
Cubeo
Rýchla kocková hra pre dvoch hráčov. Každý hráč sa snaží obkľúčiť súperove
kocky, alebo byť prvým, komu sa podarí vytvoriť situáciu, že bude musieť 
natočiť na kocke nemožnú hodnotu.

Príprava
Každý hráč má vlastnú, rozlíšiteľnú sadu šiestich 6-stenných kociek. Obaja 
hráči uložia jednu svoju kocku s hodnotou 1 na hraciu plochu tak, aby sa 
kocky dotýkali celou stenou. Potom striedavo jeden po druhom kladú 
ďalšie, hýbu existujúcimi alebo spájajú kocky tak, aby dodržiavali 
nasledujúce pravidlá:

Nová kocka
• Každá kocka pridaná na plochu má

hodnotu 1
• Kocka sa musí susediť s aspoň

jednou ďalšou kockou hráča na ťahu
• Pridávaná kocka nesmie susediť so

žiadnou kockou súpera

Presun kocky
• Za regulérny presun sa považuje 

pohyb kocky po obvode existujúcej 
formácie.

• Presun musí byť možné previesť bez 
nutnosti kocku zodvihnúť

• Všetky kocky v hre (na hracej ploche) okrem práve presúvanej kocky
musia v každom okamihu hry vytvárať  jedinú formáciu – nikdy 
nesmie existovať na hracej ploche viac formácií

• Kocka sa pri presune musí premiestniť toľkokrát, aká je jej hodnota. 
Smer presunu kocky možno ľubovoľne meniť

Pravidlo jedinej formácie

Žiadna nepresúvaná kocka na hracej ploche sa nesmie ocitnúť v
situácii, že nesusedí so žiadnou inou kockou, alebo sa s nejakou

kockou nedotýka celou stenou.

Spájanie kociek
Hráč môže spojiť dve kocky do jednej ak:

• má na hracej ploche aspoň tri kocky
• odobratím kocky nebude porušené

pravidlo jedinej formácie
• kocku možno odstrániť z hracej plochy

bez toho, aby bolo nutné presúvať iné
kocky (hoci iba na chvíľu)

• spájané kocky spolu susedia celou stenou

Pri spájaní hráč vezme kocku a zhora ňou ťukne
tú kocku, ktorej hodnotu chce navýšiť. Potom
kocku v ruke odstráni z hracej plochy a hodnotu
ťuknutej kocky povýši o hodnotu odobranej
kocky. 

Ak je to nutné, pri zmene hodnoty kocky možno
porušiť pravidlo jedinej formácie.



Víťazstvo
Víťazstvo v hre možno docieliť splnením ľubovoľnej z dvoch podmienok:

• súper na ťahu nemôže presunúť, spojiť ani pridať novú kocku
• hráč na ťahu môže spojiť také dve kocky, ktorých bodový súčet je 

vyšší ako 6

Variácie
• Ako jednu z možných akcií v ťahu môže hráč odobrať z formácie 

jednu svoju kocku späť do ruky – musí však dodržať pravidlá pri 
spájaní kociek (okrem posledného bodu)

• Ak by súčet spájaných kociek bol vyšší ako 6, spájané kocky musia 
mať rovnakú hodnotu

Hráči: 2 – 2
Hrací čas: 5 – 15 min.

Vek: 7+
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