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Kubb

á hra,
Kubb je tradiční švédsk
ndu, ostrově
která vznikla na Gotla
oře. Pochází až
uprostřed Baltského m
ů, takže pokud
z dob statečných Viking
pravu nebo třeba
plánujete schůzku, vý
skou tématikou,
celoroční hru s viking
ěli určitě seznámit.
s kubbem byste se m
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naleštěnou
kubbařsko
u
sadu oprav
du nemusí
te. Kolíky
se dají sna
dno vyrobit
ze starých
noh od sto
lu, poláman
ých násad
na lopaty n
ebo podob
ného nářad
a na kubby
í
i krále stač
í objevit
u někoho v
garáži neb
o dílně
delší dřevě
ný hranol.
U
vedené
rozměry jso
u orientačn
í, liší se
i u her prod
ávaných v
obchodech. Poku
d dřevo už
není
zrovna nejh
ezčí, můžete
je pěkně na
barvit. ;-)

Než zaútočí první viking
Kdysi měla každá švédská rodina za domem
místo na zpracování dřeva. A právě pár statných
polínek a oválných klacků z takového místa
stačí ke vzniku nové hry, která přetrvala staletí
bojů, bídy i blahobytu až do dnešních dnů.

Na každé základní čáře (kratší strana hřiště) je pravidelně
rozmístěno pět kubbů. Král stojí uprostřed hracího pole,
na pomyslné půlící čáře, která rozděluje hrací pole na
dvě poloviny. Každému týmu přísluší jedna polovina
hracího pole.

Kubb je hrou opravdu pro každého a můžete jej
hrát stejně dobře na trávě jako na pláži nebo i
na sněhu, v malém, ale i ve větším sudém počtu
hráčů (od 2 do 12 hráčů), rozděleném vždy na
dva týmy. Hra spočívá v přesném házení šesti
kolíků na kubby v soupeřově poli ve snaze co
nejvíce jich shodit a získat tak nad soupeřem
výhodu do dalších herních situací.

Hra začíná rozhozem dvou libovolných hráčů – každý z jed
noho týmu – na každé straně hracího pole jeden hráč.
Nahlas napočítáme do tří a na „tři“ oba hráči najednou
hodí. Koho kolík skončil blíže u krále (aniž jej porazil),
má na výběr: Buď začít jako první házet, nebo vybrat
stranu. Pokud si vítěz rozhozu zvolil první hody, druhý
hráč si může zvolit stranu. Na začátku hry stojí týmy za
svou základní čarou. Jeden z nich má všech šest kolíků
a zahajuje první hrací kolo.
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Hrací figury:

1. jeden král (cca 9×9
×30 cm)
2. deset kubbů (cca 7×7
×15 cm)
3. šest vrhacích kolíků
(o průměru cca 44 mm
a délce 30 cm)
4. čtyři rohové kůly (lib
ovolné)

Doporučené hrací pole:
šířka 5 me

trů, délka 8 metrů

Vylepšený pétanque
Tým A, který zahajuje hrací kolo, má všech šest
kolíků. Šesti pokusy hodu kolíkem se snaží shodit
kubby stojící na polovině soupeře (týmu B) a to
v pořadí nejprve všechny kubby v poli a teprve
potom kubby na základní čáře. Hráč při hodu
kolíkem nesmí stát blíže k soupeřově polovině,
než stojí nejbližší kubb na jeho vlastní polovině.
Tento kubb určuje pomyslnou tzv. “odhodovou
linii“. Při zahájení hry tedy hráči týmu A házejí ze
své základní čáry na kubby na základní čáře týmu
B. Pokud týmu A stále ještě zbývají nějaké pokusy
hodu kolíkem, ale na soupeřově polovině nestojí
již žádný kubb, mohou je použít na shození krále,
ale pouze ze své základní čáry.
Po odházení šesti kolíků tým B sesbírá shozené
kubby a ze své základní čáry je nahází na polovinu týmu A. Tým A je vztyčí na místě, kam
dopadly, a tým B si vezme všech šest kolíků a je
tak připraven na zahájení dalšího kola, tentokrát
s prohozenými rolemi týmů.
Týmy se střídají v tom, kdo zahajuje hrací kolo,
a kubby se tak přelévají z jedné poloviny hřiště
na druhou. Vznikají výhodné situace i sporné momenty. Hra končí v okamžiku, kdy se jednomu
z týmů úmyslně nebo omylem podaří shodit krále.

Tento tým pak vítězí,
pokud na soupeřově
Nejlepší
polovině nestojí
je pravidla
vyjiž žádný kubb,
světlovat
názorně,
a tento tým
na
interneto
vých strá
prohrává, pon
k
ách
K
u
b
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kud na soupeR najdete
o
pod
d
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Není hod
jako hod

stíte, že p
ravidla js
ou
vlastně je
dnoduchá
.

Hod kolíku musí být
proveden spodním
kyvadlovým způsobem
(viz. obrázek).
Hody tzv.
„helikoptérou“
(kdy kolík rotuje)
nebo kdy je kolík
hozen z ruky na
plocho jsou zakázány
a brány jako nepovolené.

O dalších kubb situacích, kubb autech
apod. se více dočtete na www.kubb.cz.
Připravila: Barča Fialová
Zdroj: kuBB klub Česká republika
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