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Úvod 
Téma Rubikova kostka mě napadlo poté, co se objevila ve třídě a já jsem se o ni 

začal více zajímat. Začalo to tím, že jsem si vyhledával informace o kostce na 

internetu, zjišťoval jsem, jak kostku poskládat a sledoval nejlepší rekordy ve skládání. 

Netrvalo dlouho a kostku jsem si objednal a začal jsem se učit ji skládat. Touto prací 

bych vám chtěl vysvětlit, jak tahle kostka vznikla, jak funguje a kolik druhů kostek 

existuje a povědět vám pár informací o soutěžích a rekordech ve skládání. Většina 

lidí nedokáže kostku poskládat, ale já v tom už nevidím nic těžkého. 
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1 Historie Rubikovy kostky 

1.1 Ernő Rubik 

Ernő Rubik se narodil roku 1944 v Budapešti do významné maďarské rodiny. Jeho 

otec byl letecký inženýr, navrhl mnoho bezmotorových letounů a byl oceněn 

Kossuthovou cenou, což je nejvyšší maďarské vyznamenání. Ernő Rubik maturoval 

v roce 1962 s vyznamenáním v oboru sochařství. Pak se přesunul k architektuře a 

začal promovat na Technické univerzitě v Budapešti. Poté pokračoval v oboru 

architektury na Akademii aplikovaných umění, kde byl v roce 1971 jmenován 

docentem a začal mimo jiné předměty vyučovat trojrozměrný desing. Tam si všiml, 

že studenti mají problém s trojrozměrnou vizualizací a začal přemýšlet o rozličných 

cvičeních, které by jim mohl zadat. Začal se také zajímat o mechanismy procesů, a 

když v roce 1974 přemýšlel o 2x2x2 a 3x3x3 polích dovedlo ho to k zeptání se sebe 

sama: „Jak mohu pootočit stěnami takových útvarů?“. Do pár týdnů měl řešení 

nejprve pro 2x2x2 a poté pro 3x3x3. Za měsíc složil svůj první model kostky a 30. 

ledna 1975 si podal žádost o patent. 

V březnu roku 1975 se obrátil na Polytechniku, kde se vyráběly plastové šachové 

soupravy a podobné hry. Polytechnik začal v roce 1977 zásobovat Trial, což byl 

hlavní distributor hraček v Maďarsku. Ten učinil počáteční objednávku 5 000 

Magických kostek (jak se původně jmenovali) a předpokládal, že k prodeji kostek 

budou potřeba reklamy, ale později zjistil, že hlavním problémem je nedostatek 

kostek k uspokojení poptávky. V roce 1978 získala kostka cenu na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu, což vedlo k řadě zahraničních zakázek. 

Ke konci roku 1979 převzal Ideal Toy (významná americká firma pro výrobu hraček) 

distribuci pro většinu západního světa. Ideal Toy plánoval kostku nazvat jako 

„Gordický uzel“, ale nakonec přišli s názvem „Rubikova kostka“ což byla pocta svému 

vynálezci za unikátní vynález. V roce 1980 se stala hračkou roku ve Velké Británii, 

Francii a Německu. V ten stejný rok bylo Maďary navrženo a také provedeno nové 

vybavení přístrojů na výrobu kostky, aby byl výsledný produkt lehčí, hladší a mnohem 

jednodušeji se otáčející. Nová verze se začala objevovat v polovině roku 1980 a 

výsledné zlepšení bylo s velkým úspěchem zaznamenáno. Ideal Toy prodal jen 

v USA okolo 4,5 miliónů kostek a do příštího roku odhadoval prodej kolem 10 

miliónů. 
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Obrázek 1 

 

2 Jak se kostka skládá 

Ke složení kostky můžeme použít několik metod. Všechny existující metody můžeme 

rozdělit podle několika kritérií. Ať už podle počtu potřebných tahů, principu metody, 

počtu potřebných algoritmů nebo v neposlední řadě podle oblíbenosti mezi kostkaři.  

2.1 Nejvíce rozšířené metody  
 

CFOP / Fridrich  

Je to metoda navržena několika kostkaři v 80. letech dvacátého století. Je také 

známá jako Fridrichova metoda po její hlavni představitelce Jessice Fridrich. Tato 

metoda byla dominantní od roku 2000 a donedávna platilo, že každý rychlokostkař, 

který je umístěný v top 10 ve světové tabulce, používá právě tuhle metodu. Tato 

metoda je snadno pochopitelná ve srovnání s ostatními metodami, má rozumný 

počet algoritmů (skupina tahů, které musíte umět nazpaměť, abyste kostku 

poskládali) a časy pod 15 vteřin jsou poměrně dosažitelné. Na druhou stranu naučit 

se všechny algoritmy zabere nějaký čas a skládat stabilně kolem 10 vteřin vyžaduje 

hodně cviku. 

 

 



7 
 

 

Roux 

Autorem metody je Francouz Gilles Roux, který svou metodu popsal v roce 2003. 

Skládání je podobné Petrusově a Watermanově metodě, které jsou zástupci 

cornersr-first metod. Metoda Roux využívá méně tahů než populární CFOP, je více 

intuitivní a vyžaduje znát méně algoritmů. Zvyknutí na tuhle metodu skládání, ale 

bývá pro začátečníky velkým problémem. 

 

ZZ 

Autorem metody je Polák Zbigniew Zborowsky, který metodu popsal v roce 2006. 

Metoda je cílena na nízký počet tahů a na rychlý čas. Během skládání je kostka 

držena v jedné orientaci, což umožňuje rychlé a intuitivní umístění kostiček bez 

přemýšlení a dívání se. Je však těžce zvládnutelná a trvá dlouho ji bravurně 

zvládnout. Začátečníci by měli počítat řádově s několika měsíci k dosažení nějakého 

slušného času. 

 

Petrus  

Autorem metody je Švéd Lars Petrus, který ji popsal v 80. letech dvacátého století. 

Jedná se o metodu s postupným stavěním bloků. Petrusova metoda využívá méně 

tahů než CFOP, je intuitivnější a vyžaduje mnohem méně algoritmů. Za použití 

několika technik může být orientace a permutace rohů provedena současně. 

Poslední vrstva jde dokonce poskládat na jeden pohled, nicméně to drasticky zvyšuje 

počet algoritmů. 
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ZB 

Autorem metody je Polák Zbigniew Zborowski a Nizozemec Ron van Bruchem, kteří 

svoji metodu popsali v roce 2002 a jedná se o podobnou variantu skládání jako u 

CFOP. Zbigniew Zborowski tvrdí, že vyžaduje v průměru 40 tahů. Nevýhodou je, že 

metoda obsahuje kolem 800 algoritmů a trvá velmi dlouho se ji celou naučit. 

 

Heise 

Autorem metody je Australan Ryan Heise, který metodu popsal v roce 2003. Jedná 

se o intuitivní metodu, u které není zapotřebí žádných algoritmů, používá extrémně 

nízký počet tahů, ale může být obtížné dostat se k dobrým časům. Metoda je 

efektivnější než většina ostatních metod, a proto je vhodná ke skládání co 

nejmenším počtem tahů. Každý tah musí být naplánován, takže lidé, co provádějí 

tahy rychle, budou zklamáni. Na některé kroky může být velmi obtížné si zvyknout, a 

začátečníci by nemuseli dostatečně porozumět teorii kostky, která je pro tuhle 

metodu potřebná. 

 

3 Tvary kostek 
 

Kostka 4x4x4  

20. prosince 1983 si ji nechal patentovat Peter Sebesteny. Původní název byl 

Sebesteny Cube, ale posléze byla přejmenována na Rubikova pomsta.  
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Kostka 5x5x5 

15. července 1986 si ji nechal patentovat Udo Krell, pod názvem Professor´s Cube. 

Cube 21  

16. března 1993 si ji nechali patentovat Karel Hršel a Vojtěch Kopský. V cizině je 

znám jako Square- 1 a mluví se o něm jako o mnohokrát těžším hlavolamu než je 

Rubikova kostka. 

Obrázek 2 

 

Skewb 

Je to puzzle ve stylu Rubikovy kostky. Byl vynalezen Tony Durhamem a prodávat ho 

začal Uwe Meffert, pod původním názvem Pyraminx Cube. Název Skewb byl 

vytvořen Douglasem Hofstadterem a Meffertovi se zalíbil natolik, že ho začal 

prodávat pod tímto názvem. 

Obrázek 3 

 

 

 



10 
 

Pyraminx 

Je to čtyřboký hlavolam podobný Rubikově kostce. Byl vynalezen a patentován Uwe 

Meffertem po vzoru originálu 3 vrstvé Rubikovy kostky. Představil jej Tomy Toys 

(tehdy 3. největší společnost na výrobu hraček na světě) v roce 1981. 

Pyraminx má celkem málo možných pozic, a proto je mnohem jednodušší než 

kostka 3x3x3. 

Obrázek 4 

 

Megaminx  

Než tento hlavolam vznikl, podílelo se na jeho podobě mnoho lidí. Jeho finální verzi, 

ale nechal patentovat Uwe Meffert v roce 1981. Hlavolam je známý také pod názvem 

Magický dvanáctistěn nebo Hungarian Supernova. 

Obrázek 5 

 

4 Druhy kostek 
Nejsou jen Rubikovy kostky tak, jak je známe, ale existuje spousta různých druhů. Já 

jsem vybral ty, které mě nejvíc zaujaly. A jednu z nich mám dokonce doma.  
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Například tyhle kostky vypadají jako nějaký hlavolam. 

Obrázek 6 

 

Tahle kostka je například zajímavá tím, že má každý díl jinak dlouhé strany, některý 

díl má tvar krychle a některý tvar kvádru. 

Obrázek 7 

 

U této kostky se místo barev skládají obrázky. 
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Obrázek 8 

 

Tohle je sudoku kostka, kterou mám i doma. Způsob skládání spočívá v tom, že na 

každé straně kostky musí být čísla seřazená od 1 do 9. 

Obrázek 9 

 

5 Moje zkušenosti s Rubikovou kostkou 
Všechno začalo, když se nám jednou ve třídě objevila Rubikova kostka a všichni se ji 

snažili složit. Jeden ze spolužáků to dokázal, tak jsem se ho hned ptal, jak to udělal a 

aby mě to naučil. Ukázal mi, jak na to a časem mě to začalo bavit tak moc, že jsem si 

našel na internetu videa, jak skládat kostku rychleji a rychleji. Celkem mi to šlo, ale 

problém byl v tom, že jsem měl jen nějakou starou kostku, která se pořád zasekávala 

a rozpadávala. Tak jsem si našel na internetu novou, přímo určenou k rychlému 

skládání a co nejdřív ji objednal. S novou kostkou to šlo o hodně lépe, dělal jsem si 

nové rekordy a pořád se učil nové algoritmy, abych skládal co nejrychleji. Po čase se, 

ale i tahle kostka začala sekat, tak jsem si na internetu našel, že pomáhá, když se 

celá rozloží, jednotlivé díly se umyjí a ještě promaže silikonovým olejem. To hodně 

pomohlo a kostku ještě více zrychlilo, ale za pár dní to bylo zase to stejné, sekala se, 
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tak jsem ji umýval pořád dokola a už mi ani nepřišlo, že to nějak pomáhá. Tak jsem 

se rozhodl, že si koupím ještě nějakou lepší, a začal jsem hledat. Díval jsem se na 

videa s kostkami, na recenze a všechno, co by mi pomohlo vybrat kostku, se kterou 

bych byl spokojený. Nakonec jsem si jednu vybral a objednal, byla o trošku menší 

než ta, kterou jsem měl doteď, ale skoro hned sem si na to zvykl. S touhle kostkou 

jsem spokojený, skoro vůbec se neseká, a když už se něco stane, tak ji trošku 

namažu olejem a funguje zase v pohodě. Našel jsem si na internetu jeden měřič 

času, kde zkouším, za jak dlouho kostku složím a počítá to i průměr a celkově je to 

měřič přímo určený ke skládání kostky. Později si ale chci koupit měřič, který se 

používá přímo na soutěžích, ale zatím o tom teď nijak nepřemýšlím. Ze začátku jsem 

kostku složil přibližně za minutu a půl, ale později jsem se dostal až na můj rekord, 

což je 26 vteřin. Hlavně se učím nové algoritmy, abych kostku poskládal co 

nejrychleji, i když moje časy jsou celkem dobré, na ty světové rekordy to zdaleka 

nemá.  

6 Speedcubing 
 

Speedcubing je systém soutěžení ve skládání Rubikovy kostky a příbuzných 

hlavolamů. Jedná se především o soutěže s nejrychlejším složením (započítává se 

průměr z pěti složení, přičemž nejhorší a nejlepší výkon se škrtá). Další disciplínou je 

složení s co nejméně tahy. K této disciplíně se používají kostky 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4 

a 5x5x5. Populární je také soutěžení ve skládání poslepu. V takovém skládání se čas 

spouští ve chvíli, kdy si soutěžící začne kostku prohlížet. Dalšími disciplínami jsou 

složení poslepu co nejvíce kostek, skládání jednou rukou nebo nohou.  

6.1 Rekordy ve skládání 

6.1.1 Světové rekordy 

 

Kostka 3x3x3  

Rekord drží Lucas Etter, který kostku složil za 4,90 vteřin. 

Kostka 4x4x4 

Rekord drží Feliks Zemdegs, který kostku složil za 21,54 vteřin.  
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Kostka 5x5x5 

Rekord drží Feliks Zemdegs, který kostku složil za 46,97 vteřin. 

Obrázek 10 

 

 

Kostka 3x3x3 poslepu  

Rekord drží Kaijun Lin, který kostku poslepu složil za 21,05 vteřin.  

Kostka 3x3x3 jednou rukou  

Rekord drží Feliks Zemdegs, který kostku jednou rukou složil za 6,54 vteřin. 

Kostka 3x3x3 nohama 

Rekord drží Jakub Kipa, který kostku nohama dokázal složit za 20,57 vteřin. 

Obrázek 11 

 

Kostka 3x3x3 nejméně tahů 

Rekord drží Tim Wrong, který kostku složil 19 tahy.  

Nejvíce kostek poslepu  

Rekord drží Marcin Kowalczyk, který složil poslepu 41 kostek za 54 minut a 14 vteřin.  
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6.1.2 České rekordy 

 

Kostka 3x3x3 

Rekord drží Matěj Mužátko, který kostku složil za 6,94 vteřin. 

Obrázek 12 

 

Kostka 3x3x3 jednou rukou  

Rekord drží Matěj Grohmann, který kostku jednou rukou složil za 10,85 vteřin.  

Pyraminx 

Rekord drží Petr Michovský, který Pyraminx složil za 2,42 vteřin.  

Kostka 3x3x3 poslepu 

Rekord drží Pavel Jelínek, který kostku poslepu složil za 38,82 vteřin.  

Nejvíce kostek poslepu  

Rekord drží Matěj Mužátko, který poslepu složil 16 kostek za 55 minut a 59 vteřin. 
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Závěr 

Závěrem této práce bych chtěl napsat, že zpracování tohoto tématu nebylo zrovna 

lehké. Myslel jsem si, že seženu více informací, ale moc jich k sehnání nebylo. 

Doufám, že i tak se Vám moje práce líbila a přinesla Vám nové informace, o kterých 

jste třeba nevěděli. Já jsem se například dozvěděl, kolik metod ke skládání existuje a 

to mě velice překvapilo. 

Resumé 

At the end of my work I would like to write that processing of this topic was not easy. I 

thought that I will find more information, but there was not available too many. I hope 

that you liked my work and it gave you new information, which you did not know. I 

learned found out how many methods there exist and I was very surprised. 
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