamenů hráč usiluje o postavení dalšího mlýnu. Vítězem 
se stává hráč, který soupeři odstraní 7 kamenů (ze zbýva-
jících 2 už soupeř nemůže postavit mlýn) nebo všechny 
jeho kameny zablokuje.
O vítězi může být rozhodnuto mnohem rychleji, budete-li 
stavět mlýn dvojnásobný, čili umístění 5 kamenů tak, aby 
jeden z nich mohl v následujícím tahu jeden mlýn otevřít a 
druhý uzavřít (viz obr. 1).

 
                                                                                         Hra pro 2-4 hráče
                                                                                     Ke hře potřebujete:
                                                         Hrací desku, 4 �gurky, hrací kostku
Pravidla hry: 
Cílem hry je dostat se co nejrychleji do cíle. Každý z hráčů si 
vybere jednu z  �gurek a postaví ji na startovní pole. Hru 
začíná hráč, který hodí kostkou nejvyšší číslo. Další hráči pak 
hrají v  pořadí dle směru hodinových ručiček. Hráč může 
vystartovat, hodí-li „1“ či „6“. Hodí-li další „6“, může házet ještě 
jednou. Dostane-li se na políčko, které je obsazeno jiným 
hráčem, musí se tento vrátit na Start. Aby hráč dojel do Cíle, 
musí hodit číslo odpovídající počtu polí, které ho dělí od Cíle. 
Hráč, který se dostane do Nemocnice (pole č. 5) z pole Nehoda 
(pole č. 27), z něj může pokračovat, teprve až hodí „1“ nebo 
„6“. Pokud se na pole č. 5 dostane jiným způsobem, toto 
pravidlo pro něj neplatí.
Vysvětlení zvýrazněných polí:
3 – Zrychli. Postup na pole č. 14.
17 – Spletl sis směr. Vrať se na pole č. 1.
18 – Prémie za dokončení 1. etapy. Postup na pole č. 22.
20 – Pozor, míč! Jedno kolo neházíš.
24 – Kráva na cestě. Jedno kolo neházíš.
27 – Nehoda. Vrať se na pole č. 5 (Nemocnice). Jakmile hodíš 
„1“ nebo „6“, můžeš Nemocnici opustit.
30 – Zkratka. Postup na pole č. 48.
32 – Na rovné cestě zrychluješ. Postup na pole č. 38.
42 – Vjel jsi do hluboké kaluže. Jedno kolo neházíš.
46 – Píchnul jsi kolo. Jedno kolo neházíš.
55 – Sjel jsi z cesty – Jedno kolo neházíš.
58 – Zkratka. Postup na pole č. 67.
64 – Přes cestu Ti přeběhla černá kočka. Vrať se na pole č. 53.
70 – Opustil jsi trasu. Vrať se na pole č. 10.
72 – Oprava motoru. Jedno kolo neházíš. 14
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