
Dice Tribes
Každý hráč reprezentuje vodcu svojho pravekého kmeňa. Cieľom každého 
kmeňa je zdokonaliť sa natoľko, aby dokázal prežiť v nehostinnej krajine a 
získal prevahu nad ostatnými. 

Obsah hry
36 šesťstenných kociek
6 žetónov pre značenie úrovní kmeňov
1 karta vývoja kmeňov
1 pravidlá

Pre postup k zdokonaleniu kmeňa používa každý hráč 6 kociek, pričom 
každá hodnota na kocke má nasledujúci význam:

kocka názov popis

[ 1 ] nástroj zvýš hodnotu jednej vybranej kocky o 1 bod

[ 2 ] znalosť úroveň kmeňa +1

[ 3 ] oštep odstráň súperovi jedného člena kmeňa

[ 4 ] domov ochráň jedného člena kmeňa pred oštepom

[ 5 ] pohroma
½ – kocky idú do spoločného banku pohromy
3 – ťah nemôžeš vyhodnotiť a úroveň kmeňa -1

[ 6 ] člen kmeňa za každého člena máš v ďalšom kole +1 jeden hod

[ 1 ] – Nástroj
Nástroj umožní vytvoriť z každej inej kocky okrem kocky nástroja kocku s 
hodnotou o 1 vyššiu. Kocku znalosti teda zmení na oštep, pohromu zmení 
na  člena kmeňa a pod. 
Hráč takisto môže každé dva nástroje vo svojom ťahu zameniť za jednu 
kocku z banku veľkej pohromy. Hráč môže použiť viacero kociek na tú istú 
cieľovú kocku.

Pr. Hráč má v spoločnom banku 2 kocky pohromy. Použije teda dve hodené
kocky s nástrojmi a získa jednu kocku pohromy späť z banku. V ďalšom 
ťahu tak môže hádzať už piatimi kockami.

Pr2. Hráč použije dve kocky náradia na kocku domova. Z domova sa tak 
najprv stane kocka pohromy a potom člen kmeňa. 

[ 2 ] – Znalosť
Za každú takúto kocku hráč zvýši aktuálnu úroveň svojho kmeňa o 1. 
Pokiaľ uplatnenou znalosťou získa kmeň nový objav, je tento objav 
prístupný okamžite. 

[ 3 ] – Oštep
Za každú kocku oštepu môže hráč poslať jedného člena kmeňa bez 
domova ľubovoľného súpera zo stola späť do jeho ruky. 
Hráč môže odstrániť cudzieho člena kmeňa v domove s použitím dvoch 
kociek s oštepom.
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[ 4 ] – Domov
Člen kmeňa, ktorý je priradený tejto kocke, je chránený pred všetkými 
útokmi jedným oštepom. Člen kmeňa sa kocke Domov priraďuje 
automaticky. Útoky oštepom viacerých hráčov na toho istého člena kmeňa
sa nespočítavajú.

Pr. V momente, keď hráč obchodom získa kocku domova, člen kmeňa bez 
domova bude tomto domovu okamžite priradený.

[ 5 ] – Pohroma
Vždy, keď padne kocka s pohromou, hráč ju odloží bokom a v tomto ťahu 
ňou už nemôže hádzať. Ak sa mu v tomto ťahu „podarí“ pred 
vyhodnotením získať 3 kocky pohromy, na jeho kmeň sa okamžite privalí 
malá pohroma. V opačnom prípade putujú všetky zvyšné kocky do banku 
veľkej pohromy.

Pozn. Kocky, ktoré spôsobili malú pohromu, nemožno zmeniť nástrojom.

Malá pohroma
V tomto ťahu hráč viac kocky nemôže hádzať. Nemôže vyhodnotiť ani 
kocky, ktoré mu padli, ani kocky, ktoré si odložil bokom. Za jeden ťah môže
kmeň postihnúť iba jedna malá pohroma. Nadbytočné kocky pohrôm 
nebudú presunuté do banku veľkej pohromy.

Pr. Na kocku pohromy môže hráč použiť nástroj a zmeniť tak pohromu na 
nového člena kmeňa.

Veľká pohroma
Akonáhle sa v banku veľkej pohromy nazbiera dostatočný počet kociek, 
svet okamžite postihne veľká pohroma, ktorá zníži úroveň každého kmeňa 
podľa nasledujúcej tabuľky:

úroveň kmeňa 3 – 5 6 – 8 9 – 11

zníženie o 1 úroveň 2 úrovne 3 úrovne

Po znížení úrovne kmeňa si každý hráč doberie z banku do ruky toľko 
kociek, aby ich dokopy pres sebou mal 6.

Veľká pohroma nastáva v závislosti od počtu hráčov pri rôznom počte 
kociek v banku: 

2 hráči 3 hráči 4 hráči 5 hráčov 6 hráčov

5 pohrôm 6 pohrôm 7 pohrôm 8 pohrôm 9 pohrôm

[ 6 ] – Člen kmeňa
Každý člen kmeňa (ak sa dožije ďalšieho kola) zvyšuje produktivitu kmeňa 
a umožní hráčovi na ťahu hádzať kockami viac krát.
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Príprava
Každý hráč si zvolí jeden žetón, ktorým si bude zaznamenávať úroveň 
svojho kmeňa a položí ho k notifikačnej karte tak, aby bol na 1. úrovni. 
Potom si z kôpky kociek vezme šesť do ruky. Prebytočné kocky sa odložia 
bokom. Prvý hráč sa určí náhodne, nasledovať bude vždy hráč po ľavici 
aktívneho hráča.
Počas prvého kola každý hráč tesne pred prvou fázou svojho ťahu položí 
jednu kocku z ruky na stôl s hodnotou 6 na vrchu. 

Čo robiť, keď som na ťahu
1. Hráč na začiatku svojho ťahu skontroluje, koľko členov má jeho 

kmeň (tzn. koľko kociek s hodnotou 6 má pred sebou na stole). 
Každá kocka s členom kmeňa zvyšuje počet hodov, ktoré bude 
mať hráč počas tohto ťahu k dispozícii.

2. Následne vezme všetky kocky zo stola do ruky a hodí ich na 
stôl. Kocky, ktoré si chce ponechať do vyhodnotenia svojho 
ťahu, si odloží bokom. Rovnako odloží bokom všetky kocky 
pohromy.

3. Pokiaľ podľa bodu 1 môže hádzať viac ráz a chce túto možnosť 
využiť, vezme si znova do ruky tie kocky (okrem kociek 
pohrôm), ktorých hodnota sa mu nepozdáva a hodí ich znova. 

4. Ak hráč vyčerpal všetky svoje hody alebo je spokojný s 
hodnotami na kockách, vyhodnotí ich. Vykoná akciu, ktorá 
prislúcha danej hodnote kocky a kocku vezme zo stola do ruky. 
Kocku, ktorej akciu nemôže vykonať, ponechá na stole. Keď sú 
vyhodnotené všetky kocky, na rade je ďalší hráč po ľavici.

Vykúpenie kociek
Ak má hráč k dispozícii menej ako šesť kociek, môže si nejaké vykúpiť z 
banku veľkej pohromy. Buď vykúpi jednu kocku pomocou dvoch nástrojov,
alebo pred 1. fázou svojho ťahu „založí“ jednu svoju ľubovoľnú kocku a 
kocku pohromy si okamžite vezme do ruky. Ani založenou, ani vykúpenou 
kockou hráč v tomto ťahu nehádže. 

V prípade, že hráč skončí bez kociek, môže kocky stále získať obchodom. V 
prípade, že s hráčom nikto obchod nechce uzavrieť, Matka Príroda sa nad 
kmeňom hráča zľutuje a pred začiatkom ťahu mu daruje jednu kocku z 
banku pohrôm.

Pozn. Hráč môže počas svojho ťahu vykúpiť toľko kociek, aby ich na konci 
mal pred sebou najviac šesť. Jednotlivé spôsoby vykúpenia môže 
navzájom kombinovať.

Úroveň kmeňa a objavy
Hráč sa snaží dostať svoj kmeň na úroveň 12. Čím je jeho kmeň vyspelejší, 
tým viac objavov môže hráč počas svojho ťahu využiť. Každý objav môže v 
jednom ťahu využiť práve raz.

Úroveň kmeňa si hráči značia na spoločnej karte pomocou svojho žetónu.

Zdokonaľovanie kmeňa prináša nasledovné objavy:

úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

objav obchod remeselníctvo ekonomika
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Obchod
Hráč sa môže kedykoľvek dohodnúť na predaji ľubovoľnej svojej kocky na 
stole s iným hráčom.  Predávanú kocku hráč presunie pred kupujúceho 
hráča, čím kocka začne patriť jemu. Kocka predajom nemení svoju 
hodnotu. Kmeň predávajúceho hráča za každý uzavretý obchod získa 
jednu úroveň. 

Obchod je možné uzavrieť iba za týchto podmienok: 
1. predávajúci hráč má aspoň dve kocky,
2. kupujúci hráč má menej ako 6 kociek,
3. kmeň predávajúceho hráča predajom nezíska poslednú úroveň.

Remeselníctvo
Hráč môže kockou nástroj pridať alebo odobrať jeden bod k inej kocke a 
urobiť tým z nej dve rôzne akcie.

Pr. Z kocky oštep môže hráč vytvoriť kocku domova alebo znalosti.

Pozn. Hráč môže stále zmeniť iba kocku s hodnotou 2 a vyššou.

Ekonomika
Pokiaľ má hráč pred sebou na stole nevyhodnotené kocky z 
predchádzajúceho kola, môže sa v druhej fáze svojho aktuálneho ťahu 
rozhodnúť, ktoré z týchto kociek vezme do ruky. Kocky ponechané na stole
majú po prvom hode svoju hodnotu, ako keby nimi hráč hádzal. 

Režimy hry

Pán sveta
Hráč zvíťazí, ak sa mu ako prvému podarí dostať svoj kmeň na najvyššiu 
úroveň. 

Vek aliancií
Hráči sa po prvom kole rozdelia do aliancií. Aliancia víťazí, keď sa aspoň 
jednému jej členovi podarí dosiahnuť najvyššiu úroveň a každý člen 
aliancie je aspoň na tretej úrovni. Hráč nemôže alianciu opustiť.

Hracia doba: 10 – 40 min
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