
STRUČNÁ PRAVIDLA PETANQUE 
 

1. Velikost týmů, počet kuželek 
Hru můžete hrát se dvěma týmy po jednom, dvou nebo třech hráčích. Týmy, které se 
skládají z jednoho nebo dvou hráčů – každý hráč 3 koule; v týmu o třech hráčích má každý 2 
koule. 
 
2. Výběr místa pro házení 
Hoďte mincí, abyste vybrali, který tým bude hrát jako první. Kterýkoli hráč tohoto týmu si 
vybere místo a nakreslí na zemi kruh, do kterého se každý hráč postaví, aby mohl házet své 
koule. Kruh by měl mít průměr asi 0,5 m a měl by být vzdálen alespoň 1 m od jakékoli 
překážky (zdi, stromu, okraje hrací plochy atd.). 
 
3. Házení koulí 
Hráč hází "prasátko" ve vzdálenosti mezi 6 a 10 m (děti nohou házet 5-8 m) od kruhu v 
libovolném směru. Prasátko se zároveň nesmí být blíže než 1 m od jakékoli překážky (zdi, 
stromu, okraje hrací plochy atd.). 
 
4. První koule 
Kterýkoli hráč z prvního týmu poté hází první kouli a snaží se ji dostat co nejblíže co nejblíže 
k "prasátku". Obě nohy musí zůstat na zemi a v rámci kruhu, dokud koule nedopadne na 
zem. 
 
5. Druhý tým 
Hráč z druhého týmu vstoupí do kruhu a pokusí se hodit kouli blíže k "prasátku" než jeho 
soupeř, nebo odrazit soupeřovu kouli pryč. Házet se musí do 1 minuty od začátku svého 
tahu. Koule, která je nejblíže k "prasátku" drží bod. 
 
6 . Kdo kdy hraje 
Hráči týmu, který nedrží bod, pokračují v házení, dokud neumístí kouli blíže ke "prasátku" 
než druhý tým. Hráči téhož družstva se nemusí střídat v hodech, ale hráč musí vždy zahrát 
svoji vlastní kouli. 
 
7. Když už jedno družstvo nemá žádné koule 
Když už jedno družstvo nemá žádné další koule, které by mohlo zahrát, hráči druhého 
družstva házejí své hody a snaží se je umístit co nejblíže k "prasátku". 
 
8. Počítání bodů 
Když už oba týmy nemají žádné další koule, zastavíte se a spočítáte body. Vítězný tým 
získává jeden bod za každou kouli, která je blíže k "prasátku" než nejbližší koule soupeře. V 
každém kole může získat body pouze jeden tým. 
 
9. Zahájení dalšího kola 
Hráč z vítězného družstva hází "prasátko" z nového kruhu namalovaného kolem poslední 
pozice "prasátka". Vítězem se stává tým, který jako první dosáhne 13 bodů (nebo jakýkoli 
jiný počet, který si určíte). 


