
Stručný návod
na složení 
Rubikovy kostky

Nejdříve však musíte sami 
složit správně jednu (barvu) 
stranu kostky a to včetně 
správného barevného 
složení prvního prstence 
(bočních stran). Pak 
k prvnímu prstenci musíte 
nastavit středy bočních stěn. 

Když máte kostku takto 
připravenou, otočte 
složenou stěnu směrem 
od sebe tak, že ze shora 
koukáte na jednu z bočních 

stran. Podle těchto stran se 
budete orientovat, protože 
znaky jednotlivých kroků 
odpovídají pohybům, 
které se uskuteční na horní 
(boční) skládané ploše. 
Nahoru dejte stranu tak, 
aby poloha jednotlivých 
kostiček odpovídala obrázku 
fáze, kterou právě skládáte. 
Jednotlivé pohyby 
provádějte postupně dle 
návodu, nepřeskakujte je, 
aby jste si nerozházeli již 

složené části kostky 
(jedna chybička stačí 
a můžete začít od začátku). 
Jako kontrolu se po skončení 
každé řady tahů můžete 
podívat na první složenou 
(barvu) stranu, která by 
měla být po bezchybném 
provedení kroku znovu 
složená. Každý postup 
skládání opakujte tolikrát 
kolikrát potřebujete, abyste 
úspěšně složili skládaný 
prstenec.

Nyní správně doplňte kostičky 
do druhého prstence, podle levého nebo 
pravého obrázku. Pokud na žádné boční 
straně, ani po otočení třetím prstencem, 
nemáte tvar T, udělejte jednoduše jednu 
z operací. To opakujte tak dlouho dokud 
se Vám nepodaří tvar T složit alespoň na 
jedné straně.
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Poznámka: „Jednou otočte“ znamená pootočení o 90°

Jednou otočte levou stěnou 
kostky od sebe

Jednou otočte Horní (D-Dolní) 
stěnou (plochou) kostky proti směru 
hodinových ručiček

Dvakrát otočte pravou stěnou 
kostky od sebe

Jednou otočte přední stěnou 
kostky do leva
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V této fázi skládání rohů třetího prstence 
Vás zajímá pouze správné umístění rohových kostiček, 

nikoliv jejich barevné natočení.

V poslední fázi 
správně umístěné 
kostičky otočte 
podle barev stran 
kostky.

RUBIKOVA 

KOSTKA 
JE SLOŽENA!
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Správně natočte 
rohy třetího prstence 
podle barev stran kostky.
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V této fázi jde o správné umístění středních 
kostiček v třetím prstenci kostky. 

Opět nejde o jejich správné nastavení 
podle barev stran.
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