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Pravidla pokeru

Balíček karet
Jeden balíček karet se skládá z 52 karet. Karty jsou 
ve čtyřech barvách, z nichž každá obsahuje 13 karet. 
Pro „normální“ poker není zapotřebí žolíkových karet.

Čtyři barvy karet
Všechny čtyři barvy mají stejnou hodnotu, což znamená,
že např. piky nejsou vyšší než srdce.

Pořadí karet podle jejich hodnoty
Při pokeru má nejvyšší hodnotu eso a nejnižší hodnotu
dvojka. Eso je však možné použít také jako nejnižší kartu 
k vytvoření postupky 1(A)-2-3-4-5. 

Pořadí výherních kombinací podle jejich hodnoty 
(hand rankings)
Výherní kombinace při pokeru se skládá z 5 karet, zva-
ných někdy také hand. Každá výherní kombinace se skládá
z různých karet, např. Straight Flush, Full House atd. nebo
karet, které se k sobě vůbec nehodí, tedy nezapadají do
žádné kombinace. 
Vyhrává ten hráč, jehož výherní kombinace je nejsilnější.
Pokud mají hráči stejně silné výherní kombinace, je roz -
hodující, kdo z nich má nejvyšší „zbývající kartu v ruce“. 
Tato karta se nazývá také kicker. Pokud tato nejvyšší
 „zbývající karta v ruce“ leží jako společná karta na stole
tak, že ji všichni vidí, nebo pokud všichni spoluhráči drží 
v ruce stejnou kartu (kicker), pak hra dopadla nerozhodně,
a proto musí dojít k rozdělení výhry. 
Následuje přehled jednotlivých výherních kombinací 
v pořadí od nejslabší po nejsilnější. 

Pořadí
One Pair                 jeden pár čili dvojice karet se stejnou-

hodnotou.
Two Pairs               dva páry čili dvě dvojice karet se

stejnou hodnotou.
Three of a Kind     trojice karet se stejnou hodnotou.
Straight                 postupka pěti karet, jako např. 8-9-10-

J-Q nebo 2-3-4-5-6. Eso může být 
v postupce (Straight) nejnižší kartou (1)
nebo nejvyšší kartou (A). 
Eso se však nesmí objevit uprostřed
postupky, proto je postupka J-Q-K-1(A)-
2 neplatná. 
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Karty v ruce nemusíte držet v přísluš -
ném pořadí.

Flush                      pět libovolných karet stejné barvy. 
Full House             trojice karet se stejnou hodnotou a 

ve stejné výherní kombinaci a zároveň
dvojice karet („Pair“) se stejnou hod-
notou. 

Four of a Kind       čtveřice karet se stejnou hodnotou
(nazývané také poker). 

Straight Flush      postupka (pět po sobě následujících
karet) („Straight“), kde všechny karty
mají stejnou barvu. 

Royal Flush          královská postupka („Straight“) s esem:
10-J-Q-K-A, kde všechny karty mají
stejnou barvu. 

Základy: Abeceda pokeru

All-in
Hrát all-in znamená vsadit všechny své žetony nebo všemi
svými žetony dorovnat sázku. Pokud jiný hráč vsadí více
žetonů, než máte k dispozici Vy, máte u varianty No-Limit-
Hold’em přesto možnost hrát all-in. Hrajete pak pouze 
o tu část protihráčových žetonů, kterou jste sami vsadili.

Bet
Vkládáte žetony do společného banku (pot). Ostatní hráči
můžou buď dorovnat sázku, zvednout sázku nebo složit
karty.

Blindy buttony (small blind/big blind/missed blind)
Blindy jsou tzv. „nucené“ sázky ve hře Texas Hold’em.
Hráč nalevo od dealera (= rozdávajícího hráče) musí
zaplatit tzv. small blind (= malou povinnou sázku), hráč
který následuje pak platí tzv. big blind (= velkou povinnou
sázku). Pokud některý z hráčů zmešká hru, ve které přes
jeho pozici „prošly“ povinné sázky, označí se jeho místo
buttonem missed blind. Když se pak hráč vrátí do hry,
musí sázku dorovnat. 

Blafování
Pokud držíte v ruce slabou karetní kombinaci a přesto si
na svoje karty vsadíte, říká se tomu blafovat. Spekulujete
na to, že ostatní hráči složí karty. Cílem blafování je přimět
ostatní hráče k tomu, aby složili karty, a tímto způsobem
vyhrát.
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Board cards/Community Cards
Board cards, někdy zvané také community cards, jsou
karty, které leží uprostřed stolu a sdílí je všichni hráči, 
jsou to tedy společné karty, které může každý z hráčů
použít k vytvoření vlastní karetní kombinace.

Dealer Button
Označení dealer button se používá pro hráče, který je 
na řadě s rozdáváním karet. 

Call
Znamená, že dorovnáte sázku, kterou někdo před Vámi
dal do banku (pot). Abyste zůstali v banku, musíte vsadit
nejméně tolik, kolik vsadil do banku hráč před Vámi.
Můžete však také zvýšit sázku nebo složit karty.

Check
Představuje situaci, kdy jste se rozhodli nevsadit, ale
chcete pokračovat ve hře. Čekáte, co se po Vás bude na
stole dít. Pokud další hráč zvýší sázku, musíte ji nejméně
dorovnat, abyste zůstali ve hře. Check se smí provádět 
od druhého kola.

Flop
Flop je označení pro první tři společné karty, které jsou
vyloženy najednou na stůl.

Fold
Fold je odstoupení ze hry složením karet: rozhodnete se,
že nedorovnáte sázku protihráče a hru vzdáte.

Hole Cards
Dvě karty v rukou hráče, které protihráči nevidí.

Pozice
Pozice, kterou má hráč u stolu na poker, závisí na pozici
dealera (rozdávajícího hráče), popř. na pozici jeho buttonu. 
      •     Dealer (rozdávající hráč) má nejlepší pozici,

 protože smí v každém kole jednat jako poslední. 
      •     Small blind má nejhorší pozici, protože musí 

jednat vždy jako první. 

Raise
Zvýšíte sázku některého z protihráčů před Vámi.

River
River je označení pro pátou, a tedy poslední společnou
kartu vyloženou na stůl.
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Turn
Turn je označení pro čtvrtou, tedy předposlední společ nou
kartu vyloženou na stůl. Je rozdána po flopu a před river.

Under the Gun (UTG)
Označuje pozici hráče nalevo od big blindu – v této 
pozici jste při rozhodování opravdu pod velkým tlakem.

Základy sázek 

Bet
Uskutečníte 1. sázku v jednom kole sázek - vsadíte si. Hráči
po Vás musí sázku dorovnat, aby mohli zůstat ve hře (call).

Check
„Check“ je možný pouze tehdy, když nebyla v tomto
hracím kole před Vámi uskutečněna žádná sázka (bet).
Počkáte, co se bude dít po Vás a neuskutečníte žádnou
sázku. Pokud hráč po Vás uskuteční bet, musíte jeho sázku
na konci tohoto kola sázek dorovnat, abyste zůstali ve hře.

Fold
Rozhodnete se již dál nehrát dál svou výherní kombinaci a
hru vzdáte složením karet. Bank už tedy vyhrát nemůžete.

Call
Dorovnáte sázku tím, že na stůl položíte přesnou hodnotu
sázky v žetonech. Tak zůstanete ve hře a bude rozdána
další karta, pokud někdo po Vás neuskuteční raise. 

Raise
Zvýšíte sázku. Podle varianty sázky to může znamenat
jednu sázku, maximálně celý bank nebo maximálně
všechny žetony, které ještě vlastníte. Ostatní protihráči
musí dorovnat sázku (call), nebo ji znovu zvýšit (raise),
aby mohli zůstat ve hře.

Showdown
Pokud je po závěrečném kole sázek ve hře ještě více než
jeden hráč, dojde k tzv. showdown. Karty se odkryjí s cílem
zjistit, který z hráčů má nejsilnější výherní kombinaci, a
tudíž vyhrává bank. Pokud je stav mezi dvěma nebo více
hráči nerozhodný, rozdělí se bank na stejné díly. Pokud
není přesné rozdělení banku možné, dostane zbylý žeton
(tzv. old chip) hráč na první pozici.
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Standardní výhra
Pokud je po závěrečném kole sázek ve hře už jen jeden
hráč, vyhrává standardním způsobem celý bank. Nemusí
ukázat svou vítěznou karetní kombinaci. 

Taktiky

Reraise
Pokud někdo před Vámi zahájí hru zvýšením sázky (raise),
ale Vy si myslíte, že je Vaše výherní kombinace mnohem
silnější, takže znovu zvýšíte sázku, hovoříme o tzv. zno-
vuzvýšení již zvýšené sázky, tedy reraise. Tím svého pro -
tihráče donutíte k tomu, aby minimálně dorovnal Vaši
sázku, takže zvětšíte bank, a tím i Vaši možnou výhru.

Check raise
Tato taktika výborně funguje, pokud po Vás následuje
agresivní hráč. Máte velmi silnou výherní kombinaci a
chcete zvýšit bank. Uskutečníte check a doufáte, že
některý z hráčů, kteří hrají po Vás, zvýší sázku, abyste 
pak mohli ještě jednou zvýšit. 
Check raise je důležitým nástrojem ke zvýšení banku. 
Tato taktika však funguje jen tehdy, když po Vás někdo
sázku zvýší!

Blindy
Blindy slouží k „donucení“ hráčů k sázce, protože hra 
by bez nich jinak nemohla pořádně fungovat. Hráči by
totiž jinak vsázeli jen na svoje nejsilnější kombinace karet, 
a tak by nedocházelo k žádnému zajímavému sázení. 

V každé hře vsadí hráč sedící jako první po levé straně
 rozdávajícího v prvním kole tzv. small blind, následující
hráč vsadí tzv. big blind. Pozice blindů se postupně posu-
nuje současně s pozicí dealera (rozdávajícího hráče) ve
směru hodinových ručiček kolem dokola. Před začátkem

DEALER

SMALL
BLIND

 BIG 
BLIND
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hry se všichni hráči dohodnou na tzv. small blindu, např. 
na 5 pokerových dolarech. Big blind má zpravidla dvojná-
sobnou hodnotu, tedy 10 pokerových dolarů. Hráči s blindy
musí na konci prvního kola minimálně dorovnat obnos do
nejvyšší sázky, aby mohli zůstat ve hře.

Pozice
Povinné sázky (blindy) se po každém kole posouvají ve
směru hodinových ručiček. Hráč na levé straně od rozdá-
vajícího hráče vloží malou povinnou sázku (small blind) a
hráč na levé straně od small blindu vloží velkou povinnou
sázku (big blind). 
V prvním kole sázek začíná hráč na levé straně od big
blindu první volnou sázkou. Této pozici se říká také 
„Under the Gun“ (=UTG), protože v této pozici jste při
 rozhodování opravdu pod velkým tlakem. Hráč, který
vsázel velkou povinnou sázku (big blind), rozhoduje jako
poslední. 
V následujících kolech sázek však začíná hráč, který 
vsadil malou povinnou sázku (small blind). 
Po těchto dvou pozicích následují u plně obsazeného 
stolu s 10 hráči: 
      3 časné pozice (= „early position“ neboli EP), 
      3 střední pozice (= „middle position“ neboli MP) a 
      2 pozdější pozice (= „late position“ neboli LP). 
      Posledním 2 pozicím u stolu se říká také cutoffseat

(sedí hned vedle rozdávajícího hráče na pravé straně)
a button (rozdávající hráč). 

Pozice u stolu je při hře často rozhodující. Dobrá informo-
vanost může mít u pokeru velkou cenu. Na pozdější pozici
jste nejlépe informováni o hráčích, popř. o jejich akcích,
které byly provedeny dříve. 
Když někdo sází před Vámi, poskytuje Vám tím informace,
které potřebujete k tomu, abyste mohli uskutečnit svou
sázku. Zároveň však hráč před Vámi sází bez toho, že by
věděl, co se bude dít po něm.

Návod ke hře Texas Hold’em

Tato hra patří k nejoblíbenějším hrám na pokerovém stole,
přičemž existuje mnoho variant. Cílem hry je vyhrát s co
nejlepší výherní kombinací nebo blafováním všechny že -
tony, tzn. získat bank, který je tvořen ze sázek všech
hráčů. 
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Hra se skládá ze čtyř kol sázek a může ji hrát současně 
2 – 10 hráčů.
POZOR:            Nehrajte o pravé peníze, protože ...

... je to zakázáno,

... to může pokazit radost, když první 
hráč v kole opravdu přijde o peníze. 

Přípravy
Všichni hráči se posadí k jednomu (pokud možno kulaté -
mu) stolu.
K dispozici máte následující hrací žetony:
            červené:    5 pokerových dolarů
            modré:       10 pokerových dolarů
            zelené:       25 pokerových dolarů
            černé:        100 pokerových dolarů

Každý hráč obdrží
      •     20 hracích žetonů s hodnotou 5 
      •     15 hracích žetonů s hodnotami 10 a 25. 
Zbývající žetony se vloží do banky.
Určete dealera (rozdávajícího hráče):
      •     Před prvním kolem se rozdá každému hráči jedna

karta tak, aby ji všichni viděli. Nejvyšší karta =
první dealer.

      •     Dealer se mění v každém kole ve směru hodino-
vých ručiček. 

Položte před hráče odpovídající buttony: 
Dealer (rozdávající hráč), vlevo vedle něj small blind 
a vedle něj big blind. 
A můžete začít hrát!

První kolo sázek
Karty se rozmíchají a všichni hráči obdrží ve směru ho -
dinových ručiček nejdříve první a potom druhou kartu.
Těmto dvěma skrytým základním kartám se říká také 
hole cards nebo pocket cards a smí je vidět jenom hráč,
kterému patří. 

• „Pokerový dolar“ je smyšlená měna. Vyberte si
podle nálady jinou měnu, např. „pokerový tolar“.

• Pokud hru bude hrát větší množství hráčů, snižte
počet žetonů na jednoho hráče a případně neza-
kládejte banku.
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První hráč po dealerovi musí vložit malou povinnou 
sázku (small blind), tedy 5 pokerových dolarů. 
Druhý hráč po dealerovi vloží velkou povinnou sázku 
(big blind) ve výši 10 pokerových dolarů. 
Všichni hráči teď musí postupně hrát. Začíná třetí hráč 
po dealerovi.
Každý z hráčů nyní může ...
...    složit karty (fold) tak, že je skryté odevzdá - toto kolo

tím je pro hráče ukončené,
...    dorovnat sázku (call), tedy vsadit minimálně tolik

„pokerových dolarů“ jako hráč před ním,
...    nebo zvýšit sázku (raise), tedy vsadit více „pokerových

dolarů“ než hráč před ním. K tomuto účelu hráč na
stůl nejdříve položí stejný počet žetonů a poté k nim
přiloží další hromádku žetonů. 

Pokud tedy například jeden z hráčů vsadil 5 pokerových
dolarů, ale další hráč po něm zvýšil na 10 pokerových
dolarů, musí tento hráč, jakmile bude na řadě, zvýšit také
minimálně na 10 pokerových dolarů nebo složit karty. 
Pokud některý z hráčů složí karty, jeho vsazené žetony
propadají.
Když všichni hráči vsadili stejný obnos, jdou žetony do
banku a následuje druhé kolo. 
Pokud nikdo z hráčů sázku nezvýšil, může hráč, který
vložil velkou povinnou sázku (big blind), jako jediný ještě
sázku zvýšit. 

Druhé kolo sázek
Ve druhém kole sázek vyloží dealer doprostřed stolu
 viditelně pro všechny hráče tři společné karty (board
cards/community cards). Těmto třem kartám se říká flop.
K tomuto účelu se z hromádky karet nejdříve odloží
svrchní karta tak, aby ji nikdo neviděl, a teprve potom 
se vyloží tři společné karty viditelně pro všechny hráče. 
Tím se zabrání tomu, aby byly vyloženy kombinace karet 
z prvního kola sázek, pokud karty nebyly dobře promí-
chány.
Začíná druhé kolo sázek, u kterého nejsou žádné povinné
sázky. 
Druhé kolo sázek začíná hráč small blind, tedy hráč, který
je na řadě za dealerem. 
Každý hráč, který je ještě ve hře, má opět možnost
dorovnat, zvýšit sázku nebo složit karty. 
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Další možností je zdržet se sázky (check). Přitom se ne -
vkládají žádné žetony. Jakmile však jeden z hráčů vsadí,
není již možné se sázky zdržet: hráči musí buď dorovnat,
složit karty nebo zvýšit sázku.
Když všichni hráči vsadili stejný obnos, jdou žetony do
banku a následuje třetí kolo. 

Třetí kolo sázek 
Ve třetím kole sázek je ke třem společným kartám (flop)
rozdána čtvrtá společná karta. Této čtvrté kartě se říká
turn. 
K tomuto účelu se z hromádky karet opět nejdříve odloží
svrchní karta tak, aby ji nikdo neviděl, a teprve potom se
vyloží další společná karta viditelně pro všechny hráče. 
Poté začíná třetí kolo sázek, které probíhá stejně jako
druhé kolo sázek. 
Toto kolo končí, když všichni hráči vsadili stejný obnos.

Čtvrté kolo sázek
Ve čtvrtém kole sázek je rozdána pátá (poslední) společná
karta. Této páté kartě se říká river. 
Vyloží se pátá společná karta viditelně pro všechny hráče. 
Poté začíná čtvrté kolo sázek, které probíhá stejně jako
třetí kolo sázek. 
Toto kolo končí, když všichni hráči vsadili stejný obnos.

Předčasný konec hry
Když jeden z hráčů zvýšil sázku a všichni ostatní hráči
 složili karty, pak tento hráč kolo vyhrál. Nemusí ukázat 
své karty a vyhrává „standardním způsobem“. 
Všechny karty se vrátí tak, aby je nikdo neviděl. 

Showdown
Pokud vsadili nejméně dva hráči v posledním kole sázek
stejně vysoký obnos, dojde k tzv. showdown a hráči musí
ukázat svoje karty. 
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Přitom musí každý ze zbývajících hráčů vytvořit ze svých
dvou vlastních karet (hole cards) a z pěti společných
karet, které leží otevřeně na stole, co nejlepší výherní
kombinaci. 
K tomu smí hráči použít maximálně pět karet. 
Showdown probíhá takto:
•     Hráč, který jako poslední zvýšil sázku, musí svoje karty

ukázat jako první. Pokud nikdo z hráčů sázku nezvýšil,
musí jako první ukázat své karty první hráč (small
blind), který následuje po dealerovi. 

•     Všichni ostatní hráči musí své karty ukazovat
postupně ve směru hodinových ručiček nebo musí
složit karty a pak je vrátit zpět tak, aby je nikdo
neviděl. 

•     Hráč s nejsilnější výherní kombinací, popř. hráč, který
zůstal jako poslední aktivní, vyhrál bank. 

•     Pokud má více hráčů stejně silnou výherní kombinaci,
rozdělí se bank rovným dílem. Tak vyhrají všichni hráči
stejný obnos. 

•     Pokud není přesné rozdělení banku možné, dostane
zbylý žeton (tzv. old chip) hráč na první pozici. 

Když je bank prázdný, může začít další kolo hry. Hrací
žeton dealera dostane další hráč. Tento žeton označuje
hráče jako dalšího, který bude rozdávat karty. 

Tipy
•     Ne méně než pět z celkového počtu sedmi pro Vás

relevantních karet je vidět již ve druhém kole sázek. 
To Vám umožní dobrý přehled o tom, jak silná je Vaše
výherní kombinace nebo jak silnou se ještě může stát.

•     Promyslete si, jak dobře by se společné karty hodily 
k Vašim hole cards, které držíte v ruce. Jaké kombi-
nace karet by z nich bylo možné vytvořit?

•     Zbavte se co nejdříve slabých kombinací karet. Když
předčasně složíte karty, protože v ruce držíte bez-
cennou kombinaci karet, ještě jste moc neprohráli. 

•     Existuje celá řada variant této hry. Domluvte se před
novým kolem hry, které varianty chcete hrát a které
případně hrát nechcete. 
Návody ke hře najdete na internetu nebo v knihku-
pectví. 
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Číslo výrobku: CZ 298 124

Made exclusively for:           
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

UPOZORNĚNÍ. Nevhodné pro děti mladší
36 měsíců. Obsahuje malé části. Nebezpečí
 udušení. 


