
 
 
 

Ligretto 
Pro 2-4 hráče od 6 let  výrobce: Schmidt 

Obsah balení 
4 sady po 40ti kartách, každá s odlišným vzorem na 
zadní straně (koule, krychle, jehlan a krystaly). 
Originální pravidla. 

Cíl hry 
Hráči hrají současně, takže musí rychle reagovat. 
Vyhrává zpravidla ten hráč, který je nejrychlejší a 
dokáže se zbavit největšího množství svých karet.  

Příprava hry 
Každá sada má odlišný symbol na zadní straně. 
Nejprve tedy musíte karty podle zadní strany roztřídit. 
Poté si každý hráč zvolí svoji sadu karet. Tu zamíchá a 
karty připraví pro hru následujícím způsobem (viz 
obrázek). 
Ligretto balíček: 10 karet srovná na sebe do balíčku 
lícem nahoru.  
Řada: Vedle Ligretto balíčku položí vedle sebe lícem 
nahoru další tři karty (pokud hrajete jen ve dvou, 
použijte 5 karet a ve třech 4 karty). 
Karty v ruce: Zbylé karty si hráč ponechá srovnané 
v balíčku v ruce. 

Půběh hry 
Začínáme! Jeden z hráčů odstartuje hru zvoláním 
„Ligretto!“. Nyní všichni hrají současně a snaží se 
zbavit co nejvíce karet. Hráč, který má některou 
z karet s číslem jedna, ji položí doprostřed stolu a 
založí tak nový odkládací balíček. 
Na hromádky uprostřed hráči přidávají karty s číslem 
vždy o jedna vyšším než horní karta odkládacího 
balíčku. V každém balíčku uprostřed smí být pouze 
karty jedné barvy (ta je samozřejmě určena spodní 
kartou balíčku – kartou s číslem 1). Uprostřed stolu 
může být současně více balíčků stejné barvy. 

Pokud hráč nemůže přiložit vrchní kartu z Ligretto 
balíčku ani žádnou z karet v Řadě, prohledává co 
nejrychleji balíček, který má v ruce. Odložit doprostřed 
smí ale pouze každou třetí kartu z ruky. Doporučujeme, 
aby hráč karty z ruky otáčel před sebe (v jedné ruce 
drží balíček a druhou karty otáčí) a počítá 1,2,3. Pokud 
se třetí (šestá, devátá,…) otočená karta hodí na některý 
z balíčků uprostřed, může ji tam dát. Když se nehodí 
žádná z karet v ruce, karty v ruce krátce zamíchá a 
pokračuje znovu v prohledávání balíčku. 
Nezapomínejte během hry ani na karty v řadě a horní 
kartu v Ligretto balíčku! Těch se musíte ostatně zbavit 
také. Když hráč položí na některý z balíčků uprostřed 
kartu z řady, vezme horní kartu ze svého Ligretto balíčku 
a doplní tak řadu opět na plný počet karet. 

Konec hry 
Hráč, kterému se podaří zbavit všech karet z Ligretto 
balíčku, ukončí ihned hru zvoláním „Ligretto!“. 
Všechny karty uprostřed se roztřídí podle rubové strany. 
Poté si každý hráč spočítá body. 
Za každou kartu, kterou se hráči podařilo umístit na 
některý z odkládacích balíčků uprostřed, získává jeden 
bod. 
Za každou kartu, která mu zůstala v jeho Ligretto balíčku, 
si naopak dva body odečte. 
Karty v řadě a v balíčku v ruce se nehodnotí. 
Vítězem se stává hráč s nejvyšším bodovým ziskem.  
Že to bylo příliš krátké? Tak si zahrajte znovu. Většinou 
totiž nezůstane u jedné partie. 
Co dělat v případě, že všechny karty, které se dají přiložit 
doprostřed, jsou ukryté v Ligretto balíčcích hráčů? 
Jednoduše spočítejte body, které hráči dosáhli do této 
chvíle, a podle nich určete vítěze. Poté můžete začít hrát 
další partii. 

Varianta hry 
Můžete si vyzkoušet variantu, ve které slouží řada jako 
mezisklad karet. Hráč smí přesunout do řady kartu 
z ruky nebo svého Ligretto balíčku, pokud splňuje dvě 
věci: 

1. Čísla v balíčku musí následovat v sestupném 
pořadí. 

2. Karty, které leží přímo na sobě nesmí být 
stejné barvy. 

Zní to zajímavě? Hodí se to zejména, když se hráč 
potřebuje zbavit vysokých čísel na vrchu Ligretto 
balíčku. Pozor, pokud dáte příliš mnoho karet do Řad, 
zablokujete si možnost doplňování karet. 

Více hráčů, větší shon, více zábavy 
Chtěli by jste hrát Ligretto také v pěti, šesti nebo dokonce 
ve dvanácti hráčích? Jednoduše si kupte více 
různobarevných kusů hry. Ligretto existuje v červené, 
modré a zelené krabičce. V každé z nich mají karty 
odlišné symboly na rubové straně karet. Každá sada 
vystačí pro čtyři hráče (3 sady = 12 hráčů). 
P.S. Nezapomínejte při hře na fair play. Nepodvádějte! 
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