
PRAVIDLA HRY
PRO DVA HRÁČE OD 6 LET

L   CANUS



LEGENDA

pohyb je možný

pohyb není možný

vytlačení

Velíte armádám brouka roháče obecného, které spolu bojují na mohutném rozeklaném dubu o největší 
pochoutku – vytékající mízu. Svého soupeře budete vytlačovat na jiné větve, drtit, nebo přímo shazovat 

ze stromu, abyste se k ní dostali jako první. Musíte však nastražit a zároveň odolat léčkám či pastím svého 
nepřítele. Proto si pořádně nabruste svůj důvtip a parohovitá kusadla. Hodně štěstí v bojové vřavě!
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CÍL HRY
Vstoupit třemi svými brouky (dále jen roháči) do 
libovolných polí první soupeřovy řady hrací plochy 
a umístit je na rozeklaný dub. Kdo jako první umístí na 
rozeklaný dub tři své roháče, vyhrává partii.

ZAČÁTEK HRY
Hráči se domluví, kdo bude hrát s  bílými a kdo 
s  hnědými roháči. Hráč s  bílými roháči začíná. 
Hráči se pravidelně střídají.

POHYBY
Dělí se na PROSTÉ, VYTLAČOVACÍ a DRTÍCÍ

PROSTÉ POHYBY
Hráč může provést tah s jedním roháčem své barvy 
a posunout ho do sousedního prázdného pole. Nikdy 
však směrem dozadu. (Diagram 1)

Hráč může provést tah se svými dvěma roháči své 
barvy za sebou ve sloupci, řadě nebo diagonále a musí 
je posunout o dvě volná pole ve směru seskupení, 
nikdy však směrem dozadu. Hráč nesmí své dva 
roháče posunout jen o jedno pole. V případě, že se daní 
roháči nachází blízko kraje herního plánu a v nějakých 
směrech nemají k dispozici dvě volná pole, nemohou se 
tímto směrem posunout. (Diagram 2, 3, 4, 5)

Hráč nesmí posunout své dva roháče, pokud se na poli 
nebo polích plánovaného tahu nachází jeho další roháč/i. 
(Diagram 6)

Diagram 1

Diagram 6

Diagram 2

Diagram 4

Diagram 3

Diagram 5
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VYTLAČOVACÍ POHYBY
Hráč může vytlačovat soupeřovy roháče o jedno, dvě 
nebo tři pole za těchto podmínek: Dva roháči vytlačí 
jednoho soupeřova roháče a tři roháči vytlačí jednoho 
nebo dva soupeřovy roháče. Samotný jeden roháč  
nemůže vytlačovat žádného roháče, protože nemůže do-
sáhnout přesily. POZOR! Vytlačovat soupeřovy roháče 
lze všemi směry, jak k soupeři tak i dozadu k sobě.
Dva roháči mohou vytlačit soupeřova roháče o jedno 
nebo dvě pole v závislosti na pozici. (Diagram 12, 13)

Dva roháči nemohou vytlačit soupeřova roháče, pokud 
by se tento v polovině tahu přimknul k  jinému svému 
roháči. Dva roháči nemohou vytlačit dva roháče.
Takový tah je nemožný. (Diagram 14)

Dva roháči mohou vytlačit soupeřova roháče i mimo 
hrací plochu. Vždy ale musí svůj tah začít dvě pole před 
krajem hrací plochy. (Diagram 15)

Hráč může provést tah maximálně se třemi roháči 
své barvy za sebou ve sloupci, řadě nebo diagonále 
a musí je posunout o tři volná pole ve směru seskupení, 
nikdy však směrem dozadu. Hráč nesmí své tři roháče 
posunout jen o jedno nebo o dvě pole. V případě, že se 
daní roháči nachází blízko kraje herního plánu a v něja-
kých směrech nemají k dispozici tři volná pole, nemo-
hou se tímto směrem posunout. (Diagram 7, 8, 9, 10)

Hráč nesmí posunout své tři roháče, pokud se na poli 
nebo polích plánovaného tahu nachází jeho další roháč/i. 
(Diagram 11)

Diagram 7

Diagram 9

Diagram 8

Diagram 10

Diagram 11

Diagram 12 Diagram 13

Diagram 14

Diagram 15
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Takový tah není možno provést, pokud se dva roháči 
nachází pouze jedno pole před krajem hrací plochy. 
Nemohli by se totiž při vytlačování soupeřova roháče 
posunout o dvě pole. (Diagram 16)

 

Dva roháči mohou vytlačit soupeřova roháče i přes svou 
první řadu. (Diagram 17)

POZOR! Pokud hráč může soupeřova roháče vytlačit po 
diagonále, musí tak učinit. Pokud má na výběr více 
takových tahů, musí si jeden z nich vybrat. Vytlačování 
soupeřova roháče po sloupcích a řadách je tedy 
dobrovolné, ale v diagonálách vždy povinné. A to třeba 
i směrem ke své vlastní první řadě!

Toto je příklad, ve kterém soupeř dostane svého roháče 
do cíle při našem tahu. Jsme nuceni našimi dvěma 
roháči vytlačit soupeřova roháče na naši první řadu. 
Soupeř pak tohoto roháče umístí ihned na rozeklaný 
dub a je na tahu. (Diagram 18)

VYTLAČENÍ TŘEMI ROHÁČI
Tři roháči mohou vytlačit soupeřova roháče o jedno, dvě 
nebo tři pole v závislosti na pozici. (Diagram 19, 20, 21)
 

Diagram 16

Diagram 17

Diagram 18

Diagram 19

Diagram 20

Diagram 21
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Tři roháči nemohou vytlačit soupeřova roháče, pokud 
by se na začátku nebo uprostřed tahu přimknul k jiným 
svým dvěma roháčům. Tři roháči nemohou vytlačit tři 
roháče. Takový tah je tedy nemožný. (Diagram 22)

Totéž platí, pokud by tři roháči vytlačovali dva soupe-
řovy roháče a ti by se na začátku nebo uprostřed tahu 
přimknuli k jinému svému roháči. (Diagram 23)

Ale v  průběhu tahu mohou tři roháči vytlačovat 
nejprve jednoho a pak i dva roháče. Tři roháči mohou 
vytlačit dva roháče. (Diagram 24)

Tři roháči mohou vytlačit soupeřova roháče i mimo hrací 
plochu. Vždy ale musí svůj tah začít tři pole před krajem 
hrací plochy. Tři roháči mohou mimo hrací plochu  
vytlačit i dva roháče. (Diagram 25, 26)

Takový tah není možno provést, pokud se tři roháči 
nachází pouze dvě nebo jedno pole před krajem hrací 
plochy. Nemohli by se totiž při vytlačování soupeřova 
roháče posunout o tři pole. (Diagram 27, 28)

Tři roháči mohou vytlačit soupeřovy roháče i přes svou 
první řadu, aniž by soupeř svým roháčem dosáhl naší 
první řady. (Diagram 29)

Diagram 29

Diagram 27 Diagram 28

Diagram 22

Diagram 23

Diagram 24

Diagram 25 Diagram 26
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POZOR! Pokud hráč může soupeřova roháče vytlačit 
po diagonále, musí tak učinit. Pokud má na výběr více 
takových tahů, musí si jeden z nich vybrat. Vytlačování 
soupeřova roháče nebo roháčů po sloupcích a řadách 
je tedy dobrovolné, ale v  diagonálách vždy povinné. 
A to třeba i směrem ke své vlastní první řadě!

Toto je příklad, ve kterém roháč soupeře dosáhne cíle při 
našem tahu. Jsme nuceni našimi třemi roháči vytlačit 
soupeřovy dva roháče a jeden z  nich skončí na naší 
první řadě. Soupeř jej ihned umístí na rozeklaný dub a je na 
tahu. (Diagram 30)

DRTÍCÍ POHYBY
Jednotlivé roháče lze i rozdrtit a odstranit z hrací plochy, 
pokud se rozdrcený roháč nachází mezi nepřátelskými 
roháči a to za těchto podmínek.

DRCENÍ DVĚMA ROHÁČI
Dva roháči natlačí soupeřova roháče na dalšího svého 
roháče a odstraní ho z hrací plochy. Platí, že mezi roháči, 
kteří vykonávají drcení a roháčem, o kterého se soupeřův 
roháč rozdrtí, musí být jedno volné pole. (Diagram 31, 32)

Drcení je možno vykonat i směrem dozadu. Drcení po 
diagonále je nutné, pokud hráč nemá jiný nutný tah, např. 
posunutí soupeřova roháče/ů po diagonále nebo jejich 
vytlačení z hrací plochy po diagonále. (Diagram 33)

DRCENÍ TŘEMI ROHÁČI 
Tři roháči natlačí soupeřova roháče na dalšího svého 
roháče a odstraní ho z hrací plochy. Platí, že mezi roháči, 
kteří vykonávají drcení a roháčem, o kterého se soupeřův 
roháč rozdrtí, musí být dvě volná pole. Vždy lze vydrtit 
jen jednoho roháče. (Diagram 35, 36, 37)

V některých případech je drcení možné provést oběma 
směry. (Diagram 34)

Diagram 35

Diagram 36

Diagram 37

Diagram 31 Diagram 32

Diagram 33 Diagram 34

Diagram 30
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TIPY A RADY
Při promýšlení tahů si nepředstavujte jednotlivé posuny, 
to by bylo zbytečně matoucí, ale rovnou konečnou pozici 
tahu. Představte si, že své kameny překlopíte na sousední 
pole.

Nebojte se, když se soupeř rychle dostane blízko k vaší první 
řadě, velmi často se jedná o předčasný výpad, který můžete 
potrestat. Mimo jiné tím, že budete moct umístit svého 
roháče za dva nebo tři soupeřovy roháče po diagonále 
a donutíte je se vrátit a přitom posunout vašeho roháče 
k soupeřově první řadě.

Nebo klidně necháte soupeře, aby se svým jedním nebo 
dvěma roháči dosáhl cíle za cenu toho, že se mu tak zhorší 
pozice, že následně vy během několika tahů dosáhnete třemi 
svými roháči cíle, umístíte je na rozeklaný dub a zvítězíte.

Hra je velmi dynamická a zdánlivě špatná pozice může být 
rovnou vyhraná. Jen objevit ten správný postup. 

Hra Lucanus skýtá nepřeberné množství taktických 
i strategických možností, které překračují možnosti 
tohoto návodu. Na řadu z nich přijdete sami.
Doporučujeme vám se podívat i na ukázkovou studii 
a prohlédnout si základní kombinace.

Obecně se dá říct, že ve chvíli, kdy nepřátelská armáda 
roháčů už zasahuje na vaší polovině, není dobré mít mnoho 
roháčů v  diagonále, protože vás soupeř může přinutit 
k sérii povinných tahů a mezitím dokráčet na vaši první 
řadu. Tato poučka ovšem zdaleka neplatí vždy. Jak už bylo 
řečeno, klidně můžete nechat soupeři průběžné vedení, 
abyste mu uštědřili rozhodující údery později. 

Pokud si někdo z  hráčů nevšimne svého povinného 
tahu, soupeř ho na to upozorní zvoláním „Máš munus!“ 
(munus znamená latinsky břímě povinnosti). Pokud si 
povinného tahu nevšimnou oba hráči, tah je zahraný 
a nevrací se. 

VARIANTA HRY PRO MALÉ DĚTI
Hraje se bez povinných tahů.

Přejeme vám úspěšné válčení s roháči.

Drcení po diagonále je nutné, pokud hráč nemá jiný nutný 
tah, např. posunutí soupeřova roháče/ů po diagonále 
nebo jejich vytlačení ze šachovnice po diagonále.
V tomto případě lze nepřátelského roháče vydrtit oběma 
směry. (Diagram 38)

Pokud se mezi vašimi roháči nachází dva soupeřovy 
roháči, k drcení vůbec nedochází. (Diagram 39)

Poznámka: Žádný z  povinných tahů nemá přednost. 
Pokud byste byli na tahu a mohli v diagonále posunout 
soupeřova roháče, zároveň v diagonále vytlačit soupe-
řova roháče z hrací plochy a taktéž byste mohli jiného 
jeho roháče v diagonále rozdrtit, je jen na vás, který 
z tahů si vyberete.

Diagram 38

Diagram 39
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1. ÚLOHA
Hnědý hráč je na tahu (hnědý se pohybuje ze shora 
dolů). Hnědý posune svého roháče o jedno pole vpřed 
z B10 na pole B9, čímž donutí bílého hráče k pohybu 
po diagonále. (Diagram 1)

Bílý je nucen zatlačit hnědého roháče do rohu, protože má 
munus (povinný tah) a sám se ocitne těsně před soupeřo-
vou první řadou. Hnědý to ale takto plánoval a bílému nyní 
zasadí nepříjemný úder. (Diagram 2)

Hnědý se posune se dvěma roháči z polí D10 a D9 
vpřed na pole D8 a D7 a jedním svým roháčem se 
dostane za bílé roháče v diagonále. (Diagram 3)

Bílý má munus a je nucen postupně vytlačovat černého 
roháče až na svou první řadu. (Diagram 4)Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4



10

2. ÚLOHA
Hnědý hráč je na tahu. Posune jednoho roháče z pole E7 
vpřed na pole E6, aby donutil bílého k pohybu po dia-
gonále. (Diagram 5)

Bílý má munus a musí vytlačit soupeřova roháče, čímž 
hnědému vytvoří trojici roháčů. (Diagram 6)

Hnědý má munus a vytlačí bílého o tři pole po diagonále. 
(Diagram 7)

Diagram 5

Diagram 6

Diagram 7



11

3. ÚLOHA
Bílý hráč je na tahu. Posune své dva roháče vpřed, aby 
hnědému vznikl munus a donutil ho tak k drcení. Bílý zá-
měrně obětuje jednoho svého roháče. (Diagram 8)

Hnědý provede munus a vydrtí bílého roháče.
(Diagram 9)

Bílý posune svého roháče z pole E6 vpřed na pole E7 
a tím se dostane za trojici hnědých roháčů v diagonále. 
(Diagram 10)

Hnědý má munus a musí vytlačit po diagonále bílého 
roháče ke své první řadě. (Diagram 11)

Diagram 8

Diagram 9

Diagram 10

Diagram 11
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4. ÚLOHA
Bílý hráč je na tahu. Posune roháče z pole C6 na pole 
C7, aby donutil svého soupeře k pohybu po diagonále 
z polí D8 a E9 na pole B6 a C7. (Diagram 12)

Hnědý má munus a vytlačí bílého roháče na okraj hrací 
plochy. (Diagram 13)

Bílému se tak otevře cesta k soupeřově první řadě. Svými 
třemi roháči vytlačí oba soupeřovy roháče mimo hrací 
plochu (shodí je ze stromu) a jednoho roháče si hráč 
umístí na rozeklaný dub, aby se nalízal vytékající mízy. 
(Diagram 14)

Hnědý má nyní opět munus a musí vytlačit po diagonále 
soupeřova roháče přímo na svou první řadu. Ten okamžitě 
putuje za svým spolubojovníkem na rozeklaný dub. 
(Diagram 15)

A bílému hráči nic nebrání vstoupit na soupeřovu první řadu, 
potažmo na rozeklaný dub, se svým třetím roháčem.

Diagram 14

Diagram 15

Diagram 12

Diagram 13
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5. ÚLOHA
Hnědý hráč je na tahu. Posune svého roháče do strany 
z pole C7 na pole B7, aby donutil k pohybu po diago-
nále celou trojici bílých roháčů. (Diagram 16)

Bílý má munus a je tak nucen vytlačit hnědého roháče na 
okraj hrací plochy. (Diagram 17)

Hnědý má munus, ale vytlačí soupeřova roháče pouze 
dvěma svými roháči. Byla by chyba vytlačit ho třemi 
roháči, protože by mu kombinace nevyšla. Můžete si to 
sami vyzkoušet tím, že si tuto pozici postavíte na hrací 
ploše. (Diagram 18)

Pro změnu bílý má nyní munus a je nucen vytlačovat 
hnědého roháče ke své první řadě. (Diagram 19)

Diagram 16

Diagram 17

Diagram 18

Diagram 19
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Hnědý nyní posune jiného svého roháče o pole vpřed. 
Například z pole C4 na pole C3. (Diagram 20)

Bílý má opět munus, je nucen vytlačit hnědého roháče 
na svou první řadu a ten ihned putuje na rozeklaný dub 
nalízat se vytékající mízy. (Diagram 21)

Diagram 20

Diagram 21
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Bílý hráč posune svého roháče z pole D3 vpřed na 
pole D4 a vytvoří tak hnědému hráči povinný tah 
– munus – ve zpětné diagonále. (Diagram 2)

Hnědý hráč musí provést tah – munus - a posunout 
bílého roháče z pole D4 svými dvěma roháči na pole F6. 
(Diagram 3)

Hnědý hráč má na rozeklaném dubu už dva své roháče 
a v levém rohu hrací plochy má skupinu šesti roháčů 
těsně před první řadou soupeře. Bílý hráč nemá své 
roháče ideálně zkoordinované a nachází se daleko před 
první řadou svého protivníka. Zdá se, že pozice bílého 
hráče je zcela beznadějná a nemůže zabránit vstupu 
třetího hnědého roháče na rozeklaný dub. Přesto všechno 
bílý hráč využije slabých diagonál hnědého hráče 
a parádní kombinací umístí během čtyř tahů do rozekla-
ného dubu tři své roháče. (Diagram 1)

Bílému hráči tímto vznikla velice silná trojice roháčů 
na polích G5, F6 a E7. Ale zatím nemůže postupo-
vat proti trojici hnědých roháčů. Musí ji nejprve rozbít. 
Proto posune svého roháče z pole C6 vpřed na pole C7 
(bílý hráč může také táhnout na pole B6, na situaci to 
nic nezmění), aby vysunul dvojici hnědých roháčů z polí 
D8 a E9. (Diagram 4)

Diagram 4

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3
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Hnědý musí vysunout bílého roháče na okraj hrací 
plochy, protože mu vznikl munus. (Diagram 5)

Bílý hráč zaútočí se svými třemi roháči z polí E7, F6 
a G5, vytlačí dva hnědé roháče mimo hrací plochu 
(shodí je ze stromu) a roháče, který dosáhl první řady 
umístí na rozeklaný dub. (Diagram 6)

Hnědému hráči ovšem vznikl další munus, musí po 
zpětné diagonále umístit bílého roháče na svou první 
řadu z pole D8 na pole F10. Bílý roháč dosáhne roze-
klaného dubu v tahu hnědého hráče. V tuto chvíli je stav 
vyrovnaný 2 ku 2 roháčům v rozeklaném dubu. (Diagram 7)

A jelikož bílý hráč nemá žádný munus, může posunout 
svého roháče na poslední řadu soupeře, umístit ho do 
rozeklaného dubu a zvítězit tak v poměru 3:2. (Diagram 8)

Diagram 5

Diagram 6

Diagram 7

Diagram 8
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