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1) Evropská ruleta  

 
Hrací stůl 
Hra se hraje u stolu ve tvaru obdélníku s místy pro více Hráčů na dvou vnějších stranách 
a pozicí jednoho Krupiéra na vnitřní straně. Na jednom rohu stolu je umístěno ruletové kolo 
pro určení výherních čísel a displej s informacemi o výherních číslech. U stolu jsou dále 
vyvěšeny informace o minimálních a maximálních Sázkách tohoto stolu a marker pro 
označování hodnot hracích žetonů. Stůl je pokryt plátnem s vyznačením ruletových Sázek.  

Ruletové kolo 
Ruletové kolo se skládá ze stacionární misky a otočného disku s oddíly s čísly 0 až 36. Disk 
se otáčí okolo své středové osy. Na stranách sklonu disku jsou kovové separátory. Čísla na 
disku nejsou v aritmetickém pořadí, ale mají standardní evropskou konfiguraci. 

Umístění čísel 
Sekvence čísel standardního ruletového kola - 0, 32, 15, 19, 4, 
21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 
1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 a 26.  

Kromě čísla „0“, které je zelené, se na ruletovém kole 
pravidelně střídají červená a černá čísla.  

Kulička pro ruletové kolo 
Pro určení výherního čísla na ruletovém kole se používá 
kulička ze syntetického materiálu. V případě, že se v průběhu 
vhazování dostane kulička mimo ruletové kolo, jsou Sázky 
neplatné.  

Hodnotové žetony 
Každý Hráč si může hodnotové žetony vyměnit u hracích stolů 
za barevné hrací žetony, nazývané „wheel checks“. Hráč 
dostane na požádání hrací žetony wheel checks v jedné barvě, se kterou nebude u téhož stolu 
hrát nikdo jiný. Barevné hrací žetony lze použít pouze pro Sázky u stolu, u nějž je Hráč obdržel. 
Hodnota 1 barevného hracího žetonu je stanovena vždy na základě dohody mezi Hráčem 
a Krupiérem a zviditelněna po celou dobu hry. Do konce provozní doby jsou barevné hrací 
žetony měněny za hodnotové v tomto dohodnutém poměru. Při případné zpětné výměně 
wheel checks hracích žetonů na hodnotové žetony v dalších dnech je uznaná pouze minimální 
hodnota. 

Pravidla hry 
1) Krupiér požádá Hráče, aby vsadili své Sázky na stůl. Hodnotové nebo hrací žetony musí 

být umístěny na plátně ruletového stolu. Krupiér zahájí každou hru prohlášením: “Umístěte 
své Sázky prosím”. Po uplynutí vhodného časového intervalu vhodí Krupiér kuličku do 
ruletového kola. 

2) Krupiér vhodí kuličku do ruletového kola v opačném směru, než je směr rotujícího disku. 
Poté, co kulička obkrouží alespoň desekrát obvod, skutálí se do očíslovaných oddílů 0-36 
představujících čísla. V dostatečném předstihu před tím, než kulička spadne do 
očíslovaného oddílu, Krupiér zastaví přijímání dalších Sázek prohlášením: “Žádné další 
Sázky, prosím”. Po tomto prohlášení již nemohou Hráči sázet, zrušit, převádět nebo měnit 
své Sázky. V případě, že kulička při vhazování opustí prostor ruletového kola, ohlásí 
Krupiér “Nová hra”. Sázky jsou v tomto případě neplatné a může s nimi být manipulováno 
až do dalšího ohlášení Krupiérem: “Žádné další Sázky, prosím”.  
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3) Jakmile se kulička zastaví v jednom z očíslovaných oddílů, Krupiér označí výherní číslo 
na plátně k tomu určenou kuželkou s názvem „dolly“, ohlásí výherní číslo a zároveň je toto 
zobrazeno na displeji. Všechny Sázky, které se vztahují k danému číslu, včetně barvy 
čísla, vítězí. Prohrané Sázky jsou vybrány a vítězné Sázky jsou vyplaceny podle tabulky 
výplatních poměrů. 

Sázky 
Výše minimální a maximální Sázky určená pro konkrétní hrací stůl je označena na hracím 
stolu. Provozovatel má možnost změnit určenou výši minimální a maximální Sázky na hracím 
stole kdykoli v průběhu otevírací doby, ale vždy pouze jejím zvýšením, přičemž změna musí 
být ohlášena předem. Provozovatel může povolit konkrétnímu Hráči, na základě jeho 
požadavku, zvýšení limitu minima a maxima Sázek pro tohoto Hráče. 

Všechny Sázky menší než požadované minimum, které nebudou odmítnuty do ohlášení konce 
Sázek Krupiérem, budou považovány za neplatné Sázky. Všechny Sázky větší než 
požadované maximum, které nebudou odmítnuty do ohlášení konce Sázek Krupiérem, budou 
vyplaceny pouze do výše povoleného maxima. Hodnota Sázky nad povolené maximum bude 
vrácena. 

Hráč může umístit v průběhu jedné hry tolik Sázek, kolik chce až do maxima hracího stolu. 

Typy Sázek, které Hráč může vsadit s příslušnými výplatními poměry: 

a) Straight up Bet (přímá Sázka) je Sázka na jedno číslo. Vyplácí se v poměru 35:1. 
b) Split Bet je Sázka na dvě sousední čísla. Vyplácí se v poměru 17:1. 
c) Street Bet je Sázka na tři čísla v horizontální lince. Vyplácí se v poměru 11:1. 
d) Corner Bet je Sázka na blok 4 čísel. Vyplácí se v poměru 8:1. 
e) Six Line Bet je Sázka na 6 čísel ve dvou sousedních řadách. Vyplácí se v poměru 5:1. 
f) Column Bet je Sázka na dvanáct čísel ve svislém sloupci 1–3. Vyplácí se v poměru 

2:1. 
g) Dozen Bet je Sázka na dvanáct čísel ve vodorovném poli 1-3. Nízká (první tucet 1-12), 

střední (druhý tucet 13-24) nebo vysoká (třetí tucet 25-36). Vyplácí se v poměru 2:1. 
h) Even Bet je Sázka na vnější šance (sudá, či lichá, červená nebo černá, nízká (1-18) 

nebo vysoká (19-36). Vyplácí se v poměru 1:1. 
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra: 
 

Sázka Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

Straight up 1€ 2.000€  

Split 1€ 4.000€  

Street Bet 1€ 6.000€  

Corner 1€ 8.000€ 2.064.000€ 

Six Line 1€ 12.000€  

Column a Dozen 
(vnější šance) 

5€ 100.000€  

Even Bet 
(vnější šance) 

5€ 100.000€  

 
Výherní možnosti a výherní poměry 

Sázka Název Výherní poměr Typ Sázek 

červená Even Chance 1: 1 h) 

černá Even Chance 1: 1 h) 

sudá Even Chance 1: 1 h) 
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lichá Even Chance 1:1 h) 

Nízká čísla (1 to 18) Even Chance 1:1 h) 

Vysoká čísla (19 to 36) Even Chance 1:1 h) 

1. Tucet (1 to 12) Dozen 2:1 g) 

2. Tucet (13 to 24) Dozen 2:1 g) 

3. Tucet (25 to 36) Dozen 2:1 g) 

1.  Sloupec 
(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34) 

Column 2:1 f) 

2.. Sloupec 
(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35) 

Column 2:1 f) 

3.Sloupec 
(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36) 

Column 2:1 f) 

Kombinace šesti čísel Six Line 5:1 e) 

0,1,2,3 kombinace Corner 8:1 d) 

Kombinace čtyř čísel Corner 8:1 d) 

Kombinace tří čísel Street 11:1 c) 

Kombinace dvou čísel Split 17:1 b) 

Jakékoli číslo Straight-Up 35:1 a) 

 
Nula 
Když padne nula, vyhrávají Sázky vsazené na nulu, ostatní prohrávají a jsou staženy. To 
včetně Column, Dozen a Even Sázek. 
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2) Ruletový turnaj  
 
Hrací stůl a herní žetony 
Turnaj probíhá na hracím stole pro Evropskou ruletu pod dohledem tzv. Floormana, který 
představuje turnajového manažera Herního prostoru (dále také jen „management turnaje“) 
Pravidla hry Ruletového turnaje jsou shodná s pravidly hry uvedenými v tomto herním plánu 
pro Evropskou ruletu. O veškerých parametrech Ruletového turnaje budou Hráči informování 
před uhrazením vkladu do turnaje, tyto paramentry budou v souladu s tímto Herním plánem. 
Pro hru v turnaji se používají turnajové žetony. Provozovatel vždy oznámí detailní informace 
každého turnaje před jeho začátkem. 
 
Všeobecná pravidla Ruletového turnaje 

1) Účast v turnaji je umožněna Hráči po zaplacení Vkladu (buy in). Výše Vkladu je pro 
všechny Hráče konkrétního turnaje stejná. Vklad je možné hradit vícekrát 
v návaznosti na pravidlech každého jednotlivého turnaje, která jsou vždy předem 
zveřejněna. V tomto případě se bude jednat o tzv. re-entry turnaj. Turnaj re-entry je 
takový, v němž máte příležitost znovu vstoupit do události poté, co jste z ní již byli 
vyřazeni. I když v této chvíli nebudete chtít vstoupit, stále se můžete obvyklým 
způsobem registrovat kdykoliv během období pozdní turnajové registrace. Více 
vstupů ve stejnou chvíli není povoleno. Pokud v turnaji re-entry ztratíte všechny své 
turnajové žetony, budete vyloučeni z události a obsadíte místo dané pořadím 
umístěných. V turnaji re-entry dostanete nové místo a budete usazeni jako jakýkoliv 
nový Hráč, obvykle skončíte u jiného hracího stolu. V turnaji re-entry je každý vstup 
považován za novou turnajovou registraci do události, takže platíte i nový buy-in, 
jako byste byli Hráčem, který právě přišel do turnaje. Upozorňujeme, že v turnaji re-
entry může být počet vašich opětovných vstupů omezen. Toto číslo bude oznámeno 
Hráčům před zahájením turnaje. Jakmile vyčerpáte povolený počet vstupů, nebudete 
již moct znovu hrát v této události.  

 
2) Maximum Hráčů na jednom hracím stole je 8, minimum jsou Hráči 2.  

 
3) Na začátku hry má každý Hráč turnaje shodný počet turnajových žetonů.  

 
4) Varianty ruletového turnaje: 

a)  Časová – ruletový turnaj se hraje po dobu přesně stanoveného času. Po 

vypršení tohoto časového úseku budou dohrány aktuálně rozehrané hry 

hazardní hry. Na konci tohoto úseku se žetony každého z Hráčů sečtou a 

hodnoty zaevidují. Po odehrání všech kol turnaje se zaevidované stavy 

žetonů všech účastníku vyhodnotí a vyhlasí se vítěz a další pořadí účastníků 

turnaje a honorované pozice.  

b)  Počet her – předem určený počet her hazardní hry probíhá každé kolo 

ruletového turnaje. Na konci tohoto úseku se žetony každého z Hráčů sečtou 

a hodnoty se zaevidují. Po odehrání všech kol turnaje se zaevidované stavy 

žetonů všech účastníku vyhodnotí a vyhlasí se vítěz a další pořadí účastníků 

turnaje a honorované pozice. 

c)  Knock out – před zahájením turnaje bude managementem turnaje určeno a 

všem hráčům oznámeno kolik Hráčů z každého kola postupuje do dalšího 

kola. Hraje se až do té doby, než na stole zůstane managementem turnaje 

předem určený počet Hráčů. Po odehrání všech kol turnaje se zaevidované 

stavy žetonů všech účastníku vyhodnotí a vyhlasí se vítěz a další pořadí 

účastníků turnaje a honorované pozice. 

d)  Jednokolový turnaj – vítěz bere vše. Po předem určeném počtu her hazardní 

hry, které se v turnaji uskuteční, odehraje každý účastník svoji část hry 
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hazardní hry. Jeho skóre se zapíše. Po odehrání všech Hráčů se vyhodnotí 

konečné stavy žetonů a vyhlásí vítěz a další pořadí účastníků turnaje a 

honorované pozice. 

e)  Vícekolový turnaj – účastníci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina 

odehraje předem určený počet her hazardní hry a do dalšího kola postoupí 

předem určený počet Hráčů. Takto se postupuje až do doby, než dojde na 

finálový stůl. Po odehrání finálových her se vyhodnotí konečné stavy žetonů 

a vyhlásí vítěz a další pořadí účastníků turnaje a honorované pozice. 

f)  Časově omezený turnaj – jedná se o typ turnaje kdy v předem stanoveném 

čase (např. 14 – 18 hodin) se lze přihlásit do turnaje. Výsledky každého 

Hráče se evidují a viditelně publikují. Hráč se může do turnaje přihlásit 

opakovaně. Turnaj končí v přesně stanovený čas. Po vypršení tohoto 

časového úseku budou dohrány aktuálně rozehrané hry hazardní hry. Po 

odehrání finálových her se vyhodnotí konečné stavy žetonů a vyhlásí vítěz a 

další pořadí účastníků turnaje a honorované pozice 

 

Před zahájením turnaje management turnaje na hracím stole uvede informace jaká 

varianta turnaje se hraje na hracím stole. Bude-li turnaj vícekolový bude před 

zahájením turnaje určeno, zda v každém dalším kole startují Hráči s počtem žetonů, 

které jim zůstali z kola předchozího, nebo se stejným počtem žetonů.  

 

5) Cílem hry je dosáhnout nejvyššího počtu žetonů v jednotlivých kolech turnaje, 
nejlépe v celém turnaji.  

 

6) Předem je určena hodnota minimální i maximální Sázky. Během každého kola 
turnaje je každý Hráč povinen vsadit alespoň minimální Sázku. Výjimkou je situace, 
kdy výše turnajových žetonů Hráče nedosahuje výše minimální Sázky, v takovém 
případě může Hráč vsadit všechny své zbývajícící turnajové žetony. 

 
7) Nedostaví-li se Hráč v určený čas na své hrací místo při startu turnaje, ztrácí možnost 

hry v turnaji.  V tomto případě bude Hráči vrácen Vklad do turnaje. 
 

8) V případě rovnosti počtu žetonů u dvou či více Hráčů i po ukončení herního kola, 
se o pořadí rozhodne dodatečnou hrou. 

 
9) Veškeré vybrané prostředky tvoří sumu, která je po odečtení zákonných odvodů mezi 

Hráče rozdělena podle zvolené varianty turnaje.  
 

 
Výplatní struktura turnaje: 
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Pocet 

Hracu
2-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-110 111-130 131-150 151-170 171-200

% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 60 50 40 37,00 34,00 31,50 30,00 29,25 27,50 26,55 25,75 25,16 24,00

2 40 30 30 25,50 23,50 22,75 21,70 21,00 19,55 18,45 17,70 17,00 16,35

3 20 20 16,25 15,00 14,50 14,00 13,65 12,80 12,20 11,60 11,05 10,80

4 10 11,75 11,50 11,00 10,60 10,30 9,85 9,55 9,40 9,15 8,90

5 9,50 9,00 8,50 8,20 8,00 7,80 7,70 7,55 7,38 7,15

6 7,00 6,50 6,40 6,20 6,10 6,00 5,90 5,82 5,60

7 5,25 5,10 4,90 4,80 4,75 4,65 4,45 4,20

8 4,00 3,80 3,75 3,70 3,55 3,35 3,10

9 2,90 2,85 2,80 2,60 2,50 2,40

10 2,50 2,15 2,10 2,05 2,00

11 2,50 2,15 2,10 2,05 2,00

12 2,00 1,85 1,80 1,75

13 2,00 1,85 1,80 1,75

14 1,70 1,65 1,60

15 1,70 1,65 1,60

16 1,57 1,45

17 1,57 1,45

18 1,30

19 1,30

20 1,30
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3) Americká ruleta 
 
Hrací stůl 
Hra se hraje u stolu ve tvaru obdélníku s místy pro více Hráčů na dvou vnějších stranách 
a pozicí jednoho Krupiéra na vnitřní straně. Na jednom rohu stolu je umístěno ruletové kolo 
pro určení výherních čísel a displej s informacemi o výherních číslech. U stolu jsou dále 
vyvěšeny informace o minimálních a maximálních Sázkách tohoto stolu a marker pro 
označování hodnot hracích žetonů. Stůl je pokryt plátnem s vyznačením ruletových Sázek.  

Ruletové kolo 
Ruletové kolo se skládá ze stacionární misky a otočného disku s oddíly s čísly 0 až 36 
a oddílem 00. Disk se otáčí okolo své středové osy. Na stranách sklonu disku jsou kovové 
separátory. Čísla na disku nejsou v aritmetickém pořadí, ale mají standardní evropskou 
konfiguraci. 

Umístění čísel 
Sekvence čísel standardního ruletového kola - 0, 28, 9, 26, 30, 
11, 7, 20, 32, 17, 5, 22, 34, 15, 3, 24, 36, 13, 1, 00, 27, 10, 25, 
29, 12, 8, 19, 31, 18, 6, 21, 33, 16, 4, 23, 35 ,14 a 2.  

Kromě čísel „0“ a „00“, které jsou zelené, se na ruletovém kole 
pravidelně střídají červená a černá čísla.  

Kulička pro ruletové kolo 
Pro určení výherního čísla na ruletovém kole se používá 
kulička ze syntetického materiálu. V případě, že se v průběhu 
vhazování dostane kulička mimo ruletové kolo, jsou Sázky 
neplatné.  

Hodnotové žetony 
Každý Hráč si může hodnotové žetony vyměnit u hracích stolů 
za barevné hrací žetony, nazývané „wheel checks“. Hráč dostane na požádání hrací žetony 
wheel checks v jedné barvě, se kterou nebude u téhož stolu hrát nikdo jiný. Barevné hrací 
žetony lze použít pouze pro Sázky u stolu, u nějž je Hráč obdržel. Hodnota 1 barevného 
hracího žetonu je stanovena vždy na základě dohody mezi Hráčem a Krupiérem a zviditelněna 
po celou dobu hry. Do konce provozní doby jsou barevné hrací žetony měněny za hodnotové 
v tomto dohodnutém poměru. Při případné zpětné výměně wheel checks hracích žetonů na 
hodnotové žetony v dalších dnech je uznaná pouze minimální hodnota. 

Pravidla hry 
1) Krupiér požádá Hráče, aby vsadili své Sázky na stůl. Hodnotové nebo hrací žetony musí 

být umístěny na plátně ruletového stolu. Krupiér zahájí každou hru prohlášením: 
“Umístěte své Sázky prosím”. Po uplynutí vhodného časového intervalu vhodí Krupiér 
kuličku do ruletového kola. 

2) Krupiér vhodí kuličku do ruletového kola v opačném směru, než je směr rotujícího disku. 
Poté, co kulička obkrouží alespoň desekrát obvod, skutálí se do očíslovaných oddílů 0-36 
a 00 představujících čísla. V dostatečném předstihu před tím, než kulička spadne do 
očíslovaného oddílu, Krupiér zastaví přijímání dalších Sázek prohlášením: “Žádné další 
Sázky, prosím”. Po tomto prohlášení již nemohou Hráči sázet, zrušit, převádět nebo měnit 
své Sázky. V případě, že kulička při vhazování opustí prostor ruletového kola, ohlásí 
Krupiér “Nová hra”. Sázky jsou v tomto případě neplatné a může s nimi být manipulováno 
až do dalšího ohlášení Krupiérem: “Žádné další Sázky, prosím”.  
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3) Jakmile se kulička zastaví v jednom z očíslovaných oddílů, Krupiér označí výherní číslo 
na plátně k tomu určenou kuželkou s názvem „dolly“, ohlásí výherní číslo a zároveň je toto 
zobrazeno na displeji. Všechny Sázky, které se vztahují k danému číslu, včetně barvy 
čísla, vítězí. Prohrané Sázky jsou vybrány a vítězné Sázky jsou vyplaceny podle tabulky 
výplatních poměrů. 

Sázky 
Výše minimální a maximální Sázky povolená pro konkrétní hrací stůl je označena na displeji 
stolu. Provozovatel má možnost změnit limit na hracím stole kdykoli v průběhu otevírací doby, 
ale pouze na vyšší minimální Sázku, přičemž změna musí být ohlášena 5 minut před 
provedenou změnou. Provozovatel může povolit konkrétnímu Hráči, na základě jeho 
požadavku, zvýšení limitu minima a maxima Sázek pro tohoto Hráče. 

Všechny Sázky menší než požadované minimum, které nebudou odmítnuty do ohlášení konce 
Sázek Krupiérem, budou považovány za neplatné Sázky. Všechny Sázky větší než 
požadované maximum, které nebudou odmítnuty do ohlášení konce Sázek Krupiérem, budou 
vyplaceny pouze do výše povoleného maxima. Hodnota Sázky nad povolené maximum bude 
vrácena. 

Hráč může umístit v průběhu jedné hry tolik Sázek, kolik chce až do maxima hracího stolu. 

Typy Sázek, které Hráč může vsadit s příslušnými výplatními poměry: 

a) Straight up Bet (přímá Sázka) je Sázka na jedno číslo, včetně nuly (0) a dvou nul (00). 
Vyplácí se v poměru 35:1. 

b) Split Bet je Sázka na dvě sousední čísla. Vyplácí se v poměru 17:1. 
c) Street Bet je Sázka na tři čísla v horizontální lince. Vyplácí se v poměru 11:1. 
d) Corner Bet je Sázka na blok 4 čísel. Vyplácí se v poměru 8:1. 
e) Five Bet je Sázka na čísla 0, 00, 1, 2 a 3. Vyplácí se v poměru 6:1. 
f) Six Line Bet je Sázka na 6 čísel ve dvou sousedních řadách. Vyplácí se v poměru 5:1. 
g) Column Bet je Sázka na dvanáct čísel ve svislém sloupci 1–3. Vyplácí se v poměru 

2:1. 
h) Dozen Bet je Sázka na dvanáct čísel ve vodorovném poli 1-3. Nízká (první tucet 1-12), 

střední (druhý tucet 13-24) nebo vysoká (třetí tucet 25-36). Vyplácí se v poměru 2:1. 
i) Even Bet je Sázka na vnější šance (sudá, či lichá, červená nebo černá, nízká (1-18) 

nebo vysoká (19-36). Vyplácí se v poměru 1:1. 
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Minimální a maximální Sázky, maximální výhra: 
 

Sázka Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

Straight up 1€ 2.000€  

Split 1€ 4.000€  

Street Bet 1€ 6.000€  

Corner 1€ 8.000€ 2.064.000€ 

Six Line 1€ 12.000€  

Column a Dozen 5€ 100.000€  

Even Bet 5€ 100.000€  

 
 
Výherní možnosti a výherní poměry 

Sázka Název Výherní poměr Typ Sázek 

červená Even Chance 1:1 i) 

černá Even Chance 1:1 i) 

sudá Even Chance 1:1 i) 

lichá Even Chance 1:1 i) 

Nízká čísla (1 to 18) Even Chance 1:1 i) 

Vysoká čísla (19 to 36) Even Chance 1:1 i) 

1. Tucet (1 to 12) Dozen 2:1 h) 

2. Tucet (13 to 24) Dozen 2:1 h) 

3. Tucet (25 to 36) Dozen 2:1 h) 

1.  Sloupec 
(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34) 

Column 2:1 g) 

2.. Sloupec 
(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35) 

Column 2:1 
g) 

3.Sloupec 
(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36) 

Column 2:1 
g) 

Kombinace šesti čísel Six Line 5:1 f) 

0,00,1,2,3 kombinace Five Bet 6:1 e) 

Kombinace čtyř čísel Corner 8:1 d) 

Kombinace tří čísel Street 11:1 c) 

Kombinace dvou čísel Split 17:1 b) 

Jakékoli číslo Straight-Up 35:1 a) 
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4) Francouzská ruleta  
 
Hrací stůl 
Hra se hraje u stolu ve tvaru obdélníku s místy pro více Hráčů a pozicemi až 
pro 4 Krupiéry. Jako pracovní pomůcku pro shrabávání nebo urovnávání 
žetonů požívají rateau (hrabičky). Výměna Krupiérů se provádí v pravidelných 
intervalech, přičemž se vždy střídá v házení kuličky Krupiér sedící na levé ruce 
s Krupiérem sedícím na pravé ruce.   Na jednom rohu stolu je umístěno 
ruletové kolo pro určení výherních čísel a displej s informacemi o výherních 
číslech. U stolu jsou dále vyvěšeny informace o minimálních a maximálních 
Sázkách tohoto stolu a marker pro označování hodnot hracích žetonů. Stůl je 
pokryt plátnem s vyznačením ruletových Sázek.  
 
Ruletové kolo 
Ruletové kolo se skládá ze stacionární misky a otočného disku s oddíly s čísly 
0 až 36. Disk se otáčí okolo své středové osy. Na stranách sklonu disku jsou 
kovové separátory. Čísla na disku nejsou v aritmetickém pořadí, ale mají 
standardní evropskou konfiguraci. 

Umístění čísel 
Sekvence čísel standardního ruletového kola - 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 
11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3 a 26.  

Kromě čísla „0“, které je zelené, se na ruletovém kole pravidelně střídají červená a černá čísla.  

Kulička pro ruletové kolo 
Pro určení výherního čísla na ruletovém kole se používá kulička ze syntetického materiálu. 
V případě, že se v průběhu vhazování dostane kulička mimo ruletové kolo, jsou Sázky 
neplatné.  

Hodnotové žetony 
Každý Hráč používá ke hře hodnotové žetony. Hlášené Sázky se sází skrze Krupiéra, stůl 
neobsahuje rastr, Krupiér hlášené Sázky vysazuje sám. Součástí hry jsou také 
tzv. markýrované žetony, což jsou žetony označené barevným symbolem, který slouží 
k rozpoznání toho, komu která Sázka patří.  
 
Pravidla hry 
1) Krupiér požádá Hráče, aby vsadili své Sázky na stůl. Hodnotové nebo hrací žetony musí 

být umístěny na plátně ruletového stolu. Krupiér zahájí každou hru prohlášením: 
“Umístěte své Sázky prosím”. Po uplynutí vhodného časového intervalu vhodí Krupiér 
kuličku do ruletového kola. 

2) Krupiér vhodí kuličku do ruletového kola v opačném směru, než je směr rotujícího disku. 
Poté, co kulička obkrouží alespoň desekrát obvod, skutálí se do očíslovaných oddílů 0-36 
představujících čísla. V dostatečném předstihu před tím, než kulička spadne do 
očíslovaného oddílu, Krupiér zastaví přijímání dalších Sázek prohlášením: “Žádné další 
Sázky, prosím”. Po tomto prohlášení již nemohou Hráči sázet, zrušit, převádět nebo měnit 
své Sázky. V případě, že kulička při vhazování opustí prostor ruletového kola, ohlásí 
Krupiér “Nová hra”. Sázky jsou v tomto případě neplatné a může s nimi být manipulováno 
až do dalšího ohlášení Krupiérem: “Žádné další Sázky, prosím”.  

3) Jakmile se kulička zastaví v jednom z očíslovaných oddílů, Krupiér označí výherní číslo 
na plátně k tomu určenou kuželkou s názvem „dolly“, ohlásí výherní číslo a zároveň je toto 
zobrazeno na displeji. Všechny Sázky, které se vztahují k danému číslu, včetně barvy 
čísla, vítězí. Prohrané Sázky jsou vybrány a vítězné Sázky jsou vyplaceny podle tabulky 
výplatních poměrů. 



 13 

Sázky 
Výše minimální a maximální Sázky povolená pro konkrétní hrací stůl je označena na displeji 
stolu. Provozovatel má možnost změnit limit na hracím stole kdykoli v průběhu otevírací doby, 
ale pouze na vyšší minimální Sázku, přičemž změna musí být ohlášena 5 minut před 
provedenou změnou. Provozovatel může povolit konkrétnímu Hráči, na základě jeho 
požadavku, zvýšení limitu minima a maxima Sázek pro tohoto Hráče. 

Všechny Sázky menší než požadované minimum, které nebudou odmítnuty do ohlášení konce 
Sázek Krupiérem, budou považovány za neplatné Sázky. Všechny Sázky větší než 
požadované maximum, které nebudou odmítnuty do ohlášení konce Sázek Krupiérem, budou 
vyplaceny pouze do výše povoleného maxima. Hodnota Sázky nad povolené maximum bude 
vrácena. 

Hráč může umístit v průběhu jedné hry tolik Sázek, kolik chce až do maxima hracího stolu. 

Typy Sázek, které Hráč může vsadit s příslušnými výplatními poměry: 

a) Straight up Bet (přímá Sázka) je Sázka na jedno číslo. Vyplácí se v poměru 35:1. 
b) Split Bet je Sázka na dvě sousední čísla. Vyplácí se v poměru 17:1. 
c) Street Bet je Sázka na tři čísla v horizontální lince. Vyplácí se v poměru 11:1. 
d) Corner Bet je Sázka na blok 4 čísel. Vyplácí se v poměru 8:1. 
e) Six Line Bet je Sázka na 6 čísel ve dvou sousedních řadách. Vyplácí se v poměru 5:1. 
f) Column Bet je Sázka na dvanáct čísel ve svislém sloupci 1–3. Vyplácí se v poměru 

2:1. 
g) Dozen Bet je Sázka na dvanáct čísel ve vodorovném poli 1-3. Nízká (první tucet 1-12), 

střední (druhý tucet 13-24) nebo vysoká (třetí tucet 25-36). Vyplácí se v poměru 2:1. 
h) Even Bet je Sázka na vnější šance (sudá, či lichá, červená nebo černá, nízká (1-18) 

nebo vysoká (19-36). Vyplácí se v poměru 1:1. 
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra: 
 
 

Sázka Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

Straight up 1€ 2.000€  

Split 1€ 4.000€  

Street Bet 1€ 6.000€  

Corner 1€ 8.000€ 2.064.000€ 

Six Line 1€ 12.000€  

Column a Dozen 5€ 100.000€  

Even Bet 5€ 100.000€  

 
Výherní možnosti a výherní poměry 

Sázka Název Výherní poměr Typ Sázek 

červená Even Chance 1: 1 h) 

černá Even Chance 1: 1 h) 

sudá Even Chance 1: 1 h) 

lichá Even Chance 1:1 h) 

Nízká čísla (1 to 18) Even Chance 1:1 h) 

Vysoká čísla (19 to 36) Even Chance 1:1 h) 

1. Tucet (1 to 12) Dozen 2:1 g) 
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2. Tucet (13 to 24) Dozen 2:1 g) 

3. Tucet (25 to 36) Dozen 2:1 g) 

1.  Sloupec 
(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34) 

Column 2:1 f) 

2.. Sloupec 
(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35) 

Column 2:1 f) 

3.Sloupec 
(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36) 

Column 2:1 f) 

Kombinace šesti čísel Six Line 5:1 e) 

0,1,2,3 kombinace Corner 8:1 d) 

Kombinace čtyř čísel Corner 8:1 d) 

Kombinace tří čísel Street 11:1 c) 

Kombinace dvou čísel Split 17:1 b) 

Jakékoli číslo Straight-Up 35:1 a) 

 
Nula 
Když padne nula, vyhrávají Sázky vsazené na nulu, ostatní prohrávají a jsou staženy. To 

včetně Column, Dozen a Even Sázek. 
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5) Black Jack - „21“ 
 

Hrací stůl 
Hra se hraje u stolu ve tvaru oblouku 
s místy pro pět až sedm Hráčů na 
vnější straně a pozicí jednoho Krupiéra 
na vnitřní straně.  Na jednom rohu stolu 
jsou umístěny informace o minimálních 
a maximálních Sázkách. Po pravé 
straně je schránka na odkládání 
odehraných karet. Stůl je pokryt 
plátnem s vyobrazením pozic pro 
umisťování hracích karet a Sázek.  
 
Karty 
Hra je provozována s dvěmi až osmi balíčky po 52 kartách. Informace o počtu balíčků, se 
kterými bude hra probíhat je uvedena na hracím stole. Eso je počítáno u Hráče dle karetní 
kombinace za 1 nebo 11. Eso Krupiéra je zpravidla za 11. Krupiérovo eso se počítá za 1 pouze 
tehdy, když by celkový součet jeho karet překročil 21. Karty K, Q, J (král, dáma a kluk) mají 
hodnotu 10, další karty pak mají svoji vyznačenou hodnotu (2 až 10). Všechny karty se musí 
před zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve rozdělí karty na dvě hromádky, následně 
provede u každé z hromádek promíchání typu Wave shuffle, následující Scramble shuffle. 
Následně pomocí Riffle shuffle spojí obě hromádky do jedné a všechny karty pak Krupiér vloží 
do mechanického zařízení, kde dojde k závěrečnému promíchání. Po promíchání karet před 
začátkem hry, musí Krupiér odebrat prvních šest karet. Tyto karty nebudou otočeny lícem 
nahoru a nebudou se při hře používat. Krupiér tyto karty umístí do zarážky pro odkládání 
odehraných karet. 
 

Počet Hráčů 
U hracího stolu je až 7 hracích boxů, u kterých mohou Hráči sedět. Je možné, aby se hry 
zúčastnili i stojící Hráči za Hráči sedícími, celkový součet prvotních Sázek však nesmí překročit 
stanovené maximum pro 1 box. I když je dovoleno, aby Hráči v pozadí sázeli za aktivním 
Hráčem, rozhodovat o hře může pouze aktivní Hráč.  Hráči v pozadí se hry neúčastní, nýbrž 
sázejí na výsledek karetní kombinace aktivního Hráče. Krupiér nebude brát v úvahu 
požadavky Hráčů v pozadí. Hráčům je umožněno hrát i na více boxech současně, pokud jsou 
další boxy volné a pokud tím nebrání účasti ve hře dalším Hráčům. Hráč, který vsadil první 
Sázku na box, je vlastníkem boxu a o něm také rozhoduje.  
 

Sázky 
Na plátně hracího stolu se nachází boxy pro Sázky. Před rozdáním karet umístí Hráč svou 
Sázku do boxu s tím, že hodnotové žetony nejvyšší hodnoty umístí dospod. Jakmile jsou karty 
rozdány, není dovoleno dotýkat se Sázky v boxu. Jestliže Hráč potřebuje vědět, kolik vsadil 
pro účely násobení nebo rozdělení Sázky, požádá Krupiéra o přepočítání.  
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Pravidla hry 
1) Cílem hry je přiblížit se při nákupu 2 nebo více karet co nejblíže součtu 21. Výhra, 

případně prohra boxu se řídí podle dosaženého součtu karet Krupiéra. Jedna hra 
blackjacku začíná poté, co každý Hráč umístí Sázku do boxu. Poté rozdá Krupiér 
každému Hráči zleva doprava z jeho pohledu jednu kartu. Následně si Krupiér sám 
rozdá kartu a poté rozdá druhou kartu všem Hráčům. V této chvíli existují dvě možné 
varianty pro Krupiéra: a) Krupiér je v tento moment bez druhé karty b) Krupiér si sobě 
rozdá druhou kartu lícem dolů. Na hracím stole je uvedena informace o tom, jakou 
variantu management zvolil. Všechny karty se rozdávají lícem nahoru. V případě, že 
má Krupiér eso, umožní Hráčům, aby se pojistili proti blackjacku. Pokud má Krupiér 
kombinaci Blackjack, vyplácí se pojistná Sázka v poměru 2:1. Jestliže má Krupiér eso 
a Hráč má kombinaci blackjack, zeptá se Krupiér slovy: „Stejná výše?“ Jedná se o 
nabídku výplaty v poměru 1:1 již v tomto okamžiku hry. Hráč tím může předejít situaci 
shody, kdy si Krupiér také rozdá kombinaci blackjack. Kombinace blackjack se nedá 
pojistit.  

2) Další karta – Hráč musí jasně naznačit, že chce rozdat další kartu tím, že prstem 
poklepá na stůl za svým hracím boxem nebo řekne Krupiérovi „hit“ nebo „kartu“. 
Jestliže kombinace karet Hráče překročí 21, Hráč okamžitě prohrává a Krupiér ihned 
odebere Sázku a odstraní ze stolu karty. Soft Hand je kombinace karet obsahující 
alespoň jedno eso. Hard Hand je kombinace karet neobsahující eso. Pokud Hráč má 
kombinaci hard Hand a součet karet dosáhl 21, nelze žádat další rozdání další karty. 
Pokud je Hráč se svými kartami spokojen a nechce další kartu, řekne: „Stand“ nebo 
mávne nad svými kartami rukou v horizontálním směru.  

 
3) Zdvojnásobení Sázky (Double) – Pokud se Hráč rozhodne zdvojnásobit Sázku, je mu 

to umožněno pouze u prvních dvou karet a u prvních dvou karet po rozdělení. 
Přídavnou Sázku umístí Hráč vedle původní Sázky, nikoli na ní. Hodnota přídavné 
Sázky musí být stejná jako Sázka původní. V tomto případě obdrží Hráč již pouze jednu 
kartu.  

 
4) Rozdělení párů (Split) - Pokud Hráč obdržel kombinaci karet stejných hodnot, může 

svůj list rozdělit na dva samostatné listy a hrát je nezávisle na sobě. V takovém případě 
je každá karta první kartou nového listu. Hráč musí také pro druhý list vsadit další 
Sázku stejné hodnoty jako u prvního listu. Když vznikne další příležitost, může Hráč 
provést další rozdělení. Zdvojnásobení po rozdělení je dovoleno. Hráč signalizuje, že 
si přeje provést zdvojnásobení tím, že řekne „double“ a umístí další Sázku vedle 
původní Sázky. Po rozdělení es obdrží Hráč pouze jednu kartu navíc. I zde platí 
pravidlo rozdělení maximálně 3x. Při rozdělení se hodnota esa v kombinaci s jakoukoli 
jinou kartou v hodnotě 10 (kartou K, Q, J nebo 10) počítá pouze jako 21, nikdy jako 
Blackjack a vyplácí se v případě výhry v poměru 1:1. 

 
5) Pojištění – Jestliže je první karta Krupiéra eso, může si Hráč zakoupit pojištění, aby se 

chránil před možným blackjackem Krupiéra. Jestliže Hráč požádá Krupiéra o pojištění, 
musí vložit Hodnotové žetony ve výši maximálně poloviny jeho původní Sázky. Jestliže 
Krupiér dostane Blackjack, vyplatí se pojištění v poměru 2:1, i když došlo k prohře 
původní Sázky. Jestliže Krupiér Blackjack nedostane, pojištění propadá. Minimální 
částka pojištění se rovná polovině minima herního stolu a maximální částka pojištění 
se rovná polovině vsazené částky. Hráči mají možnost přijmout nebo odmítnout 
pojistku kdykoli během hry před rozdáním druhé karty Krupiérovi.  Před rozdáním druhé 
karty na svůj box Krupiér ohlásí ukončení všech Sázek. Po rozdání druhé karty 
Krupiérovi již pojistka nemůže být akceptována. 

 
6) Kapitulace (Surrender) - Kapitulace Hráči nabízí možnost vzdát se za cenu poloviny 

původní Sázky. Toto rozhodnutí musí Hráč učinit před provedením jakékoli další akce 
na listu. Hráč se může vzdát jedné poloviny své Sázky v případě, že nechce riskovat 
možnou prohru. 
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Kombinace Hard/soft  
Pokud Hráč počítá eso za 1 bod, nazývá se součet jako “soft“, protože s přibráním další karty 
Hráč nebo Krupiér nemůže přesáhnout 21; v opačném případě je součet označován jako 
„hard“. Hráči není umožněno tahat další kartu na box, kde je dosaženo kombinace „Blackjack“ 
a „hard“ nebo „soft“ kombinace 21. Všechny tyto kombinace jsou považovány za maximální 
a tudíž neměnné. 
 
Ohlášení 
Krupiér vyžaduje po Hráčích, aby svá rozhodnutí o dalším rozdání karty, nebo pozastavení 
vyjadřovali jasně. Poté, co Hráč učiní konečné rozhodnutí, Krupiér ohlásí součet karet Hráče, 
zopakuje rozhodnutí Hráče a pouze pak může přejít na další box. 
Hra Krupiéra  
Pro Krupiéra platí specifická pravidla, nemá možnost volby ovlivnit svůj list. Jakmile odehráli 
všichni Hráči, hraje Krupiér. Krupiér netáhne další kartu, pokud součet jeho listu činí 17. 
Krupiér táhne další karty, pokud je součet jeho listu nižší než 17.  Eso v rukou Krupiéra se 
vždy počítá jako 11, pokud je to možné, aniž by Krupiér překročil 21. Jestliže list Krupiéra, 
který obsahuje eso, překročí 21, bude se eso počítat jako 1.  
 
Výplata Výher  
Jakmile je hra u konce, Krupiér u každé pozice zprava do leva vyplatí Hodnotové žetony a 
odebere prohrávající Sázky. Jestliže Krupiér překročí 21, všichni Hráči, kteří ji nepřekročili, 
automaticky vítězí. Nejvyšší kombinace karet v blackjacku je eso a každá desítka, tato 
kombinace se nazývá Blackjack. Vítězný Blackjack se vyplácí v poměru 3:2. Jestliže Hráč i 
Krupiér mají Blackjack, je Sázka remízou.  Hra končí remízou i v ostatních případech, kdy 
součet karet Hráče a Krupiéra je shodný. Při remíze Hráč obdrží hodnotu ve výši své původní 
Sázky. Ostatní vítězné listy se vyplácí v poměru 1:1. Hráč vítězí, jestliže jeho list má více bodů 
než Krupiér, aniž by počet bodů překročil 21. Jestliže Hráč překročí 21 bodů, automaticky 
prohrává.  
 
Minimální a maximální Sázky na sázkový box, maximální výhra: 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 1.650.000€ 

 
Perfect Pairs je bonusova hra ke hře Black jack-„21“, která umožňuje Hráčům umístit další 
Sázku na možnost obdržení prvních dvou karet jako pár. Sázku do bonusové hry Perfect Pairs 
lze umístit jen na herní pole vyznačené na hracím stole. Podmínkou účasti na bonusové hře 
Perfect Pairs je účast na hře Black jack-„21“. Obrázkové karty jsou považovány za pár jen 
v případě, jsou-li stejné hodnoty, např. QQ; JJ, nikoliv QJ, nebo KJ. 
 
Minimální a maximální Sázky bonusové hry Perfect Pairs 

Minimální sázka Maximální sázka 

10€ 1.000€ 

 
Výplatní poměry bonusové hry Perfect Pairs: 

Mixed Pair 5:1 první 2 karty jsou ve stejné hodnotě, ale v rozdílné barvě 

Coloured Pair 12:1 první 2 karty jsou ve stejné hodnotě, stejné barvě, ale v s různým symbolem 

Perfect Pair 30:1 první 2 karty jsou ve stejné hodnotě, stejné barvě a se stejným symbolem 
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6) Turnaj v Black Jack  
 

Hrací stůl a herní žetony 
Turnaj probíhá na hracím stole pro hru Black Jack – “21” pod dohledem tzv. Floormana, který 
představuje turnajového manažera Herního prostoru (dále také jen „management turnaje“). 
Pravidla turnaje v Black Jack jsou shodná s pravidly hry uvedenými v tomto herním plánu pro 
Black Jack – “21”. O veškerých parametrech turnaje v Black Jack budou Hráči informování 
před uhrazením vkladu do turnaje, tyto parametry budou v souladu s tímto Herním plánem. 
Pro hru v turnaji se používají turnajové žetony a 6 balíčků karet.  
 

Všeobecná pravidla turnaje v Black Jack 
 

1) Účast v turnaji je je umožněn Hráči po zaplacení Vkladu (buy in). Výše vkladu je pro 
všechny Hráče konkrétního turnaje stejná. Vklad je možné hradit i vícekrát v návaznosti 
na pravidlech každého jednotlivého turnaje, která jsou vždy předem zveřejněna na 
hracím stole. V tomto případě se bude jednat o tzv. re-entry turnaj. Turnaj re-entry je 
takový, v němž máte příležitost znovu vstoupit do události poté, co jste z ní již byli 
vyřazeni. I když v této chvíli nebudete chtít vstoupit, stále se můžete obvyklým 
způsobem registrovat kdykoliv během období pozdní turnajové registrace. Více vstupů 
ve stejnou chvíli není povoleno. Pokud v turnaji re-entry ztratíte všechny své turnajové 
žetony, budete vyloučeni z události a obsadíte místo dané pořadím umístěných. V 
turnaji re-entry dostanete nové místo a budete usazeni jako jakýkoliv nový Hráč, 
obvykle skončíte u jiného hracího stolu. V turnaji re-entry je každý vstup považován za 
novou turnajovou registraci do události, takže platíte i nový buy-in, jako byste byli 
Hráčem, který právě přišel do turnaje. Upozorňujeme, že v turnaji re-entry může být 
počet vašich opětovných vstupů omezen. Toto číslo bude oznámeno Hráčům před 
zahájením turnaje. Jakmile vyčerpáte povolený počet vstupů, nebudete již moct znovu 
hrát v této události.  

 
2) Maximum počtu boxů, tedy i Hráčů je 7, minimum jsou hráči 2.  
 
3) Na začátku hry má každý Hráč turnaje shodný počet turnajových žetonů.  
 
4) Varianty turnaje v Black Jack: 

a)  Časová – turnaj v Black Jacku se hraje po dobu přesně stanoveného času. Po 

vypršení tohoto časového úseku budou dohrány aktuálně rozehrané hry hazardní 

hry. Na konci tohoto úseku se žetony každého z Hráčů sečtou a hodnoty zaevidují. 

Po odehrani všech kol turnaje se zaevidované stavy žetonů všech účastníku 

vyhodnotí a vyhlasí se vítěz a další pořadí účastníků turnaje a honorované pozice. 

b)  Počet her – předem určený počet her hazardní hry probíhá každé kolo Black 

Jackového turnaje. Na konci tohoto úseku se žetony každého z Hráče sečtou a 

hodnoty se zaevidují. Po odehrani všech kol turnaje se zaevidované stavy žetonů 

všech účastníku vyhodnotí a vyhlasí se vítěz a další pořadí účastníků turnaje a 

honorované pozice. 

c)  Knock out – před zahájením turnaje bude managementem turnaje určeno a všem 

hráčům oznámeno kolik Hráčů z každého kola postupuje do dalšího kola. Hraje se 

až do té doby, než na stole zůstane managementem turnaje předem určený počet 

Hráčů. Po odehrani všech kol turnaje se zaevidované stavy žetonů všech 

účastníku vyhodnotí a vyhlasí se vítěz a další pořadí účastníků turnaje a 

honorované pozice. 

d)  Jednokolový turnaj – vítěz bere vše. Po předem určeném počtu her hazardní hry, 

které se v turnaji uskuteční, odehraje každý účastník svoji část hry hazardní hry. 

Jeho skóre se zapíše. Po odehrání všech Hráčů se vyhodnotí konečné stavy 

žetonů a vyhlásí vítěz a další pořadí účastníků turnaje a honorované pozice. 
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e)  Vícekolový turnaj – účastníci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina odehraje 

předem určený počet her hazardní hry a do dalšího kola postoupí předem určený 

počet Hráčů. Takto se postupuje až do doby, než dojde na finálový stůl. Po 

odehrání finálových her se vyhodnotí konečné stavy žetonů a vyhlásí vítěz a další 

pořadí účastníků turnaje a honorované pozice. 

f)  Časově omezený turnaj – jedná se o typ turnaje kdy v předem stanoveném čase 

(např. 14 – 18 hodin) se lze přihlásit do turnaje. Výsledky každého Hráče se evidují 

a viditelně publikují. Hráč se může do turnaje přihlásit opakovaně. Turnaj končí 

v přesně stanovený čas. Po vypršení tohoto časového úseku budou dohrány 

aktuálně rozehrané hry hazardní hry. Po odehrání všech Hráčů se vyhodnotí 

konečné stavy žetonů a vyhlásí vítěz a další pořadí účastníků turnaje a honorované 

pozice. 
 

Před zahájením turnaje managementem turnaje na hracím stole uvede informace jaká 

varianta turnaje se hraje na hracím stole. Bude-li turnaj vícekolový, bude před 

zahájením turnaje určeno zda v každém dalším kole startují Hráči s počtem žetonů, 

které jim zůstali z kola předchozího, nebo se stejným počtem žetonů.  

 

5) Cílem hry je dosáhnout nejvyššího počtu žetonů v jednotlivých kolech turnaje, nejlépe 
v celém turnaji.  

 
6) Po vypadnutí Hráče z turnaje zůstává v každé variantě turnaje tento box volný a karty 

se na něj již nerozdávají.  
 
7) Předem je určena hodnota minimální i maximální Sázky na box. Během každého 

rozdání je každý Hráč povinen vsadit alespoň minimální Sázku. Výjimkou je situace, 
kdy výše turnajových žetonů Hráče nedosahuje výše minimální Sázky, v takovém 
případě může Hráč vsadit všechny své zbývajícící turnajové žetony 

 
8) Nedostaví-li se Hráč v určený čas na své hrací místo při startu turnaje, ztrácí možnost 

hry v turnaji. V tom případě bude Hráči vrácen Vklad do turnaje. 
 
9) V případě rovnosti počtu žetonů u dvou či více Hráčů i po ukončení herního kola, 

se o pořadí rozhodne dodatečnou hrou.  
 
10) Veškeré vybrané prostředky tvoří sumu, která je po odečtení zákonných odvodů mezi 

Hráče rozdělena podle zvolené varianty turnaje.  
 

Výplatní struktura: 

 

Pocet 

Hracu
2-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-110 111-130 131-150 151-170 171-200

% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 60 50 40 37,00 34,00 31,50 30,00 29,25 27,50 26,55 25,75 25,16 24,00

2 40 30 30 25,50 23,50 22,75 21,70 21,00 19,55 18,45 17,70 17,00 16,35

3 20 20 16,25 15,00 14,50 14,00 13,65 12,80 12,20 11,60 11,05 10,80

4 10 11,75 11,50 11,00 10,60 10,30 9,85 9,55 9,40 9,15 8,90

5 9,50 9,00 8,50 8,20 8,00 7,80 7,70 7,55 7,38 7,15

6 7,00 6,50 6,40 6,20 6,10 6,00 5,90 5,82 5,60

7 5,25 5,10 4,90 4,80 4,75 4,65 4,45 4,20

8 4,00 3,80 3,75 3,70 3,55 3,35 3,10

9 2,90 2,85 2,80 2,60 2,50 2,40

10 2,50 2,15 2,10 2,05 2,00

11 2,50 2,15 2,10 2,05 2,00

12 2,00 1,85 1,80 1,75

13 2,00 1,85 1,80 1,75

14 1,70 1,65 1,60

15 1,70 1,65 1,60

16 1,57 1,45

17 1,57 1,45

18 1,30

19 1,30

20 1,30
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7) King’s Free Blackjack 

 
Hrací stůl 
Hra se hraje u stolu ve tvaru oblouku 
s místy pro pět až sedm Hráčů na 
vnější straně a pozicí jednoho 
Krupiéra na vnitřní straně.  Na jednom 
rohu stolu jsou umístěny informace 
o minimálních a maximálních 
Sázkách. Po pravé straně je schránka 
na odkládání odehraných karet. Stůl je 
pokryt plátnem s vyobrazením pozic 
pro umisťování hracích karet a Sázek.  
 
Karty 
Hra je provozována s jedním až osmi 
balíčky po 52 kartách. Eso je počítáno u Hráče dle karetní kombinace za 1 nebo 11. Eso 
Krupiéra je zpravidla za 11. Krupiérovo eso se počítá za 1 pouze tehdy, když by celkový součet 
jeho karet překročil 21. Karty K, Q, J (král, dáma a kluk) mají hodnotu 10, další karty pak mají 
svoji vyznačenou hodnotu (2 až 10). Všechny karty se musí před zahájením hry řádně 
promíchat. Krupiér nejprve rozdělí karty na dvě hromádky, následně provede u každé 
z hromádek promíchání typu Wave shuffle, následující Scramble shuffle. Následně pomocí 
Riffle shuffle spojí obě hromádky do jedné a všechny karty pak Krupiér vloží do mechanického 
zařízení, kde dojde k závěrečnému promíchání. Po promíchání karet před začátkem hry, musí 
Krupiér odebrat prvních šest karet. Tyto karty nebudou otočeny lícem nahoru a nebudou se 
při hře používat. Krupiér tyto karty umístí do zarážky pro odkládání odehraných karet. 
 
Počet Hráčů 
U hracího stolu je až 7 hracích boxů, u kterých mohou Hráči sedět. Je možné, aby se hry 
zúčastnili i stojící Hráči za Hráči sedícími, celkový součet prvotních Sázek však nesmí překročit 
stanovené maximum pro 1 box. I když je dovoleno, aby Hráči v pozadí sázeli za aktivním 
Hráčem, rozhodovat o hře může pouze aktivní Hráč.  Hráči v pozadí se hry neúčastní, nýbrž 
sázejí na výsledek karetní kombinace aktivního Hráče. Krupiér nebude brát v úvahu 
požadavky Hráčů v pozadí. Hráčům je umožněno hrát i na více boxech současně, pokud jsou 
další boxy volné a pokud tím nebrání účasti ve hře dalším Hráčům. Hráč, který vsadil první 
Sázku na box, je vlastníkem boxu a o něm také rozhoduje.  

 
Sázky 
Na plátně hracího stolu se nachází boxy pro Sázky. Před rozdáním karet umístí Hráč svou 
Sázku do boxu s tím, že hodnotové žetony nejvyšší hodnoty umístí dospod. Jakmile jsou karty 
rozdány, není dovoleno dotýkat se Sázky v boxu. Jestliže Hráč potřebuje vědět, kolik vsadil 
pro účely násobení nebo rozdělení Sázky, požádá Krupiéra o přepočítání.  
 
Pravidla hry 
Cílem hry je přiblížit se při nákupu 2 nebo více karet co nejblíže součtu 21. Výhra, případně 
prohra boxu se řídí podle dosaženého součtu karet Krupiéra. 
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1) Jedna hra blackjacku začíná poté, co každý Hráč umístí Sázku do boxu. Poté rozdá 
Krupiér každému Hráči zleva doprava z jeho pohledu jednu kartu. Následně si Krupiér 
sám rozdá kartu a poté rozdá druhou kartu všem Hráčům. V tento moment existují dvě 
možné varianty pro Krupiéra: a) Krupiér je v tento moment bez druhé karty b) Krupiér 
si sobě rozdá 2. kartu lícem dolů. Na hracím stole je uvedena informace o tom, jakou 
variantu management zvolil. Hráč může po obdržení druhé karty zastavit. Může ale 
požádat krupiéra o další karty, aby se součet jeho karet co nejvíce blížil k číslu 21. 
Poté, co žádný z hráčů nechce další karty, bere si – až jako poslední – krupiér druhou 
kartu. Do součtu 16 přitom Hráč může žádat o další karty, při součtu 17 a vyšším je již 
brát nesmí.  
 

2) Všechny karty se rozdávají lícem nahoru. V případě, že má Krupiér eso, umožní 
Hráčům, aby se pojistili proti blackjacku. Pokud má Krupiér kombinaci Blackjack, 
vyplácí se pojistná Sázka v poměru 2:1. Jestliže má Krupiér eso a Hráč má kombinaci 
blackjack, zeptá se Krupiér slovy: „Stejná výše?“ Jedná se o nabídku výplaty v poměru 
1:1 již v tomto okamžiku hry. Hráč tím může předejít situaci shody, kdy si Krupiér také 
rozdá kombinaci blackjack. Kombinace blackjack se nedá pojistit.  
 

3) Další karta – Hráč musí jasně naznačit, že chce rozdat další kartu tím, že prstem 
poklepá na stůl za svým hracím boxem nebo řekne Krupiérovi „hit“ nebo „kartu“. 
Jestliže kombinace karet Hráče překročí 21, Hráč okamžitě prohrává a Krupiér ihned 
odebere Sázku a odstraní ze stolu karty. Soft Hand je kombinace karet obsahující 
alespoň jedno eso. Hard Hand je kombinace karet neobsahující eso. Pokud Hráč má 
kombinaci hard Hand a součet karet dosáhl 21, nelze žádat další rozdání další karty. 
Pokud je Hráč se svými kartami spokojen a nechce další kartu, řekne: „Stand“ nebo 
mávne nad svými kartami rukou v horizontálním směru.  
 

4) Optimálním výsledkem je „BlackJack“, tj. 21 bodů docílených součtem pouze 2 karet 
(kombinace esa a hodnoty 10 nebo kombinace esa a karty K, Q nebo J). Výhra je 
vyplácena v poměru 3:2. Pokud součet hráčových karet přesáhne 21, prohrává 
a vypadává hned ze hry.  

 
5) Má-li Krupiér součet karet 22, neprohrává, ale všechny Sázky na stole jsou považovány 

za remízu, tzv. „stand off“. Jestliže má Hráč shodný počet bodů s Krupiérem, jde o tzv. 
„stand off“, tedy remízu, kdy Hráč může nakládat s touto hodnotou dále podle vlastního 
uvážení.  
 

6) Zdvojnásobení sázky (Double) - Svoji původní Sázku může Hráč zdvojnásobit. Platí 
pouze pro případ, kdy součet Hráčových prvních dvou karet je jiná hodnota, než 
hodnota 9, 10, nebo 11 bez použití esa. V tomto případě Hráč provede další Sázku ve 
výši původní Sázky. Přídavnou Sázku umístí Hráč vedle původní Sázky, nikoli na ní. 
Hodnota přídavné Sázky musí být stejná jako Sázka původní. V tomto případě obdrží 
Hráč již pouze jednu kartu. Výhra je následně vyplácena v poměru 1:1. 

 
7) Free double - V případě, že součet dvou prvních karet je 9, 10, nebo 11 a ani jedna 

z karet není eso, může hráč oznámit „Free Double“. V tomto případě Hráč již neprovádí 
žádnou přídavnou Sázku. Krupiér označí Sázku tzv. „Free buttonem“. Na box Hráč 
dostane již pouze jednu kartu. V případě výhry, je Sázka „Free Double“ vyplacena v 
poměru 2:1 v hodnotě původní Sázky. V případě prohry, prohrává Hráč pouze původní 
Sázku. V případě remízy, Hráč vyhrává hodnotu ve výši své původní Sázky, se kterou 
může dále nakládát podle vlastního uvážení (ve smyslu ponechání sázky do další hry, 
či jejího stažení z hracího plátna).  

 
8) Rozdělení párů (Split) - Pokud Hráč obdržel kombinaci karet stejných hodnot, může 

svůj list rozdělit na dva samostatné listy a hrát je nezávisle na sobě. V takovém případě 
je každá karta první kartou nového listu.  
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a) V případě rozdělení karet v hodnotě 10 musí Hráč provést další Sázku na nový list 
ve výši původní Sázky. Hráč signalizuje, že si přeje provést zdvojnásobení tím, že 
řekne „double“ a umístí další Sázku vedle původní Sázky. Hráč musí také pro druhý 
list vsadit další Sázku stejné hodnoty jako u prvního listu. 

b) V případě rozdělení shodných karet jiné hodnoty než 10, Hráč oznámí pouze „Free 
split“. V takovém případě již Hráč neprovádí žádnou přídavnou Sázku. Krupiér 
označí píslušný hrací box s volbou takového rozdělení párů tzv. „Free buttonem“. 
Výhry je následně vyplacen v poměru 2:1. 

 

Když vznikne další příležitost, může Hráč provést další rozdělení dle výše uvedených 
pravidel, avšak maximálně 3x, což vede k celkovému počtu 4 listů. Klasické 
zdvojnásobení po rozdělení je dovoleno.  
 

Po rozdělení es obdrží Hráč pouze jednu kartu navíc. Zde platí pravidlo rozdělení 
maximálně 1x. Při rozdělení se hodnota esa v kombinaci s jakoukoli jinou kartou 
v hodnotě 10 (kartou K, Q, J nebo 10) počítá pouze jako 21, nikdy jako Blackjack 
a vyplácí se v případě výhry v poměru 1:1. 
 

9) Pojištění (Insurance) – Jestliže je první karta Krupiéra eso, může si Hráč zakoupit 
pojištění, aby se chránil před možným Blackjackem Krupiéra. Jestliže Hráč požádá 
Krupiéra o pojištění, musí vložit Hodnotové žetony ve výši poloviny jeho původní 
Sázky. Jestliže Krupiér dostane Blackjack, vyplatí se pojištění v poměru 2:1, i když 
došlo k prohře původní Sázky. Jestliže Krupiér Blackjack nedostane, pojištění propadá. 
Minimální částka pojištění se rovná polovině minima herního stolu a maximální částka 
pojištění se rovná polovině vsazené částky. Hráči mají možnost přijmout nebo 
odmítnout pojistku kdykoli během hry před rozdáním druhé karty Krupiérovi.  Před 
rozdáním druhé karty na svůj box Krupiér ohlásí ukončení všech Sázek. Po rozdání 
druhé karty Krupiérovi již pojistka nemůže být akceptována. 
 

Kombinace Hard/soft  
Pokud Hráč počítá eso za 1 bod, nazývá se součet jako “soft“, protože s přibráním další karty 
Hráč nebo Krupiér nemůže přesáhnout 21; v opačném případě je součet označován jako 
„hard“. Hráči není umožněno tahat další kartu na box, kde je dosaženo kombinace „Blackjack“ 
a „hard“ nebo „soft“ kombinace 21. Všechny tyto kombinace jsou považovány za maximální 
a tudíž neměnné. 
 
Ohlášení 
Krupiér vyžaduje po Hráčích, aby svá rozhodnutí o dalším rozdání karty, nebo pozastavení 
vyjadřovali jasně. Poté, co Hráč učiní konečné rozhodnutí, Krupiér ohlásí součet karet Hráče, 
zopakuje rozhodnutí Hráče a pouze pak může přejít na další box. 
 
Hra Krupiéra  
Pro Krupiéra platí specifická pravidla, nemá možnost volby ovlivnit svůj list. Jakmile odehráli 
všichni Hráči, hraje Krupiér. Krupiér netáhne další kartu, pokud součet jeho listu činí 17. 
Krupiér táhne další karty, pokud je součet jeho listu nižší než 17.  Eso v rukou Krupiéra se 
vždy počítá jako 11, pokud je to možné, aniž by Krupiér překročil 21. Jestliže list Krupiéra, 
který obsahuje eso, překročí 21, bude se eso počítat jako 1.  
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Výplata výher  
Jakmile je hra u konce, Krupiér u každé pozice zprava do leva vyplatí Hodnotové žetony 
a odebere prohrávající Sázky. Jestliže Krupiér překročí 21, všichni Hráči, kteří ji nepřekročili, 
automaticky vítězí. Nejvyšší kombinace karet v blackjacku je eso a každá desítka, tato 
kombinace se nazývá Blackjack. Vítězný Blackjack se vyplácí v poměru 3:2. Jestliže Hráč i 
Krupiér mají Blackjack, je Sázka remízou.  Hra končí remízou i v ostatních případech, kdy 
součet karet Hráče a Krupiéra je shodný. Při remíze Hráč obdrží hodnotu ve výši své původní 
Sázky. Ostatní vítězné listy se vyplácí v poměru 1:1. Hráč vítězí, jestliže jeho list má více bodů 
než Krupiér, aniž by počet bodů překročil 21.  Jestliže Hráč překročí 21 bodů, automaticky 
prohrává.  
 
Minimální a maximální Sázky na sázkový box, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 1.650.000€ 
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8) Pontoon 

 
Hrací stůl  
Hra se hraje u stolu ve tvaru oblouku 
s místy až pro 7 sedících Hráčů 
a Krupiéra. Na jednom rohu stolu jsou 
umístěny informace o minimálních 
a maximálních Sázkách. Po pravé 
straně je schránka na odkládání 
odehraných karet. Stůl je pokryt 
plátnem s vyobrazením pozic pro 
umisťování hracích karet a Sázek. 

 
Karty 
Hra je provozována s jedním až osmi 
balíčky po 52 kartách. Všechny žolíky jsou vyřazeny. Eso je počítáno u Hráče dle karetní 
kombinace za 1 nebo 11. Eso Krupiéra je zpravidla za 11. Krupiérovo eso se počítá za 1 pouze 
tehdy, když by celkový součet jeho karet překročil 21. Karty K, Q, J (král, dáma a kluk) mají 
hodnotu 10, další karty pak mají svoji vyznačenou hodnotu (2 až 10). Karty jsou rozloženy na 
stůl, lícem nahoru, předepsaným způsobem. Komukoliv je umožněno zkontrolovat a ověřit 
kompletnost karet. Při příchodu prvého Hráče ke stolu otočí Krupiér všechny karty lícem dolů 
a zamíchá je. Všechny karty se musí před zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve 
rozdělí karty na dvě hromádky, následně provede u každé z hromádek promíchání typu Wave 
shuffle, následující Scramble shuffle. Následně pomocí Riffle shuffle spojí obě hromádky do 
jedné a všechny karty pak Krupiér vloží do mechanického zařízení, kde dojde k závěrečnému 
promíchání. Po promíchání karet před začátkem hry, musí Krupiér odebrat prvních šest karet. 
Tyto karty nebudou otočeny lícem nahoru a nebudou se při hře používat. Krupiér tyto karty 
umístí do zarážky pro odkládání odehraných karet. 
 
Počet Hráčů 
U hracího stolu je až 7 hracích boxů, u kterých mohou Hráči sedět. Je možné, aby se hry 
zúčastnili i stojící Hráči za Hráči sedícími. Na každém boxu však smějí hrát maximálně 3 Hráči. 
Právo rozhodovat o boxu a sázce na něm má Hráč, který na něm hrál jako první. Pokud hraje 
Hráč na více boxech, může být požádán, aby redukoval jejich počet na jeden. 

 
Sázky 
Na plátně hracího stolu se nachází boxy pro Sázky. Před rozdáním karet umístí Hráč svou 
Sázku do boxu s tím, že hodnotové žetony nejvyšší hodnoty umístí dospod. Jakmile jsou karty 
rozdány, není dovoleno dotýkat se Sázky v boxu. Jestliže Hráč potřebuje vědět, kolik vsadil 
pro účely násobení nebo rozdělení Sázky, požádá Krupiéra o přepočítání.  

 
Pravidla hry 

1) Jedna hra Pontoonu začíná poté, co každý Hráč umístí Sázku do boxu. Poté Krupiér 
rozdává karty. Rozdávání začíná zleva po směru hodinových ručiček. Krupiér postupně 
rozdá po jedné kartě na každý box, položí přitom kartu k hranici boxu. Pak Krupiér 
rozdá jednu kartu sobě a druhou kartu na boxy Hráčů stejným způsobem, jako prvou, 
přičemž druhou kartu položí zleva (u prvního boxu zprava) na prvou kartu tak, aby tři 
rohy první karty zůstaly odkryté. V tento moment existují dvě možné varianty pro 
Krupiéra: a) Krupiér je v tento moment bez druhé karty b) Krupiér si sobě rozdá 2.kartu 
lícem dolů. Na hracím stole je uvedena informace o tom, jakou variantu management 
zvolil. 
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2) Když dostal každý Hráč druhou kartu, začíná Krupiér odleva, o směru hodinových 
ručiček doprava, nabízet každému Hráči, který rozhoduje o boxu, možnost koupení 
nebo obrácení další karty, nebo tuto možnost nevyužít a ponechat si pouze již rozdané 
karty. Postupuje tak, že ukáže prvními dvěma prsty pravé ruky drženými dlaní vzhůru 
na horní okraj karty bližší ke Krupiérovi. 
 

3) Každý Hráč může zůstat na svém nebo požadovat další karty, ale za žádných okolností 
mu nebudou rozdány další karty, jestliže součet jeho karet dosáhne 21 nebo více. 
 

4) Pokud Hráč požaduje další kartu a celková hodnota jeho karet přesáhne 21, všechny 
Sázky na tento box prohrávají. Krupiér sebere prohrané Sázky levou rukou, nebo 
oběma rukama, jestliže se zde nachází hodnotové žetony několika hodnot (více než 
jedné). Je-li na jeden box více než jedna Sázka, měly by být Sázky odebírány v 
následujícím pořadí: od Sázek vzdálenějších od Krupiéra směrem k sázkám ke 
Krupiérovi blíže. Karty budou okamžitě sebrány pravou rukou a odloženy do přihrádky 
na odložené karty. U posledních dvou boxů budou Sázky sebrány nejprve pravou 
rukou, a pak budou okamžitě sebrány karty, a to opět pravou rukou. 
 

5) Když byly rozdány karty všem Hráčům, vezme si Krupiér svoje karty a jak vyžadují 
pravidla, musí si brát další karty, dokud nedostane celkem 17 nebo více, přičemž karty 
postupně ukazuje. 
 

6) Jestliže hodnota jedněch karet Hráče je stejná jako hodnota karet Krupiéra, prohrává. 
 

7) Pojištění – Když je první Krupiérova karta eso, mohou se Hráči pojistit proti možnosti, 
že Krupiér jako další kartu dostane kartu o hodnotě 10 a bude mít Pontoon. Hráči se 
mohou pojistit maximálně na částku rovnající se polovině původní částky vsazené na 
jejich box. Jestliže se Hráč chce pojistit, položí Sázku na pojištění na pole pro pojištění, 
nalevo od svých karet, směrem ke Krupiérovi. Musí tak učinit dříve, než se první Hráč 
rozhodne využít možnosti a nechá si rozdat další karty, nebo si ponechat pouze první 
dvě. Jestliže poté, co jsou rozdány karty všem Hráčům a Krupiér si rozdá druhou kartu, 
bude tato karta jiná, než desítka nebo karta K, Q, J, všechny Sázky na pojištění 
propadají. V tomto případě Krupiér okamžitě zinkasuje Sázky na pojištění tak, že sbírá 
hodnotové žetony vsazené na pojištění střídavě oběma rukama v pořadí proti směru 
hodinových ručiček, přičemž začne u posledního boxu, a to dříve, než rozdá nějakou 
další kartu, pokud bude některým z Hráčů požadována. Jestliže bude druhá karta, 
kterou Krupiér vytáhne, desítka, nebo karta K, Q, J (tj. má Pontoon) sebere všechny 
Sázky z boxů a pak vyplácí pojistné Sázky v poměru (2:1) oběma rukama střídavě proti 
směru hodinových ručiček, přičemž začne u posledního boxu. 
 

8) Rozdělení párů (Split) - Dostane-li Hráč první dvě karty o stejné hodnotě, může, pokud 
si bude přát, rozdělit tyto dvě karty a hrát s dvojími kartami. Když Krupiér vidí, že Hráč 
dostal dvě stejné karty, musí mu nabídnout možnost splitování, jestliže Hráč má 
možnost, aby se rozhodl. Jestliže se Hráč rozhodne pro splitování a hru s dvojími 
kartami, musí vložit do boxu Sázku rovnající se původní sázce. Krupiér podle toho karty 
uspořádá, a je-li nezbytné, umístí správně i Sázky. V žádném případě není Hráči 
dovoleno se karet dotýkat. Když byly karty rozděleny, k první kartě bude přidána další 
karta, a pokud toto přidávání bude pokračovat, nepřejde se k přidávání do druhých 
karet vytvořených splitováním. Jestliže se eventuálně znovu objeví karta stejné 
hodnoty, může si Hráč stejným postupem založit třetí karty dalším splitováním. 
Pokaždé když dochází ke splitování se Krupiér musí vrátit k původní kartě a nejprve 
dokončit rozdávání prvých karet. Druhé karty rovněž nejprve dodá a pak teprve přejde 
k dodání event. třetích karet Hráče. Karty stejné hodnoty lze dělit tolikrát, jak je to 
možné a do každých karet mohou být koupeny ještě další dvě karty. Ke každému esu 
lze rozdat jen jednu kartu. Pokud se splitovanému esu přidá 10 nebo karta K, Q, J, 
součet karet je 21, ale NENÍ to Pontoon. 
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Výherní kombinace  
Nejlepší výherní kombinací je Pontoon (první dvě rozdané karty mají hodnotu 21 – eso a karta 
s hodnotou 10). Další je tzv. Five-card trick, tj. jakákoliv ruka obsahující pět karet, která 
nepřesáhla v součtu hodnotu 21. Všechny pěti-karetní kombinace mají stejnou hodnotu, 
nezáleží na výsledném součtu. Další výherní kombinací je jakákoliv ruka, která nemá hodnotu 
21 a obsahuje 4 a méně karet. Rozhoduje hodnota karet, vyhrává ruka, která je blíže 21. Hráč 
prohrává, pokud přesáhne hodnotu 21. Pokud nastane remízová situace, vždy vyhrává 
Krupiér. 
 
Ohlášení 
Krupiér vyžaduje po Hráčích, aby svá rozhodnutí o dalším rozdání karty, nebo pozastavení 
vyjadřovali jasně. Znamení rukou, nebo kývnutí hlavy nestačí. Musí tak učinit i hlasem, aby 
jeho stanovisko slyšel a rozuměl mu jak Krupiér, tak pit boss. 
 
Výplata výher  
Jakmile je hra u konce, Krupiér u každé pozice zprava do leva vyplatí Hodnotové žetony a 
odebere prohrávající Sázky. Jestliže Krupiér překročí 21, všichni Hráči, kteří ji nepřekročili, 
automaticky vítězí. Nejvyšší kombinace karet je eso a každá desítka, tato kombinace se 
nazývá Pontoon. V případě výhry Hráče se výhry vyplácejí následovně. V případě, že zahrál 
Pontoon, anebo má 5 karet (tzv. Five-card trick) s hodnotou nižší než 21, vyplatí se suma 2:1, 
ostatní výhry se vyplácejí 1:1. Jestliže Hráč překročí 21 bodů, automaticky prohrává.  
 
Minimální a maximální Sázky na sázkový box, maximální výhra: 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 1.800.000€ 
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9) Punto Banco/Mini Baccarat 

 
Hrací stůl 
Karetní hra s názvem Punto Banco je obdobou hry Baccarat, pro kterou se užívá speciální 
hrací stůl a pro míchání karet se může použít automatický míchací stroj karet.  Na pozici Hráče 
jsou umístěna tři různá pole pro 
Sázky: Player (Punto)/Banker 
(Banco)/Tie (Shoda). Před 
Krupiérem jsou dvě pole, kam 
Krupiér tahá karty: pole pro Player 
(Punto) / pole pro Banker (Banco). 
Nejběžnější konfigurací stolu na 
Punto Banco je s 6, 9 až 12 Hráči.  

Karty 
Punto Banco se obvykle hraje s 6–8 
balíky karet (po 52 kartách) bez 
žolíků, které mají stejný design a 
stejnou barvu rubové strany a se 2 
katovacími kartami. Karty mohou být měněny po každé hře, pokud je k tomu důvod nebo karty 
či jen jedna karta nemohou být dále použity pro hru (poškozené, zničené karty). Každé nové 
karty musí být důkladně zkontrolovány. Hodnota karet v každém balíku je následující – karty 
2 až 9 mají hodnotu shodnou se svým číslem; karty 10, J, Q a K mají hodnotu 0 a eso má 
hodnotu 1. Pokud je hodnota ruky deset bodů nebo víc, odečtěte deset a zbývající číslo 
představuje bodovou hodnotu ruky. Všechny karty se musí před zahájením hry řádně 
promíchat. Krupiér nejprve rozdělí karty na dvě hromádky, následně provede u každé 
z hromádek promíchání typu Wave shuffle, následující Scramble shuffle. Následně pomocí 
Riffle shuffle spojí obě hromádky do jedné a všechny karty pak Krupiér vloží do mechanického 
zařízení, kde dojde k závěrečnému promíchání. Po vytažení karet z mechanického zařízení 
se do promíchaných karet zařazuje i tzv. řezací karta (bílá, černá, červená nebo zelená), se 
kterou se provádí před zahájením hry snímání promíchaného balíku karet. Pokud je během 
hry vytažena řezací karta, rozehraná hra se dohraje a po ní následuje opětovné míchání karet. 
 
Počet Hráčů 
U Punto Banco stolu jsou místa k sezení až pro 6, 9 Hráčů, popřípadě pro 12 Hráčů. Hráči, 
kteří již nemají místo k sezení u stolu, mohou sázet na boxech jako další Hráči vstoje, ale 
celková Sázka nesmí překročit maximum pro daný stůl. Minima a maxima pro jednotlivé Hráče 
a na jednotlivé boxy musí být uvedena na hracím stole. 
 
Sázky  
Každý z Hráčů má k dispozici tři různé možnosti pro Sázky: Player (Punto)/Banker (Banco)/Tie 
(Shoda). Před Krupiérem jsou dvě pole, kam Krupiér tahá karty: pole pro Player (Punto)/pole 
pro Banker (Banco). 
PUNTO      - určené pro Sázky na Hráče 
BANCO      - určené pro Sázky na bankéře 
EGALITE    - určené pro Sázky na shodu (tzv. Tie Hand)  
Jako Hráč máte právo volby, zda vsadíte na výhru strany bankéře, výhru strany Hráče nebo 
na shodu mezi těmito dvěma. Vedení Herního prostoru má právo kdykoliv změnit minimální 
Sázky, snížit je nebo zvýšit za předpokladu, že tuto skutečnost oznámí přednostně Hráčům. 
 
Pravidla hry 

1) Hra začíná vsazením Hráčů na jejich pole pro Sázky: vsazením na "Hráče", "bankéře" 
nebo na shodu. Hráči musí uzavřít své Sázky na PUNTO, BANCO nebo EGALITE před 
vytažením první karty. Po vytažení první karty nesmí nikdo z Hráčů měnit Sázku 
(zvyšovat či snižovat). 
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2) Karty se rozdávají na Punto i Banco hodnotou nahoru – otevřeně a to následovně: 

první a třetí karta na pole Punto a druhá a čtvrtá na pole Banco. Pokud mají první dvě 
karty, ať na Puntu, či na Bancu hodnotu 8, nebo 9 – žádné další karty se již netahají. 
Pokud nemají první dvě karty hodnotu ani na Puntu, ani na Bancu hodnotu 8, či 9 – 
tahají se další karty, a to v následujícím pořadí: 

• pátá karta na pole “Punto”  

• šestá karta na pole “Banco”. 

Hráč i bankéř mohou mít vždy maximálně tři karty. 

3) Skóre v ruce je pravá číslice z celkového součtu karet. Například, pokud jsou karty 8 
a 7, jejich součet je 15 a skóre bude 5. Skóre bude vždy v rozmezí od 0 do 9 a není 
možné být přes.  
 

4) Hráč, který je nejblíže devíti, vyhrává. Pokud Hráč nebo bankéř má na prvních dvou 
kartách součet osm nebo devět, nebudou se rozdávat žádné další karty. Výsledná hra 
se nazývá natural a hra končí. Pokud má ruka Hráče i ruka bankéře stejný součet, je 
výsledkem hry „shoda“. 

 
5) Karta vytažená omylem navíc se považuje za kartu, která se pálí před každou hrou. 

Pokud jsou první 4 karty na PUNTO a BANCO vytaženy v nesprávném pořadí, mohou 
být přemístěny na správné pozice. V případě chybné hry, kdy už karty nemohou být 
správně rozmístěny, může být hra se souhlasem Provozovatele anulována a Hráčům 
se vrátí Sázky. Rovněž tak i celá bota. 
 

Výherní kombinace 
a) Sázka na BANCO 

- vyhrává, pokud BANCO má vyšší hodnotu karet než PUNTO 
- prohrává, pokud BANCO má nižší hodnotu karet než PUNTO 
- stojí, pokud se hodnoty karet na BANCO a PUNTO sobě rovnají 

b) Sázka na PUNTO 
- vyhrává, pokud PUNTO má vyšší hodnotu karet než BANCO 
- prohrává, pokud PUNTO má nižší hodnotu než BANCO 
- stojí, pokud se hodnoty karet na BANCO a PUNTO sobě rovnají 

c) Sázka na EGALITE (shodu) 
- vyhrává, pokud se hodnoty karet na BANCO a PUNTO sobě rovnají 
- prohrává, pokud tomu tak není 

 
Výplata výher 
Pokud vsadíte na Hráče a Hráč vyhraje, jste vyplaceni v poměru 1:1. Pokud vsadíte na 

bankéře a bankéř vyhraje, jste vyplaceni v poměru 1:1. Vítězné Sázky na bankéře se vyplácejí 

snížené o provizi 5 %. Pokud vsadíte na shodu a ruka Hráče a ruka bankéře mají stejný součet, 

jste vyplaceni v poměru 8:1.  



 29 

Pravidla tažení třetí karty 

 
 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra: 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 500.000€ 4.000.000€ 

 
 
Varianty Mini Baccaratu 
Obdobou hry Punto Banco je hra Baccarat. Rozdíl je pouze v tom, že ve variantě Baccarat si 
Hráči sami předávají hrací botu a střídavě vytahují karty. I v této variantě kasinu náleží provize 
5 %. Ve verzi Baccarat může být také rozdílný počet balíčků hracích karet. Hraje se od 4 do 8 
balíčků karet, přičemž rozhodnutí činí vedení Herního prostoru samostatně, případně po 
dohodě s Hráči. Skóre jednotlivých herních variant a kombinací je však naprosto shodné jako 
u varianty Mini Baccarat (Punto Banco). 

 
 
  

PUNTO má hodnotu prvních 2 

karet: PUNTO
0; 1; 2; 3; 4; 5 Tahá se třetí karta na Punto

6; 7 Netahá se třetí karta na Punto

8; 9
Ani Punto ani Banco nedostává další kartu.   

(Natural 8 / Natural 9)

Banco má hodnotu prvních 2 

karet: BANCO
0; 1; 2 Tahá se třetí karta na Banco

3
Tahá se třetí karta na Banco, ale pokud byla třetí 

karta na Puntu 8, tak se již další karta netahá

4

Tahá se třetí karta na Banco, ale pokud byla třetí 

karta na Puntu 0, 1, 8 nebo 9, tak se již další karta 

netahá

5

Tahá se třetí karta na Banco pokud má Punto 6, 

nebo 7 ("no card"), nebo pokud je třetí kartou 

Punta 4, 5, 6 či 7

6
Tahá se třetí karta na Banco pouze v případě, že je 

třetí kartou Punta 6, nebo 7

7 Netahá se třetí karta na Banco

8; 9
Ani Punto ani Banco nedostává další kartu.   

(Natural 8 / Natural 9)
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10) Craps (kostky) 

 
Hrací stůl  
Hra se hraje na speciálním stole 
ve tvaru obdélníku se dvěma 
kostkami (Stickman nabízí Hráči 
na výběr dvě z pěti kostek). Hráč 
vrhá kostky podél stickmana na 
protější konec stolu. Hrací stůl 
s Craps v kasinu obsluhují čtyři 
lidé. Bankéř (boxman) dozoruje 
hru a Krupiéry, provádí pokladní 
operace, rozděluje hodnotové 
žetony. Dva krupiéři (dealers), 
stojící z každé strany po boku 
bankéře, umísťují a vyplácejí 
Sázky Hráčům. Provozní (stickman) stojí naproti bankéře, udává tempo hry, oznamuje 
výsledek každého vrhu, vybízí Hráče k sázkám a pomocí prodloužené dřevěné hůlky sbírá 
hozené kostky. Provozní rovněž obsluhuje Sázky uprostřed hracího stolu (propoziční a tvrdé 
Sázky). Klasický stůl pro Craps dokáže pojmout až dvacet Hráčů. Stůl má tři části – dvě 
samostatné boční a jednu mezi nimi, která je rozděluje. Obě boční části jsou stejné, jen 
zrcadlově obráceny a nacházejí se v nich následující části: Pass a Don´t Pass line Sázky, 
Come a Don´t Come Sázky, Odds Sázky, Place Sázky a Field Sázky. Prostřední část je stejná 
pro obě boční a obsahuje Proposition Bets. 
 
Sázky a výplatní poměry 
Základní Sázky – Pass Line, Don't Pass Line, Come, Don't Come – jsou označovány jako 
Sázky na linii. Pokud se Hráč rozhodne házet, tedy být vrhačem, musí vsadit buďto na Pass 
Line nebo Don't Pass Line. 

• Pass Line – Provádí se umístěním žetonů na místo označené Pass Line na hrací tabuli. 
Sázka na Pass Line vyhrává okamžitě, pokud vrhač hodí v prvním hodu (come-out roll) 
součet 7 nebo 11 (win, natural), prohrává při 2, 3, 12 (craps). Pokud vrhač hodí jakýkoliv 
jiný součet (než 7, 11 či 2, 3, 12), stává se tento cílem (point). Sázky se z Pass 
Line přesunou na příslušné číslo na hrací tabuli. Podstatou Sázky je nyní hodit tento 
součet (point) dříve, než padne sedm, a to v kterémkoliv z následujících hodů – Sázka 
tedy nemusí být rozhodnuta bezprostředně po hodu. V prvním případě Sázka 
vyhrává a je vyplácena jako rovná, tj. výplatním poměrem 1:1. Pokud padne sedm 
před point, Sázky prohrávají. Může tedy nastat situace, že pokud má vrhač „dlouhou ruku” 
(dlouho nepadá 7), může svými Sázkami obsadit všechna čísla 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vrhne-li 
v příštím hodu opět některé z těchto čísel, pokaždé vyhrává. Sází-li současně na Pass 
Line nebo Come, je vyhrávající Sázka z čísla odstraněna a na její místo přesunuta z Pass 
Line (či Come) Sázka nová. Pokud padne 7 – všechny Sázky prohrávají. 

 

• Don't Pass Line – Sázka na Don't Pass Line je opakem k sázce na Pass Line. Sázky 
prohrávají, pokud padne v prvním hodu 7 nebo 11, vyhrávají při 2 nebo 3 a nastane 
remíza, pokud padne 12. V posledním případě Sázky stojí a o jejich osudu rozhodne další 
vrh. Pokud padne v prvním hodu jiný součet než 7, 11 nebo 2, 3, 12, stává se tento opět 
cílem (point). Sázky jsou z Don't Pass Line přesunuty do prostoru nad číslo představující 
vrhnutý součet. Sázky nyní vyhrávají a jsou vypláceny jako rovné, pokud padne 7 dříve 
než point. Pokud padne point dříve než 7, Sázky prohrávají. Oproti sázce na Pass 
Line zde mají sázející navíc možnost své Sázky kdykoliv před hodem stáhnout z hrací 
tabule. 

 

• Come – Sázka na Come má téměř stejné atributy jako Sázka na Pass Line. Jediný rozdíl 
je v tom, že Sázka na Come se umísťuje až po prvním hodu (come-out roll), kdy má vrhač 
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hodit svoje číslo (point). Sázky opět vyhrávají při 7 nebo 11, prohrávají při 2, 3, 12 (craps). 
Pokud padne jiný součet, je Sázka přesunuto na příslušné číslo a sázející vyhrávají, pokud 
v dalších hodech padne toto číslo dříve než 7. 

 

• Don't Come – Sázka na Don't Come má se sázkou na Come společné to, že se sází 
až po prvním hodu, kdy vrhač stanovil své číslo (point) a princip výhry a prohry je stejný 
jako u Sázky na Don't Pass Line. Sázka na Don't Come tedy okamžitě vyhrává, pokud 
padne 2, 3 nebo 12, prohrává při 7 nebo 11. V dalších hodech musí padnout 7 dříve 
než point. Podobně jako u Sázky na Don't Pass Line zde mají sázející možnost své Sázky 
kdykoliv stáhnout. 

 

• Poměrové Sázky či volné Sázky (Behind the Line, Odds, Free) - Princip poměrových 
Sázek spočívá v tom, že Hráč může ke své původní sázce (např. na Pass Line), přidat 
ještě další Sázku ve stejné výši, které je ale vyplácena skutečným matematickým 
poměrem. Skutečné matematické poměry proti vrhnutí čísla před sedmičkou jsou u čísel 
4 nebo 10 2:1, při 5 nebo 9 3:2 a při 6 nebo 8 6:5. Samozřejmě je možné sázet také 
opačným způsobem na to, že sedmička padne dříve, než určitý součet – poměrová Sázka 
na Don't Pass Line. Skutečné matematické poměry jsou potom pro 4 nebo 10 1:2, 
pro 5 nebo 9 2:3 a konečně pro 6 nebo 8 5:6. 

 

V Craps existuje široká paleta dalších Sázek. Zásadně by se daly rozdělit do dvou skupin, 
a to na Sázky na jeden vrh, kdy výsledek (výhra-prohra) je znám hned po následném vrhu, 
a na Sázky, které jsou rozhodnuty, až nastane určitá událost zakládající výhru nebo prohru. 
 

• Sázky na jeden vrh zahrnují propoziční Sázky (Prop-Bets), pole (Field), rohovou Sázku 
(Horn) a vířivou Sázku (Whirl, World). 
▪ Propoziční Sázka (Proposition Bet) - Jednorázové Sázky, které vyhrávají/prohrávají, 

pokud v následujícím hodu padne/nepadne požadovaný součet: 2 (označovaný 
jako Hadí oči, angl. Snake Eyes nebo Craps Aces), 12 (Craps), 2 nebo 12 (Hi-Lo), 3 
(Ace Deuce), 11 (Yo), Craps – 2, 3 nebo 12, C & E – kombinovaná Sázka, kdy polovina 
je vsazena na Craps a druhá polovina na Yo, Any seven – jakýkoliv součet dávající 
sedm, Sázka je také označována jako Velká sedma (Big Red). Zde je vhodné upozornit 
na výplatní poměry. Např. pokud vsadíte na jakýkoliv Craps (2, 3, 12), uváděný 
sázkový poměr je 5 for 1, tedy pět za jeden, a znamená to, že v případě výhry 
dostanete pět žetonů včetně vaší Sázky. Skutečný výplatní poměr je tedy 4:1. 

▪ Pole (Field) - Sázka na pole znamená, že v příštím hodu padne součet 
2, 3, 4, 9, 10, 11 nebo 12. Sázka je vyplácena jako rovná 1:1 pro čísla 3, 4, 9, 10, 11 
a poměrem 2:1, v některých kasinech (Británie) dokonce 3:1, pokud padne 2 nebo 12. 
Sázky na pole mohou pokládat sami Hráči. 

 
▪ Rohová Sázka (Horn) - Rohová Sázka představuje de facto samostatné Sázky na čtyři 

čísla 2, 3, 11 a 12. Vyhrávající číslo se vyplatí jeho výplatním poměrem ze čtvrtiny 
Sázky, zbylé tři čtvrtiny propadají. Lze vsadit také tzv. zvýšenou rohovou Sázku (Horn 
High), která spočívá v tom, že se vsází 5 jednotek, z čehož 2 jednotky jsou vsazeny 
na jedno z čísel 2, 3, 11 nebo 12. V praxi je pravděpodobně nejoblíbenější Sázka Horn 
High Yo, kde se 2 jednotky vsází na číslo 11. 

 
▪ Vířivá Sázka (whirl, world) - Vířivá Sázka se vsází pěti jednotkami. Jejím smyslem je 

pokrýt rohovou Sázku (Horn) a Sázku na jakýchkoliv sedm (Any Seven). Jestliže padne 
některé z čísel 2, 3, 7, 11 nebo 12, tak se jedna pětina Sázky vyplácí výplatním 
poměrem jako u propozičních Sázek. 

 

• Sázky na více vrhů – Sázky jsou aktivní tak dlouho, dokud nenastane událost zakládající 
výhru či prohru Sázky. 
▪ Tvrdá Sázka (hard way) - Hodit čísla 4, 6, 8 či 10 tvrdým způsobem znamená, že se 

na obou kostkách objeví stejné číslo, tj. 2+2, 3+3, 4+4 či 5+5. Sázka vyhrává, pokud 
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padne součet tvrdým způsobem dříve než snadným způsobem (např. u čísla 6 to může 
být 1+5, 2+4, 5+1 nebo 4+2) nebo než padne 7. Čísla 4 a 10 jsou vypláceny výplatním 
poměrem 7:1 (8 for 1), 6 a 8 9:1 (10 for 1). 

▪ Snadná Sázka (easy way) - Snadná Sázka je opačná Sázka k sázce tvrdé. Vyhrává 
v případě, že součet 4, 6, 8, 10 padne snadným způsobem dříve než sedm. 

▪ Big 6 a Big 8 - Sázky na Big 6 (velká 6) a Big 8 (velká 8) se pokládají na vyhrazené 
místo na hracím stole. Podstatou Sázky je padnutí součtu 6 nebo 8 dříve, než padne 
7. Sázka se vyplácí jako rovná, tedy 1:1, přičemž na čísla 6 nebo 8 lze vsadit přímo, 
a to s vyšším výplatním poměrem 7:6. 

 

• Sázka na čísla – Sázky přímo na čísla je možné uskutečnit kdykoliv. Není tedy nutné 
čekat, až vrhač udělá svůj point. Sázky na čísla se umísťují na dvojitou čáru 
nad jednotlivými čísly představující jejich součet. Sázka vyhrává, pokud padne 
požadované číslo dříve než 7. Výplatní poměry u čísel 6 a 8 je 7:6. U čísel 5 a 9 je výplatní 
poměr 7:5, u čísel 4 a 10 je pak výplatní poměr 9:5. 

 

• Kupované a pokládané Sázky – Kupované Sázky jsou podobné sázkám na čísla. Hráči si 
mohou koupit Sázku na jednotlivá čísla (4, 5, 6, 8, 9, 10), a to tak, že umístí svou Sázku 
do pole Come a oznámí ji Krupiérovi, např. „kupovaná 8 (Buy the 8)“. Sázka vyhrává, 
pokud daný součet (např. 8) padne dříve než 7. Kupované Sázky se vyplácí skutečným 
výplatním poměrem, kasino si ale účtuje poplatek 5 % ze Sázky, které někdy požaduje 
pouze v případě výhry. Sázky se pokládají na příslušné číslo na hrací tabuli a odlišují se 
od Sázek Come pomocí malých knoflíčků na žetonech. Pokládaná Sázka je sázkou 
opačnou. Sází se na to, že 7 padne dříve, než jiný konkrétní součet (4, 5, 6, 8, 9, 10). 
Výhra se opět vyplácí ve skutečném matematickém poměru.  

 
Kasino si účtuje poplatek 5 %, který se vypočítává z výhry, nikoliv ze Sázky.  
 
Pravidla hry 

1) Hra začíná tím, že Shooter (jeden z Hráčů u stolu) musí vsadit alespoň minimum na 
jednu ze Sázek: Pass Line nebo Don´t Pass Line. Hráč poté dostane od Stickmana 
několik kostek (většinou pět), ze kterých si vybere dvě, se kterými bude vrhat. Zbylé 
kostky si pracovník Herního prostoru vezme zpět a u hry nejsou použity.  
 

2) Shooter musí hodit kostky jen jednou rukou a obě z nich se musejí odrazit od zadní 
desky stolu. Pokud se stane, že jedna nebo dokonce obě kostky vypadnou ze stolu, 
jsou nejprve prozkoumány Stickmanem a pokud shledá, že jsou v pořádku, jsou 
vráceny do hry. 

 
3) Klasický stůl pro Craps dokáže pojmout až dvacet Hráčů. Každý z nich je během hry 

shooterem a vrhá tedy kostky. Pokud kostky házet nechcete, můžete sázet na vrhače. 
Během hry můžete vsadit několik druhů Sázky.  

 
4) Hra se hraje v kolech a každý Hráč má právo vrhat kostky. Hra postupuje podle směru 

hodinových ručiček. Hráč má právo vynechat házení, ale stále může sázet. Každé kolo 
má dvě fáze: Come Out a Point. Na začátku kola si hodí shooter jeden nebo více Come 
Out hodů. Pokud u tohoto prvního hodu padne číslo 2, 3 nebo 12 (nazývá se Craps 
a Hráč dál již nehází) kolo končí a Hráči prohrávají své Pass Line Sázky. Come Out 
hod, při kterém padne 7 nebo 11 (Natural) vyhrávají všechny Pass Line Sázky. Shooter 
pokračuje ve vrhání Come Out hodů, dokud nehodí 4, 5, 6, 8, 9, nebo 10. Toto číslo se 
potom stává Pointem. Krupiér poté toto číslo viditelně označí (žetonem On) a 
pokračuje fáze dvě. Jakmile padne znovu Point, vyhrávají všechny Pass Line Sázky. 
Pokud hodí 7 (Seven-out), pass line Sázky prohrávají a kolo končí. První hod sázecího 
kola je Come Out roll a tímto hodem začíná i celá hra. Come Out roll se tak hází jen v 
případě, že předchozí shooter selhal a nehodil výherní hod. Nestanovil tedy point nebo 
hodil seven-out. 

http://www.hazardni-hry.eu/pravdepodobnost/sazkove-pomery-vyhoda-kasina-vypocet.html
http://www.hazardni-hry.eu/pravdepodobnost/sazkove-pomery-vyhoda-kasina-vypocet.html
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5) Nová hra poté začíná s novým shooterem. Pokud nový shooter hodí point, kostky jsou 

mu vráceny a poté opět přichází na řadu Come Out hod. Je to pokračování vrhání 
kostek tohoto Hráče, i když Come Out roll určuje začátek nového kola. Pokud nedokáže 
shooter stanovit point, jsou kostky nabídnuty dalšímu Hráči a ten vrhá opět Come Out 
roll a hra pokračuje ve stejném duchu. Nový shooter je poté první Hráč po levé ruce 
předchozího vrhače. Hra tedy plyne po směru hodinových ručiček. 
 

6) Pass Sázky vyhrávají, pokud je come out roll 7 nebo 11, prohrávají, když u come out 
rollu padne 2, 3 nebo 12. Don´t Sázky prohrávají, pokud je come out roll 7 nebo 11 
a vyhrávají při come out rollu 2 nebo 3. Pokud padne 12, je to remíza. 

 
7) Hráč, který přichází ke stolu s kostkami, ale nechce je vrhat, by si měl nejprve 

zkontrolovat v jaké fázi se hra nachází. Pokud na stole není žádné číslo označeno On 
žetonem, stůl je ve fázi come out hodů. Jestliže je On žeton na stole, point je již 
stanoven a je umožněno v této fázi hry sázet Pass Line Sázky. Všechny jedno nebo 
více kolové „Proposition Bety” je možno sázet v jakékoli fázi hry. 

 
8) Mezi jednotlivými hody je část, ve které Krupiér vyplácí výhry a sbírá prohrané Sázky. 

Stickman dohlíží na celou hru, stůl a rozhoduje, kdy dá shooterovi kostky. Poté co mu 
je dá, není možno dále sázet. 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 25.000€ 5.175.000€ 
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11) Barbut 

 
Hrací stůl a kostky 
Hra se hraje na speciálním stole oválného tvaru 
s vysokým mantinelem, který zamezuje 
vyhození kostek mimo herní stůl. Kostky ke hře 
Barbut jsou vždy 2. Klasický stůl pro Barbut 
dokáže pojmout až deset Hráčů. Hrací stůl 
obsluhují čtyři lidé. Bankéř (boxman) dozoruje 
hru a Krupiéry, provádí pokladní operace, 
rozděluje hodnotové žetony. Dva krupiéři, stojící 
z každé strany po boku bankéře, umísťují 
a vyplácejí Sázky Hráčům. Provozní (stickman) 
stojí naproti bankéři, udává tempo hry, 
oznamuje výsledek každého vrhu, vybízí Hráče 
k sázkám a pomocí prodloužené dřevěné hůlky sbírá hozené kostky. Hráči hrají proti 
Provozovateli, nikoliv proti sobě. 
 
 
Sázky a výplatní poměry 
V rámci této hry je možné učinit Sázky na základní výherní šanci FRONT nebo na postranní 
Sázky (Side Bets). Sázky Side Bets platí pouze pro Hráče, kteří nejsou na pozici Shooter nebo 
Fader. Sázky Back platí pouze pro Shooter/Fader. Z každé Výhry je Hráči odečteno 5 %, které 
přísluší Provozovateli. Hráč, který tedy vyhrál je vyplacen v závislosti na příslušné výherní 
kombinaci příslušným níže uvedeným výplatním poměrem sníženým o 5 %.   
 

Platí pouze pro Shooter / Fader 

Výherní kombinace 
FRONT 

Výplatní poměr 

6+6 1:1 

6+5 1:1 

5+5 1:1 

3+3 1:1 

 

Platí pouze pro 
Shooter / Fader 

Proherní kombinace 
BACK 

1+1 

2+2 

4+4 

1+2 

 
 
Pravidla hry 

1) Hra začíná tím, že každý z Hráčů si hodí kostkou a Hráč s nejvyšším číslem se stává 
tzv. Shooter, Hráč napravo od něj se pak stává tzv. Fader. Hra se pak pohybuje 
v protisměru hodinových ručiček.  

 
2) Shotter a Fader umisťují své Sázky. Ostatní Hráči, tj. vyjma Shotter a Fadera mohou 

umístit tzv. Side Bets, tj. zda Shooter nebo Fader vyhraje či prohraje.  
 

3) Shooter a Fader hází střídavě kostkami. Vždy začíná Shooter.  

Platí pouze pro ostatní Hráči vyjma 
Shooter a Fader 

Výherní kombinace 
SIDE BETS 

Výplatní poměr 

1+1 8:1 

2+2 8:1 

4+4 8:1 

6+6 8:1 

5+5 8:1 

3+3 8:1 

6+5 4:1 

2+1 4:1 
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4) Přijde-li jedna z výherních kombinací FRONT Hráč (Shooter nebo Fader) vyhrává. 

Bude-li hozena tzv. kombinace BACK (tj. 1+1, 2+2, 4+4, 1+2), Shooter a Fader 
prohrávají vše. Ostatní kombinace kostek jsou bezvýznamné a v takovém případě daný 
Hráč hází znova. 

 
5) Dokud Shooter vyhrává, hodil kombinaci 1+2 nebo Fader vyhrál s kombinací 5+6, 

rozdělení rolí ve hře zůstává stejné. V ostatních případech se role Hráčů ve hře mění 
a z Fadera se stává Shooter a Hráč napravo od něj se pak stává novým Faderem. 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra: 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 4.000.000€ 
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12) Red Dog 

 
Hrací stůl  
Stůl na Red Dog se skládá z části pro Hráče, 
kterou tvoří až 7 boxů a z části pro Krupiéra. 
Stůl má otvor pro žetonové vklady 
a pokladnu na hotové peníze. Po pravé 
straně je schránka na odkládání 
odehraných karet. Stůl je potažen barevným 
plstěným suknem, na němž je vyznačeno 
tableau. Sázkový box pro Hráče je označen 
jako ANTE. 
 
Karty 
Hra je provozována s šesti balíčky po 52 kartách. Všechny karty se musí před zahájením hry 
řádně promíchat. Krupiér nejprve provede promíchání typu Wave shuffle, následující Scramble 
shuffle. Následně všechny karty Krupiér vloží do mechanického zařízení, kde dojde 
k závěrečnému promíchání. Po vytažení karet z mechanického zařízení se do promíchaných 
karet zařazuje i tzv. řezací karta (bílá, černá, červená nebo zelená), se kterou se provádí před 
zahájením hry snímání promíchaného balíku karet. Pokud je během hry vytažena řezací karta, 
rozehraná hra se dohraje a po ní následuje opětovné míchání karet.  
 
Pravidla hry 

1) Hráči nasadí na boxy své Sázky. Krupiér oznámí konec Sázek, vyloží na stůl dvě 
otevřené karty a oznámí rozdíl mezi nimi, tzv. Spread (příklad: 4 a 6. Spread 1, 10 
a Eso Spread 3, 2 a 8 Spread 5).  
 

2) V případě, že vyložené karty jsou ihned po sobě jdoucí např.: 5 a 6 nebo Q a K, dochází 
k tzv. Consecutive a hra je tímto ukončena. Nedochází k žádnému vyplácení ani 
stažení Sázek Hráčů.  
 

3) V případě, že jsou vyloženy dvě karty stejné hodnoty např. 8 a 8, J a J, Hráčům není 
umožněno zvýšení Sázky. Krupiér ihned vytahuje třetí kartu a je-li tato karta shodná 
s prvními dvěma, jedná se o tzv. Red Dog. Následně dochází k vyplacení Sázek Hráčů. 
V případě neshody třetí karty s prvními tzv. Tie nedochází k výplatě, ani ke stažení 
Sázek. 
 

4) Pokud jsou vyloženy dvě nestejné karty, hodnotami nejdoucími hned po sobě, nastává 
Non-consecutive. V tomto okamžiku mají Hráči možnost zvýšit své Sázky tzv. Rais, 
a to vždy jednou tolik, než byla Sázka původní. 
 

5) Následovně Krupiér vytáhne kartu třetí, jestli tato leží svou hodnotou mezi oběma 
prvními kartami, dochází k vyplácení vsazených Sázek, v jiném případě Sázky 
prohrávají a jsou Krupiérem staženy. 

 
Výplatní poměry 
Red Dog  11:1 
Spread 1  5:1 
Spread 2  4:1 
Spread 3  2:1 
Ostatní   1:1 
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 3.850.000€ 
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13) Karibská kostková ruleta 

 
Hrací stůl 
Hra se hraje u stolu ve tvaru obdélníku s místy pro více 
Hráčů na dvou vnějších stranách a pozicí jednoho Krupiéra 
na vnitřní straně. Na jednom rohu stolu je umístěn prostor 
pro vrhání kostek. U stolu jsou dále vyvěšeny informace o 
minimálních a maximálních Sázkách tohoto stolu a marker 
pro označování hodnot hracích žetonů. Stůl je pokryt 
plátnem s vyznačením ruletových Sázek.  

Kostky 
Karibská kostková ruleta se hraje s třemi kostkami. Jedna 
je červená, jedna žlutá a jedna modrá. Červená a žlutá 
kostka jsou kostky standardně s tečkami. U modré kostky 
figuruje označení: 

a) „normal pay (normální platba)“ – na čtyřech 
stranách kostky 

b) „Hi (vyšší platba)“ – na jedné straně kostky 
c) „Lo (nižší platba)“ – na jedné straně kostky. 

 
Sázky 
Hráči umísťují své Sázky na hrací pole v souladu 
s normálními pravidly klasické rulety. Hráči jsou tedy 
Krupiérem vyzváni, aby uskutečnili na stole své Sázky, 
které musí být podle pravidel umístěny na hracím plátně.  
 
Pravidla hry 

1) Následně Krupiér ohlašuje „konec sázení“ a předá 
zmíněné tři kostky Hráči vlevo. Tento Hráč vrhá předmětné kostky přes délku stolu 
takovým způsobem, aby narazily na pyramidovou stěnu (zeď) a odrazily se zpět na 
stůl. Po zastavení rotace vržených kostek je rozhodnuto o vítězném čísle a platbě.  

 
2) Číslo, které padne na červené kostce, udává šestici čísel, ve které se nachází výherní 

číslo, vychází se ze streetů viz následující popis: 

• první šestice jsou čísla od 1 do 6  

• druhá šestice jsou čísla od 7 do 12 

• třetí šestice jsou čísla od 13 do 18    

• čtvrtá šestice jsou čísla od 19 do 24  

• pátá šestice jsou čísla od 25 do 30 

• šestá šestice jsou čísla od 31 do 36. 
 

3) Žlutá kostka určuje výherní číslo v dané šestici určené červenou kostkou. Číslo 1–6 
na žluté kostce je vždy přiřazeno k dané šestici vzestupně. Např. třetí šestice jsou čísla 
od 13 do 18. Při hodu žlutou kostkou se tedy bude jednat o následující výherní čísla: 

• číslo 1 je na žluté kostce číslo 13 

• číslo 2 je na žluté kostce číslo 14 

• číslo 3 je na žluté kostce číslo 15 

• číslo 4 je na žluté kostce číslo 16 

• číslo 5 je na žluté kostce číslo 17 

• číslo 6 je na žluté kostce číslo 18. 
 

4) Modrá kostka rozhoduje poté o výši výhry. Nabízí tři možnosti. Normální platbu, Hi 
platbu (vyšší) a Lo platbu (nižší). „Normální platba“ figuruje na čtyřech stranách modré 
kostky. „Hi“ figuruje na jedné straně kostky. „Lo“ figuruje také na jedné straně kostky. 
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5) Padne-li „normální platba“, Hráči jsou vyplaceni v souladu se standardní ruletovou 

výplatní matricí. Padne-li „Hi“, Hráči jsou vyplaceni podle hodnot uvedených v tabulce 
výplatních poměrů pro variantu „Hi“. Padne-li „Lo“, Hráči jsou vyplaceni podle hodnoty 
uvedené ve sloupci „Lo“ výplatní tabulky. V Karibské kostkové ruletě neexistuje číslo 
nula. 
 

6) Krupiér oznamuje vyhrávající číslo a výplatu. Umísťuje dolly na vyhrávající číslo. 
Pomocí ruletového táhla přitahuje Krupiér kostky před sebe, aby byla vyhrávající čísla 
viditelná pro všechny Hráče. Všechny prohrané Sázky jsou tímto odstraněny a vítězové 
jsou vyplaceni. 
 

7) Následně jsou Hráči vyzváni k nové hře. Nové kolo začíná po umístění všech Sázek 
a předání kostek Krupiérem Hráči vlevo, anebo Hráči následujícímu. Vrhy kostek může 
provádět taktéž sám Krupiér. Rozhodnutí o tom, kdo tak činí je vždy v rukou vedení 
Herního prostoru. 
 

Výplatní poměry 

Výherní kombinace Normální platba Hi platba Lo platba 

Straight up  35:1 50:1 12:1 

Split 17:1 22:1 8:1 

Street  11:1 14:1 4:1 

Corner 8:1 10:1 3:1 

Six line 5:1 7:1 1:1 

Kolona a tucet 2:1 3:1 Zůstávají 

Even chance  1:1 2:1 Prohra 

 
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  
 

Sázka Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

Straight up 1€ 2.000€  

Split 1€ 4.000€  

Street Bet 1€ 6.000€  

Corner 1€ 8.000€ 2.064.000€ 

Six Line 1€ 12.000€  

Column a Dozen 5€ 100.000€  

Even Bet 5€ 100.000€  
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14) Black Jack Switch 

 
Hrací stůl 
Stůl pro hru je oválný s až 5 místy pro sedící 
Hráče a Krupiéra. Stůl má otvor pro žetonové 
vklady a pokladnu na hotové peníze. Po pravé 
straně je schránka na odkládání odehraných 
karet. Stůl je potažen barevným plstěným suknem, 
na němž je vyznačeno tableau.  

 
Karty 
Hra je provozována s jedním až osmi balíčky po 52 kartách.  
Eso je počítáno u Hráče dle karetní kombinace počítáno za 1 nebo 11. Eso Krupiéra je 
zpravidla za 11. Krupiérovo eso se počítá za 1 pouze tehdy, když by celkový součet jeho karet 
překročil 21. Karty K, Q, J (král, dáma a kluk) mají hodnotu 10, další karty pak mají svoji 
vyznačenou hodnotu (2 až 10). Všechny karty se musí před zahájením hry řádně promíchat. 
Všechny karty se musí před zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve rozdělí karty na 
dvě hromádky, následně provede u každé z hromádek promíchání typu Wave shuffle, 
následující Scramble shuffle. Následně pomocí Riffle shuffle spojí obě hromádky do jedné a 
všechny karty pak Krupiér vloží do mechanického zařízení, kde dojde k závěrečnému 
promíchání.   
 

Při variantě ručního míchání se do promíchaných karet zařazuje i tzv. řezací karta (bílá, černá, 
červená nebo zelená), se kterou se provádí před zahájením hry snímání promíchaného balíku 
karet. Pokud je během hry vytažena řezací karta, rozehraná hra se dohraje a po ní následuje 
opětovné míchání karet.  

 
Počet Hráčů 
U hracího stolu je až 5 hracích boxů, u kterých mohou Hráči sedět. Je možné, aby se hry 
zúčastnili i stojící Hráči za Hráči sedícími, celkový součet prvotních Sázek však nesmí překročit 
stanovené maximum pro 1 box. Hráčům je umožněno hrát i na více boxech současně, pokud 
jsou další boxy volné a pokud tím nebrání účasti ve hře dalším Hráčům. Hráč, který vsadil 
první Sázku na box, je vlastníkem boxu a o něm také rozhoduje.  

 
Pravidla hry 

1) Hráč na jednom hracím místě má k dispozici vždy 2 boxy, na které musí umístit 
2 shodné Sázky, dále hrací pole Bonus (super match), na které je možné umístit 
nepovinnou vedlejší Sázku. Hraje-li však Hráč tuto Sázku, je výše Sázky možná ve 
dvou variantách: 

a) Sázka se rovná výši Sázky základní 
b) výše Sázky je limitovaná pouze maximem na box, tj. výší maximální Sázky. 

 

Na hracím stole je uvedena informace o tom, jakou variantu management zvolil. 
 

2) Na každý z boxů obdrží 2 karty, přičemž právě druhé dvě karty může mezi sebou 
vyměnit. Tímto úkonem může Hráč docílit výhodnější kombinace pro svoji hru. Jelikož 
má touto možností Hráč výhodnější pozici, tak naopak Výhra oproti klasickému Black 
Jacku klesá. Při hře Black Jack Switch to je vždy 1:1.  
 

3) Poté co Krupiér rozdá první kartu Hráčům, rozdá si jednu kartu lícem nahoru sobě. 
Následně rozdá další (druhou) kartu Hráčům. V tento moment existují dvě možné 
varianty pro Krupiéra: a) Krupiér je v tento moment bez druhé karty b) Krupiér si sobě 
rozdá 2. kartu lícem dolů. Na hracím stole je uvedena informace o tom, jakou variantu 
management zvolil. 
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4) Po rozdání prvních dvou karet pro všechny aktivní účastníky hry se nejdříve přistoupí 
k vyřízení Sázek na bonus (super match). Vyhrávající Sázky jsou okamžitě vyplaceny, 
prohrávající naopak.  

 
5) Má-li Krupiér součet karet 22, tak neprohrává, ale všechny Sázky na stole jsou 

považovány za remízu, tzv. „stand off“.  Hráč hraje však stále pouze do 21. Pokud má 
Krupiér po rozdání prvních dvou karet kombinaci A;6, tzv. soft 17, tahá další kartu.  
 

6) Pokud součet Hráčových karet přesáhne 21, prohrává a vypadává hned ze hry. Pokud 
přesáhne součet Krupiérových karet 22, vyhrávají všichni Hráči, kteří zůstali ve hře. 
Jestliže má Hráč shodný počet bodů s Krupiérem, jde o tzv. „stand off“, tedy remízu, 
kdy Hráč může nakládat s touto hodnotou dále podle vlastního uvážení. To stejné platí 
pro všechny boxy i v situaci kdy má Krupiér součet 22. 

 
7) Zdvojnásobení Sázky (double) - Svoji původní Sázku může Hráč zdvojnásobit. 

Rozhodne-li se tak, dostává již jen jednu kartu. Double může probíhat dvěma 
základními způsoby: 

a) v případě, že součet dvou prvních karet je 9, 10, nebo 11. 
b) při jakémkoliv součtu prvních dvou karet. 

 
8) Dělení (Split) - Páry karet shodné bodové hodnoty lze rozdělit na 2 samostatné hry. 

Výše Sázky pří rozdělování musí být shodná se sázkou původní. Při rozdělení hry je 
kombinace esa s další kartou hodnoty 10 (karta K, Q, J nebo desítka) počítána jen za 
21 a nikoliv jako Black Jack, a je vyplácena jako normální výhra v poměru 1: 1.  Split 
může probíhat dvěma základními způsoby: 

a) Rozdělení na jednom boxu je možné celkem 3x, esa je možno dělit pouze jen 
jedenkrát. 

b) Počet rozdělení Sázek na každém boxu není nijak limitováno. Toto pravidlo 
platí také u es. 

 
9) Pojištění (insurance) - Jestliže má Krupiér jako svoji první kartu eso, má Hráč právo 

pojistit se proti případnému Krupiérovi Black Jacku. V takovém případě Hráč musí při 
výzvě Krupiéra k pojištění umístit hodnotu maximálně do výše poloviny své původní 
Sázky na vyznačenou pojistnou linii. Získá-li Krupiér Black Jacka, vyplácí se pojištění 
v poměru 2:1. Nedosáhne-li Krupiér Black Jacka, pojištění propadá. 

 
10) Bonus (super match) - Hru bonus musí Hráč vsadit vždy před začátkem hry. Výplata 

probíhá poté ihned po rozdání dvou prvních karet. Kombinace pro výplatu bonusu se 
počítají ze všech 4 karet, které hraje na jedné herní pozici Hráč. 

 
Ohlášení 
Krupiér vyžaduje po Hráčích, aby svá rozhodnutí o dalším rozdání karty, nebo pozastavení 
vyjadřovali jasně. Znamení rukou, nebo kývnutí hlavy nestačí. Musí tak učinit i hlasem, aby 
jeho stanovisko slyšel a rozuměl mu jak Krupiér, tak pit boss. Po rozhodnutí Hráče oznámí 
Krupiér počet karet Hráče, zopakuje Hráčovo rozhodnutí a potom teprve může přejít k dalšímu 
boxu. 
 
Výplatní poměry Bonus (super match) 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

Jeden pár 1:1 

3 stejné 5:1 

Dva páry 8:1 

4 stejné 40:1 
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Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 1.500.000€ 
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15) Casino War 

 
Hrací stůl 
Stůl pro hru je oválný s až 7 místy pro 
sedící Hráče a Krupiéra. Stůl má otvor pro 
žetonové vklady a pokladnu na hotové 
peníze. Po pravé straně je schránka 
na odkládání odehraných karet. Stůl je 
potažen barevným plstěným suknem, 
na němž je vyznačeno tableau.  

 
Karty 
Hra je provozována s šesti balíčky po 52 
kartách. Eso je počítáno stejně jako 
u pokeru za nejvyšší možnou kartu. Všechny ostatní karty mají obvyklou hodnotu. Na barvě 
jednotlivých karet nezáleží. Všechny karty se musí před zahájením hry řádně promíchat. 
Krupiér nejprve provede promíchání typu Wave shuffle, následující Scramble shuffle. 
Následně všechny karty Krupiér vloží do mechanického zařízení, kde dojde k závěrečnému 
promíchání. Po vytažení karet z mechanického zařízení se do promíchaných karet zařazuje 
i tzv. řezací karta (bílá, černá, červená nebo zelená), se kterou se provádí před zahájením hry 
snímání promíchaného balíku karet. Pokud je během hry vytažena řezací karta, rozehraná hra 
se dohraje a po ní následuje opětovné míchání karet.  

 
Pravidla hry 

1) Po vsazení Sázek od všech Hráčů obdrží každý Hráč i Krupiér jen jednu kartu.  
 

2) Každý Hráč porovnává svou kartu s kartou Krupiéra. Pokud karta Hráče je vyšší, 
vyplácí se jeho Sázka v poměru 1:1.  Je-li vyšší karta Krupiéra, Hráč svoji Sázku ztrácí.   

 
3) Je-li hodnota karty Krupiéra i Hráče stejná, má Hráč dvě možnosti: 

o Hru vzdát a ztratit polovinu Sázky, 
o Jít do války (Casino War). 

 
4) Jít do války: Rozhodne-li se Hráč jít do války, musí zvýšit svoji původní Sázku o stejnou 

částku. Poté Krupiér spálí 3 karty a rozdá Hráči i sobě po jedné kartě. Je-li Hráčova 
karta vyšší, nebo alespoň shodná, vyhrává Hráč v poměru 1:1 svoji původní prvotní 
Sázku. Je-li vyšší karta Krupiéra, Hráč ztrácí jak Sázku původní, tak i zvýšení. 

 
Bonus 
Před rozdáním lze také vsadit na pole bonus. Výplatu 10:1 Hráč obdrží v případě, že 
u Krupiéra a Hráče dojde ke shodě, tj. obě karty budou stejné. Jedná se vlastně o tip na shodu 
karet u Hráče a Krupiéra. 
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 700.000€ 
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16) Sic Bo 

 
Hrací stůl 
Stůl pro hru Sic Bo bývá zpravidla 
oválný. Je potažen plstěným plátnem, 
na kterém jsou vyznačené všechny 
výherní možnosti. Počet sázejících 
není omezen. Stůl má otvor pro 
žetonové vklady a pokladnu na hotové 
peníze. 

 
Kostky 
Hra je provozována se třemi kostkami. 
Ty nejsou standardně házeny, ale jsou 
zamíchány v kelímku a poté vrženy na stůl. 
 
Sázky a výplatní poměry 
Sázka na součet – Hráč jednoduše vsadí na to, jaká bude výsledná hodnota všech tří 
kostek. Platí zde pravidlo, že pokud padne na všech třech kostkách stejné číslo, Sázky na 
totální součet prohrávají. Proto lze také vložit Sázky pouze na hodnoty od 4 do 17. Součty 3 a 
18 jsou totiž tvořeny trojicemi stejných čísel. 
 

Sázka Výplatní poměr 

4 nebo 17 60:1 

5 nebo 16 30:1 

6 nebo 15 18:1 

7 nebo 14 12:1 

8 nebo 13 8:1 

9 nebo 12 7:1 

10 nebo 11 6:1 

 
Malá a Velká Sázka - Najít je můžete pravém a levém horním rohu a lze vsadit na to, že 
výsledný součet bude buď v rozsahu od 4 do 10 (Malá Sázka) nebo od 11 do 17 (Velká Sázka). 
Stejně jako u Sázky na celkový součet zde platí, že pokud padne triple, Hráč prohrává. Jak si 
můžete všimnout i zde chybí čísla 3 a 18. 
 

Sázka Výplatní poměr 

Malá Sázka 1:1 

Velká Sázka 1:1 

 
Sázka na double – V tomto případě Hráč sází na to, že na dvou kostkách ze 3 padne stejné 
číslo. Sázku lze vložit pouze na určitý double. Nelze tedy vsadit na situaci, kdy double padne 
obecně. Je nicméně možné vsadit na více párů. Opět zde platí, že pokud padne triple, Hráč 
prohrává. 
 

Sázka Výplatní poměr 

Double 10:1 

 
Sázka na triple – Triple je Sázka na to, že na všech třech kostkách padne stejné číslo. V tomto 
případě navíc již lze vložit Sázku na situaci, že padne jakýkoliv triple.  

 

Sázka Výplatní poměr 

Jakákoliv trojice 30:1 

Konkrétní trojice 180:1 
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Sázka na kombinaci dvou kostek – Sázka na to, že se na třech kostkách ukáže kombinace 
dvou Vámi vybraných čísel. Například pokud vložíte hodnotové žetony na kombinaci 1 a 2 
vyhráváte, že výsledky budou: 1, 4, 2 apod. 
 

Sázka Výplatní poměr 

Kombinace dvou 
kostek 

6:1 

 
Sázka na jedno číslo – Zde se snažíte uhodnout, které konkrétní číslo padne na jedné nebo 
více kostkách. Výplatní poměr u single Sázky se liší podle toho, na kolika kostkách padne 
zvolené číslo.  
 

Sázka Výplatní poměr 

Single 1:1, 2:1, 12:1 

 
Pravidla hry 

1) Hra začíná, jakmile Hráči umístí hodnotové žetony na vyhrazená pole na stole (tzn. 
jakmile si vsadí).  
 

2) Poté Krupiér zamíchá kelímkem s kostkami a vrhne je na stůl.  
 

3) Krupiér oznámí hodnotu na každé kostce. 
 

4) Poté jsou Hráči vyplaceni podle stanoveného výplatního poměru. 
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 9.000.000€ 
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17) 24 Numbers Roulette 

 
Hrací stůl 
Hra se hraje u stolu ve tvaru 
obdélníku s místy pro více Hráčů 
na dvou vnějších stranách 
a pozicí jednoho Krupiéra na 
vnitřní straně. Na jednom rohu 
stolu je umístěno ruletové kolo 
pro určení výherních čísel 
a displej s informacemi o 
výherních číslech. U stolu jsou dále vyvěšeny informace o minimálních a maximálních 
Sázkách tohoto stolu a marker pro označování hodnot hracích žetonů. Stůl je pokryt plátnem 
s vyznačením ruletových Sázek. Hrací plátno je oproti klasické americké ruletě menší.  
 
Ruletové kolo 
Ruletové kolo se skládá ze stacionární misky a otočného disku s oddíly s čísly 0 až 24. Disk 
se otáčí okolo své středové osy. Na stranách sklonu disku jsou kovové separátory, čísla 
na disku nejdou za sebou, ale mají následující pořadí: 0, 15, 19, 4, 21, 2, 9, 22, 16, 11, 3, 6, 
1, 8, 23, 10, 5, 24, 7, 20, 18, 13, 14, 17 a 12. 
 
Kulička pro ruletové kolo 
Pro určení výherního čísla na ruletovém kole se používá kulička ze syntetického materiálu. 
V případě, že se v průběhu vhazování dostane kulička mimo ruletové kolo, jsou Sázky 
neplatné a vrací se Hráčům.  

Hodnotové žetony 
Každý Hráč si může hodnotové žetony vyměnit u hracích stolů za barevné hrací žetony. Hráč 
dostane na požádání hrací žetony v jedné barvě, se kterou nebude u téhož stolu hrát nikdo 
jiný. Barevné hrací žetony lze použít pouze pro Sázky u stolu, u nějž je Hráč obdržel. Hodnota 
1 barevného hracího žetonu je stanovena vždy na základě dohody mezi Hráčem a Krupiérem 
a zviditelněna po celou dobu hry. Do konce provozní doby jsou barevné hrací žetony měněny 
za hodnotové v tomto dohodnutém poměru. Při případné zpětné výměně wheel checks hracích 
žetonů na hodnotové žetony v dalších dnech je uznaná pouze minimální hodnota. 

Pravidla hry 
1) Hráči jsou Krupiérem vyzváni, aby uskutečnili na stole své Sázky. Sázky (hodnotové 

nebo hrací žetony) musí být podle pravidel umístěny na stole. Při „24 Numbers 
Roulette“ umisťuje Hráč Sázky sám. 
 

2) Krupiér hází kuličku na otáčející se cylindr, a to proti směru jeho otáčení. Po minimálně 
desetinásobném oběhnutí kuličky po obvodu sjíždí kulička k číselníku a posléze 
zapadá do jednoho z očíslovaných oddílů.  

 
3) Po zapadnutí kuličky do některého z očíslovaných oddíků, je dané číslo číslem 

výherním a je nahlas Krupiérem ohlášeno. Všechny Sázky související s tímto číslem 
vyhrály. Prohrané Sázky jsou staženy a vyhrávající Sázky jsou vyplaceny. 

 
4) Zahájení každé hry provádí Krupiér slovní výzvou a poté vhodí kuličku do točícího se 

kola. 
 

5) V dostatečném časovém předstihu před pádem kuličky do políčka s čísly ukončí 
Krupiér verbálně přijímání Sázek. Po tomto oznámení nemohou Hráči dále sázet, ani 
Sázky rušit nebo je přemísťovat či měnit. 
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Výherní možnosti a výherní poměry 
 

Sázka Název Výherní poměr 

Red (červená) Even Chance 1:1 

Black (černá) Even Chance 1:1 

Even (sudá) Even Chance 1:1 

Odd (lichá) Even Chance 1:1 

Low (Nízká čísla - 1 to 12) Even Chance 1:1 

High (Vysoká čísla -13 to 24) Even Chance 1:1 

1.  Sloupec (1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22) Column 2:1 

2.. Sloupec (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23) Column 2:1 

3.Sloupec (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24) Column 2:1 

1 st (první ½ tucet) - čísla od 1 do 6 Quarter 3:1 

2 nd (druhý ½ tucet) - čísla od 7 do 12 Quarter 3:1 

3 rd (třetí ½ tucet) - čísla od 13 do 18 Quarter 3:1 

4 th (poslední ½ tucet) - čísla od 19 do 
24 

Quarter 3:1 

Kombinace šesti čísel Six Line 3:1 

Kombinace čtyř čísel Corner 5:1 

Kombinace tří čísel Street 7:1 

Kombinace dvou čísel Split 11:1 

Jakékoli číslo Straight-Up 23:1 

 
Vyhrává-li číslo 0, vyhrávají Sázky vsazené na nulu, ostatní prohrávají a jsou staženy. To 
včetně sloupců, tuctů a jednoduchých šancí.  
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  
 

Sázka Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

Straight up 1€ 2.000€  

Split 1€ 4.000€  

Street Bet 1€ 6.000€  

Corner 1€ 8.000€ 1.304.000€ 

Six Line 1€ 12.000€  

Column a Quarter 5€ 50.000€  

Even Bet 5€ 50.000€  
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18) Let It Ride 

 
Hrací stůl 
Hra se hraje na stole ve tvaru do oblouku s místy 
až pro sedm Hráčů vně stolu a místem pro 
Krupiéra uvnitř. V jednom rohu stolu je nápis s 
informacemi o maximálních a minimálních 
Sázkách stolu. Stůl je potažen barevným 
plstěným suknem, na němž je vyznačeno 
tableau. Na plátně jsou uspořádány samostatné 
oblasti určené pro umisťování Sázek. Přímo před 
zásobníkem žetonů Krupiéra musí být 
samostatně označená oblast určená pro 
umisťování společných karet. 
 
Karty 
Hra se hraje s jedním standardním balíčkem pokerových karet o 52 kartách. Od Hráčů se 
požaduje, aby v průběhu hry měli karty nad stolem tak, aby na ně Krupiér a pit boss viděl po 
celou dobu. Než hra začne, musí Krupiér zkontrolovat přední i zadní stranu všech karet, než 
je ukáže lícem nahoru na stole. Po provedené kontrole zamíchá karty. Všechny karty se musí 
před zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve provede promíchání typu Wave shuffle, 
následující Scramble shuffle. Následně všechny karty Krupiér vloží do mechanického zařízení, 
kde dojde k závěrečnému promíchání. Karty jsou promíchány po každé hře. 
 
Počet Hráčů 
U hracího stolu je 7 pozic pro sázení, kterým se říká boxy, kam mohou Hráči umístit svoje 
Sázky. 
 
Sázení 
Sázky na hru budou učiněny umístěním hracích žetonů na příslušné oblasti pro Sázky na 
uspořádání stolu. Všechny Sázky se musí vsadit předtím, než Krupiér ohlásí konec Sázek. 
Kromě uvedených výjimek nesmí být žádné Sázky vsazeny, zvýšeny nebo staženy poté, co 
Krupiér ohlásí konec Sázek. V případě jakéhokoli sporu v souvislosti s hrou, je rozhodnutí 
vedení konečné. Bude požadováno, aby každý Hráč umístil tři stejné, ale samostatné Sázky 
pro každé kolo hry. Tyto Sázky budou označeny jako Sázka 1, Sázka 2 a Sázka 3. Hráč může 
stáhnout Sázku 1 a Sázku 2 v průběhu hry. Hráč je povinen dodržovat pořadí odebírání Sázek 
v průběhu hry, není možno odebrat 1, probíhá-li již hra na Sázku 2. Sázka 3 musí 
bezpodmínečně zůstat ve hře až do konce. Součástí hry může být také doplňková hra BONUS, 
která je určena pouze pro první tři hráčovi karty. 
 
Pravidla hry 

1) Hra začíná tím, že každý Hráč vsadí tři Sázky stejné hodnoty.  
 

2) Poté Krupiér rozdá karty, jednu po druhé lícem dolů, každému Hráči, přičemž začíná 
zleva (ve směru hodinových ručiček), karty rozdává po jedné ke každému boxu zvlášť. 
Karty budou vyloženy před příslušným Hráčem mírně se překrývající. Krupiér bude 
dále rozdávat karty jednu po druhé, dokud všichni Hráči neobdrží tři (3) karty. Třetí 
kartou Krupiér podebere první dvě rozdané karty a všechny tři karty položí Hráči vedle 
jeho hracího boxu. Všechny nepoužité karty se uloží do úložné přihrádky. 

 
3) Karty pro Krupiéra se rozdávají na sebe. Po odložení nepoužitých karet Krupiér posune 

svoji vrchní kartu vpravo, druhou v pořadí vlevo a spodní zbylá karta se spálí. 
4) Pokud je počet karet v ruce Krupiéra, či rozdaných na kterýkoli hrací box, větší nebo 

menší než tři karty, pak jsou všechny karty neplatné. V tomto případě rozhoduje Pit 
Boss, či provozovatel o anulaci hry, všechny původní Sázky se vrací a začíná nová 
hra. Odkrytá karta neznamená špatné rozdání karet (hra pokračuje). 
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5) Karty Krupiéra se rozdávají přímo před zásobník žetonů jedna na druhou, lícem dolů. 
 

6) Jakmile byly každému Hráči rozdány tři karty a Hráči si své karty prohlédli, začne se 
Krupiér ptát každého Hráče (začíná zleva a postupuje po směru hodinových ručiček), 
zda si přeje stáhnout Sázku 1 nebo ji nechat běžet. 
 

7) Jestliže se Hráč rozhodne nechat Sázku 1 běžet, musí tam Sázka zůstat až do konce 
kola této hry. Jestliže se Hráč rozhodne stáhnout Sázku číslo 1, hodnotové žetony se 
ihned odstraní z oblasti Sázek č. 1. 
 

8) Krupiér pak otočí kartu, kterou má vlevo. Tato karta se stane první otočenou společnou 
kartou.  
 

9) Poté, co se otočí první společná karta, začne se Krupiér ptát každého Hráče (začíná 
zleva a postupuje po směru hodinových ručiček), zda si přeje stáhnout Sázku číslo 2 
nebo ji nechat ve hře. Toto rozhodnutí bude učiněno bez ohledu na rozhodnutí učiněné 
při sázce číslo 1. 
 

10) Jestliže se Hráč rozhodne nechat ve hře Sázku 2, musí tam Sázka zůstat až do konce 
kola této hry. Jestliže se Hráč rozhodne stáhnout Sázku číslo 2, hodnotové žetony se 
ihned odstraní z oblasti Sázek č. 2. 
 

11) Krupiér pak otočí lícem nahoru druhou společnou kartu. Každý Hráč použije tyto dvě 
společné karty ve spojení s vlastními třemi kartami, aby tak vytvořil list o pěti kartách. 
 

12) Poté, co je druhá společná karta otočena lícem nahoru, Krupiér obrátí tři karty Hráče 
lícem nahoru (začíná u Hráče, který je od něj vpravo). Krupiér si prohlédne list karet 
každého Hráče ve spojení se dvěma společnými kartami, aby určil, zda je list Hráče 
vítězný nebo prohrávající. U listu, který se nekvalifikuje, odebere vsazené, prohrávající 
Sázky a uloží je do zásobníku žetonů Krupiéra. Karty umístí do zarážky k tomu určené. 
Kvalifikující se list je vyplácen podle uvedených výplatních poměrů. Výše uvedeným 
postupem Krupiér postupuje až k poslední pozici vlevo. 
 

13) Doplňková hra BONUS – hraje se pouze se třemi kartami, které obdržel Hráč od 
Krupiéra na ruku. Hra vychází z toho, zda má Hráč na ruce kombinaci od jednoho páru 

výše. Karty Krupiéra nejsou pro hru BONUS ve hře. Pokud má Hráč na ruce kombinaci 

minimálně jednoho páru a hraje hru BONUS, vyplácí mu Krupiér vždy tuto kombinaci 
dle níže uvedené tabulky. Vyplácí se ihned po rozdání prvních tří karet. Existují dvě 
varianty výše Sázky na pole bonus: 

a) Výše Sázky je omezena pouze maximální výší výhry na celý box. 
b) Výše Sázky je rovna sázce na polích ANTE a BET. 

 
Na hracím stole je uvedena informace o tom, jakou variantu Managemen zvolil. 

 
Výherní kombinace 
Řazení hodnot karet používaných v pokeru Let It Ride pro určení vítězných listů v pořadí od 
nejvyšší k nejnižší hodnotě je eso, král, královna, spodek, deset, devět, osm, sedm, šest, pět, 
čtyři, tři a dva. Bez ohledu na výše uvedené, eso se může použít pro úplný “Straight Flush” 
nebo “Straight” tvořený dvojkou, trojkou, čtyřkou a pětkou.  
Výherní kombinace ve hře Let It Ride v pořadí od nejvyšší k nejnižší hodnotě jsou tyto: 
 

• Royal Flush - postupka v jedné barvě končící esem 

• Straight Flush - postupka v jedné barvě 

• Four-of-a-Kind (Čtyři stejné) - 4 karty stejné hodnoty 

• Full House - tři karty se stejnou hodnotou a jeden pár 
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• Straight - postupka 

• Three-of-a-Kind (Tři stejné) - 3 karty stejné hodnoty 

• Two Pairs (Dva páry) - dva páry 

• Pair 10's or better (deset nebo lepší) - pár desítek nebo vyšší (J, Q, K nebo Esa) 

 
Výplatní poměry 

Výherní kombinace Výherní poměr 

Royal Flush 1000:1 

Straight Flush 200:1 

Four-of-a-Kind 50:1 

Full House 11:1 

Flush 8:1 

Straight 5:1 

Three-of-a-Kind 3:1 

Two Pair 2:1 

Pair of Tens or Better 1:1 

 

Výplatní poměry BONUS 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

Straight flush 40:1 

Three of a kind 30:1 

Straight 6:1 

Flush 4:1 

Pair 1:1 

 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  
Minimum a maximum se vztahuje na jednotlivou hodnotu jakékoli ze tří Sázek. Sázky 1, 2 a 3 
musí být stejné hodnoty. 
 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 50.000.000€ 
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19) Poker 

 
Obecně 
Poker nabízí více než sto různých variant, a tedy i různých pokerových pravidel. Pro všechny 
je stejná hodnota karet počínaje “High Card” (nejvyšší kartou) až po “Royal Flush” (více 
v pokerových kombinacích). Cílem hry je vybudovat jednu z mnoha herních kombinací. Ty 
rozhodují o Výhře či prohře. Ve hře však nerozhoduje pouze kvalita kombinace listů, které má 
Hráč v ruce. Mezi nejoblíbenější pokerové varianty patří Texas Holdem, Omaha (Hi/Low) a 7-
Card Stud (Hi/Low). Všechny hry se hrají se standardním balíčkem 52 karet, výjimku tvoří hra 
Short Deck Holdem (Six Plus Holdem), která je provozována s balíčkem 36 karet. Všechny 
karty se musí před zahájením hry řádně promíchat. Nestanoví-li Herní plán u konkrétní varianty 
Pokeru něco jiného, probíhá míchání karet následovně. Krupiér nejprve provede promíchání 
typu Wave shuffle, následující Scramble shuffle. Následně všechny karty Krupiér vloží do 
mechanického zařízení, kde dojde k závěrečnému promíchání. Balíček karet se mění tak 
často, jak určí herní personál a zároveň pokud jsou karty poničené nebo začínají být lepkavé.  
 
Základní varianty pokeru 
 

I. Casino Texas Hold’em 
II. Stud Poker 
III. Pětikaretní Poker 
IV. Ruský Poker 
V. Tří karetní Poker 
VI. Prime tří karetní Poker  
VII. Ultimate Texas Hold’em 
VIII. Euro Poker 
IX. Switch Poker 
X. Casino Omaha Poker 
XI. 6 Card Poker 
XII. Macao Poker 
XIII. Pai Gow Poker 
XIV. Texas Hold’em 
XV. Omaha Poker 
XVI. Omaha Hi/Lo Poker 
XVII. 5 Card Omaha Poker 
XVIII. 5 Card Omaha  Hi/Lo 
XIX. 6 Card Omaha Poker  
XX. King’s Hold’em (Easy 

Hold’em) 

XXI. Courchevel Poker 
XXII. Courchevel Hi/Lo Poker 
XXIII. Seven Card Stud 
XXIV. Seven Card Stud Hi/Lo 
XXV. Razz (Seven Card Stud Low) 
XXVI. Five Card Draw 
XXVII. 2-7 Triple Draw 
XXVIII. 2-7 (Deuce to Seven) Single 

Draw Lowball 
XXIX. HORSE (smíšené hry) 
XXX. 8-Game Mix 
XXXI. Triple Stud 
XXXII. Badugi 
XXXIII. Open Face Chinese Poker 
XXXIV. Pineapple – Crazy Pineapple 
XXXV. Irish Hold’em Poker 
XXXVI. Double Flop Hold’em 
XXXVII. Short Deck Holdem (Six Plus 

Holdem) 

 
 
Varianty Texas Hold’em, Omaha Poker, Seven Card Stud, Pineapple – Crazy Pineapple, 8-
Game Mix, Horse (smíšené hry), Open Face Chinese Poker, Irish Hold’em Poker, Double Flop 
Hold’em a Short Deck Holdem (Six Plus Holdem) provozuje Provozovatel i ve formě karetních 
turnají či cash game.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pokerworld24.org/texas-holdem-regeln
http://www.pokerworld24.org/de/pokerregeln/seven-card-stud-poker
http://www.pokerworld24.org/de/pokerregeln/seven-card-stud-poker
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Základní výherní kombinace 
 

• Královská flush (Royal Flush) 
Nejznámější karetní kombinace v pokeru, tzv. “Royal 
Flush” - královská flush, je neporazitelná. Skládá se 
z esa, krále, královny, kluka a desítky – vše v jediné 
barvě. 

 
 
 

 

• Postupka v barvě (Straight Flush) 
Pět karet za sebou stejné barvy. V případě shody 
Hráčů vyhrává Hráč s kartou v nejvyšší hodnotě této 
posloupnosti. 

 
 
 
 

 

• Čtveřice (Four-of-a-kind) 
Čtyři karty stejné hodnoty a jedna doplňková karta 
nebo 'kicker'. V případě shody vyhrává Hráč 
s nejvyšší doplňkovou kartou (‘kicker’). 

 
 
 

 

• Full house 
Tři karty stejné hodnoty a dvě jiné karty stejné 
hodnoty. V případě shody vyhrává Hráč s trojicí karet 
vyšší hodnoty. Při shodě trojice karet rozhoduje 
dvojice karet. 

 
 
 
 

 

• Flush 
Pět karet ve stejné barvě, které nejdou po sobě. 
V případě shody vyhrává Hráč držící kartu s nejvyšší 
hodnotou. 
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• Postupka (Straight) 
Pět karet různé barvy, které jdou po sobě. V případě 
shody vyhrává Hráč s kartou v nejvyšší hodnotě této 
posloupnosti. 

 
 
 
 
 

 
 

• Trojice (Three-of-a-kind) 
Tři karty stejné hodnoty a dvě různé doplňkové karty. 
V případě shody vyhrává Hráč s nejvyšší, a pokud je to 
nutné, tak i s druhou nejvyšší doplňkovou kartou 
('kicker'). 

 
 
 

 

• Dva páry (Two pairs)  
Dvě karty stejné hodnoty plus dvě jiné karty shodné 
hodnoty a jeden kicker. Pokud mají Hráči oba páry 
shodné, rozhoduje o vítězství nejvyšší kicker. 

 
 
 
 
 

• Pár (One pair) 
Dvě karty stejné hodnoty a tři různé doplňkové karty. 
V případě shody vyhrává Hráč s nejvyšší, a pokud je to 
nutné, tak i s druhou nebo třetí nejvyšší doplňkovou 
kartou. 

 
 
 
 
 

• Nejvyšší karta 
Jakákoliv kombinace, kterou nelze zařadit do žádné 
z uvedených kategorií. V případě shody vyhrává 
nejvyšší karta, např. 'eso-high'. 
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Pojmy 

All-in Sázka všech Hodnotových nebo Hracích žetonů jednoho Hráče. 

Ante Povinná Sázka Hráčů před rozdáním karet, která se nezapočítává do výše 
Sázek. 

Bad beat Prohra proti všem předpokladům s vynikající kombinací. Situace, kdy se 
štěstím vyhrává Bank kombinace s nízkou procentní šancí na výhru. 

Bank Hodnotové nebo hrací žetony, které Hráči v dané hře vsadili / žetony, o 
který se hraje. 

Blind Blind je výraz pro vynucenou Sázku, kterou do hry umisťují Hráči nalevo 
od pozice Krupiéra. Každé další kolo se blinds posouvají o jedno místo, 
platí je tedy všichni Hráči rovnoměrně. Máme dva typy blindů – Big blind 
(velký blind) a Small blind (malý blind). Blindy jsou v pokeru obsaženy 
z důvodu vyvolání akce a otevření Banku čili aby se v každé hře o něco 
hrálo. 

Big blind Velká povinná Sázka, je to minimální Sázka, kterou musíte vložit, abyste 
se zúčastnili hry.  

Small blind Malá povinná Sázka, polovina Big blindu.  

Bet Sázka do Banku.  

Dead hand Neaktivní Hand po určitou dobu (Hráč nereaguje), s kterou již nemůže být 
dále hráno. 

Dealer Button 
nebo Button 

Značka, kterou má před sebou Hráč v pozici teoretického Krupiéra. Tato 
značka je na stole po každé hře posunovaná ve směru hodinových ručiček, 
aby každý Hráč mohl využít výhody hrát jako poslední. Ve všech hrách je 
na začátku první pozice Dealer Buttonu určena pomocí nejvyšší karty. V 
případě dvou či více karet stejné hodnoty rozhodne barva karty v pořadí: 
piky (spades), srdce (hearts), káry (diamonds), kříže (clubs).  

Call Dorovnání Sázky protiHráčů. 

Community 
cards (Flop, 
Board) 

Společné karty pro všechny Hráče, které mohou být použity k sestavování 
kombinací každým z Hráčů. 

Fold Složení karet a tím pádem skončení hry. 

Floorman Manažer Herního prostoru, který dohlíží na průběh hry. Floorman má na 
starost průběh hry, dodržování pravidel a rozhoduje sporné situace. 

Hand Ruka, dvě karty na ruce. 

Heads-up Hra proti jedinému protiHráči. Například vyvrcholení turnaje, kdy o vítězství 
hrají již jen dva Hráči proti sobě. 

Hole cards Karty, které jsou Hráči rozdány na ruku při počátku hry. Tyto karty se 
od Community cards liší tím, že je ostatní protiHráči při hře nevidí. 

Check Ponechání Sázky na stejné úrovni. Hráč nemůže oznámit Check, pokud 
vsadil někdo jiný. V takovém případě musí Sázku dorovnat – Call, zvýšit – 
Raise nebo musí složit karty – Fold.  

Check raise Nejdříve je proveden Check a potom v dalším herním pořadí dojde 
k navýšení Sázky. 

Muck S výrazem Muck se setkáte při závěrečném porovnávání 
výherních karetních kombinací. V případě, že Vaše kombinace na výhru 
nestačí, složíte karty bez toho, abyste je ukázali ostatním Hráčům.  

Nut Nejlepší možná kombinace nebo nejlepší možná kombinace svého druhu 
(např. Nut flush). 

Odds Procentní šance k dotažení karet, resp. sestav. Pravděpodobnost šance 
na výhru udaná v procentech.  

Outs Karty, které mohou změnit sestavu hHáče ve vítěznou kombinaci. Dosud 
nerozdané karty, které ještě mohou přijít do hry a které mohou vytvořit 
pokerovou kombinaci. 

Pot Všechny hodnotové nebo hrací žetony, které byly vsazeny do hry. Bank 
bez provize pro hernu. 
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Pot – limit Varianta pokeru, ve které můžete sázet až do výše Banku (Potu) v tom 
kterém okamžiku. 

Raise Navýšení Sázky. 

Re-raise Reakce dalším zvýšením Sázky na předchozí navýšení protiHráče. 

River (fifth 
street) 

Pátá / poslední společná karta.  

Shuffle Míchání karet. 

Showdown Konečná fáze hry po provedení akce (např. Sázka, Check, aj.) všech 
Hráčů, ukazují se karty a probíhá vyhodnocení. Probíhá v pořadí, v jakém 
hráli Hráči v daném kole (tj. Hráč, který umístil Small Blind, pak Hráč, který 
umístil Big blind a následně postupně Hráči ve směru hodinových ručiček). 

Split pot Bank rozdělený mezi Hráče. 

Stack Množství žetonů před Hráčem na hracím stole. 

Value bet Sázka Hráče na Riveru mající za účel, aby byla dorovnána. 

 
Minimální Sázky 
Následující tabulka uvádí minimální výši Small blindů a Big blindů (Sázek) pro poker obecně. 
Uvádí-li Herní plán pro určitou hru zvláštní úpravu minimální výše Sázek, platí výše Sázek 
uvedená u dané hry.  
 

Blinds (Sázky) 

Small blind Big blind 

Euro Kč Euro Kč 

€ 1 30 Kč € 3 90 Kč 

€ 2 60 Kč € 2 60 Kč 

€ 2 60 Kč € 5 150 Kč 

€ 5 150 Kč € 5 150 Kč 

€ 5 150 Kč € 10 300 Kč 

€ 10 300 Kč € 10 300 Kč 

€ 10 300 Kč € 25 750 Kč 

€ 25 750 Kč € 25 750 Kč 

€ 25 750 Kč € 50 1,500 Kč 

€ 50 1,500 Kč € 50 1,500 Kč 

€ 50 1,500 Kč € 100 3,000 Kč 

€ 100 3,000 Kč € 100 3,000 Kč 

€ 100 3,000 Kč € 200 6,000 Kč 

€ 200 6,000 Kč € 400 12,000 Kč 

€ 500 15,000 Kč € 1000 30,000 Kč 

 
Maximální Sázky 
Uvádí-li Herní plán pro určitou hru zvláštní úpravu maximální výše Sázek, platí výše Sázek 
uvedená u dané hry.  
 
Obecné varianty pokeru (platí pouze pro varianty XIII. – XXXV.) 
 

o Dealerchoice – Hráč, který je na Button má tu možnost rozhodnout, která z pokerových 
variant se bude hrát. Turnajový management si vyhrazuje právo upřesnit, jaké 
z pokerových variant budou pro tuto hru určeny. 

 
o Button attack – Hráč na pozici Button platí Sázku Ante za celý stůl. Jestliže Hráč 

na pozici Button vyhrává Pot, vyhrává i tento attack. Tento attack nemůže vyhrát nikdo 
jiný než Hráč sedící na pozici Button. V případě, že Hráč na pozici Button tuto hru 
nevyhraje, Button se automaticky posouvá i s attacekem a navyšuje se dalším Hráčem 
na pozici Button. Hráč, který vyhraje hru, získává Button.  
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I. Casino Texas Hold’em 
 
Hrací stůl 
Stůl na Casino Texas Hold´em Poker se skládá 
z části pro Hráče, kterou tvoří až 5 boxů a z části 
pro Krupiéra. Sázkový box se skládá ze dvou 
částí. Část od Hráče nejvzdálenější se nazývá 
ANTE, část blíže k Hráči se nazývá BET. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v balíčku 52. Před 
každým započetím hry jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou 
též kontrolovány po každé hře. Krupiér karty zamíchá. Před tím, než začne rozdávat karty, 
musí si Hráči nasadit Sázku ANTE, případně Sázku na Bonus. Jeden Hráč smí hrát pouze 1 
box, ale může hrát tzv. slepý box, kdy se však nesmí na karty rozdané na tento box podívat. 
Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Krupiér začne karty rozdávat z leva doprava vždy nejdříve 1 kartu Hráči, až mají všichni 
Hráči na ruce 2 karty a potom rozdá 3 společné karty jak pro Bank, tak i pro Hráče 
(tzv. Pot).  
 

2) V tuto chvíli si Hráči prohlédnou své karty a rozhodnou se, zda budou pokračovat ve 
hře nebo ne. Pokud nechtějí hrát dál, Krupiér karty zkontroluje, sebere Sázku na ANTE 
a věnuje se Hráčům, kteří ve hře pokračují.  

 
3) Hráči pokračující ve hře přisadí Sázku na BET (dvojnásobek původní Sázky na ANTE) 

a Krupiér rozdá další 2 společné karty a 2 karty pro Bank.  
 

4) V tuto chvíli má každá strana k dispozici 7 karet, z nichž si vybere vždy jen 5 nejlepších 
karet.  

 
5) Bank otvírá, kvalifikuje se, minimálně od kombinace dvou čtyřek. Pokud tuto minimální 

kombinaci Bank nemá, vyplácí všem zúčastněným Hráčům ANTE v poměru 1:1. Pokud 
Bank otevře, porovnává své karty s kartami Hráčů. Když má Bank vyšší kombinaci, 
bere Sázku na ANTE i BET, pokud má lepší kombinaci Hráč, vyplácí Bank BET 1:1 a 
ANTE dle níže uvedené tabulky. 

 
6) Vedlejší Sázka – Tuto hru může hrát kterýkoliv ze zúčastněných Hráčů. Před tím, než 

Krupiér rozdá karty na Flop, vsadí si částku na BONUS a čeká, zda bude mít kombinaci 
dvou Es a výše. Pokud ano, okamžitě mu Krupiér vyplatí Sázku na Bonusu v poměru 
7:1, pokud ne, Krupiér Sázku na Bonusu sbírá. Výše Sázky na bonus je omezena 
pouze maximální výplatou na celý box. 

 
Výherní kombinace 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51)  
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Výplatní poměry 

Výherní kombinace pro ANTE Výplatní poměr 

One pair 1:1 

Flush  2:1 

Full House 3:1 

Four of the kind  10:1 

Straight Flush  20:1 

Royal Flush  50:1 

 
 

Výherní kombinace pro BONUS Výplatní poměr 

1 pár Es 7:1 

2 páry 7:1 

3 stejné 7:1 

Postupka 7:1 

Barva 7:1 

Full House  7:1 

Poker  7:1 

Postupka v barvě 7:1 

Královská postupka v barvě 7:1 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra: 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 2.500.000€ 
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II. Stud Poker 
 
Hrací stůl 
Stud Poker se hraje u stolu s pěti až sedmi místy 
velikosti stolu pro Blackjack. Před každým 
Hráčem jsou oblasti označené “BET” a “ANTE”. 
Na některých stolech může být kruh obsahující 
písmeno “B” vytištěné na uspořádání před oblastí 
“ANTE”. Hráči, kteří chtějí učinit další Sázku 
zvanou “Bonusová Sázka”, tak učiní tím, že 
umístí žeton do kruhu. „Bonusová Sázka“ se musí 
vsadit současně, když Hráč sází Sázku Ante.  

Karty 
Poker se hraje s balíkem obsahujícím 52 karet. 
Jeden Hráč smí hrát pouze 1 box, ale může hrát tzv. slepý box, kdy se však nesmí na karty 
rozdané na tento box podívat. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči 
držet mimo stůl.  

 
Hráči 
U hracího stolu je maximálně 6 pozic pro Sázky, kde mohou Hráči umístit své Sázky. Jeden 
Hráč smí hrát pouze na jednom boxu. Hráč sází na box odpovídající pozici, kde sedí. Hráči 
nesmí sázet na boxy ostatních Hráčů, pouze v případě tak zvané „slepé hry“ může Hráč hrát 
i na dalších boxech, ale nesmí se dotýkat či hledět na karty a rovnou musí vsadit „Ante“ i „Bet“, 
tzv. slepou Sázku. Hráči si během hry nesmí mezi sebou vyměňovat informace o kartách. 
Jakékoli provinění proti tomuto pravidlu může vést k tzv. Dead hand a ke ztrátě Sázek na Ante 
a Bet. Rozhoduje vedení Herního prostoru. 

 
Pravidla hry 

1) Cílem Hráče je obdržet kombinaci karet, která porazí kombinaci Krupiéra. 

 

2) Hra začíná tím, že každý Hráč umístí hodnotové žetony do oblasti ANTE.  Každý Hráč 

a Krupiér pak obdrží 5 karet rozdaných z jednoho balíčku o 52 kartách postupně po 

jedné kartě každému. Nesprávný počet karet u jakéhokoli Hráče nebo Krupiéra je 

špatná hra, která nevede k žádné akci na jakékoli straně a je anulována, Hráčům budou 

vráceny Sázky. Karta, do které je vidět, nepředstavuje tzv. Dead hand nebo anulování 

hry. Krupiér otočí kartu a pokračuje ve hře. 

 
3) Pokud si Hráč myslí, že jeho karty mohou přebít karty Krupiéra, vsadí přesně 

dvojnásobek Sázky Ante a umístí své karty lícem dolů před Sázku Ante.  
 

4) Pokud je Hráč přesvědčen, že výměnou 1 karty za kartu jinou získá lepší kombinaci 
karet, může se rozhodnout pro tuto výměnu. Položí vybranou kartu k výměně a položí 
na ni hodnotové žetony odpovídající hodnotě vsazeného Ante, kterými za výměnu 
zaplatí.  
 

5) Krupiér poté sebere Hodnotové žetony (platbu), spálí vrchní kartu z balíčku společně 
s kartou na výměnu a další vrchní kartu z balíčku posune k Hráči a takto bude 
postupovat i v případě u dalších Hráčů, kdy bude postupně z leva doprava provádět 
výměnu 1 karty. Hráč se poté podívá, zda byla výměna úspěšná a pokud si Hráč myslí, 
že jeho karty přebijí karty Krupiéra, vsadí přesně dvojnásobek Sázky Ante na pole BET 
a umístí své karty lícem dolů před Sázku Ante. V případě že se Hráč domnívá, že 
dokoupením nové karty nepřebije karty Krupiéra, nemusí přisadit Sázku. Jestliže Hráč 
nepřisadí na Sázku BET, dává tím najevo, že ve hře pokračovat nechce. To znamená, 
že jeho vsazená Sázka ANTE prohrává. 
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6) Krupiér si vezme karty tohoto Hráče, zkontroluje jejich správný počet lícem dolů. Poté 

je umístí do zarážky k tomu určené. Ve hře pokračují pouze Hráči, kteří mají přisazeno 
na BET. 
 

7) Jestliže si Hráč myslí, že jeho karty nemohou přebít karty Krupiéra, složí karty tak, že 
je položí před oblast Sázek, aniž by vsadil.  Krupiér pak odebere Sázky ANTE i 
odložené karty. 
 

8) Poté, co všichni Hráči buď vsadili, nebo složili karty, obrátí se karty Krupiéra lícem 
nahoru. Krupiérovy karty se kvalifikují, pokud obsahují kombinaci eso-král nebo lepší. 
Krupiér inkasuje Sázky všech, kteří Krupiéra neporazili. U Hráčů, kteří porazili 
Krupiérovy kvalifikující se karty, je ANTE vypláceno v poměru 1:1 a BET Sázky jsou 
vyplaceny podle výplatních poměrů stolu.  

 
9) Vedlejší Sázka – K rozšíření hry může Hráč vsadit na políčko „bonus“. Sázka „bonus“ 

se vyplácí, i když Krupiér má tzv. no Hand. Aby se toto mohlo uskutečnit, Hráč se musí 
účastnit hry, tzn., musí mít Sázku na políčku „Ante“ i na políčku „Bet“. Sázky na „bonus“ 
se vyplácejí nakonec, poté co Sázky na „Ante“ a „Bet“ byly vyplaceny nebo sebrány. 
„Bonus“ musí být vsazen dříve, než jsou karty rozdány. Sázku na bonus Hráč v případě 
prohry ztrácí. Naopak v případě výhry Sázka zůstává. Hráč určuje hodnotu sázky na 
bonus, která může být v rozmezí 1€ - 1.000€. 

 
Výherní kombinace  
Hodnota karet používaných ve hře Casino Stud poker pro určení vítězných listů v pořadí od 
nejvyšší k nejnižší hodnotě je eso, král, královna, spodek, deset, devět, osm, sedm, šest, pět, 
čtyři, tři a dva. Bez ohledu na výše uvedené, eso se může použít pro úplný “Straight Flush” 
nebo “Straight” tvořený dvojkou, trojkou, čtyřkou a pětkou.  
 

Karty Popis 

Ace / King** Eso a král 

One Pair Dvě karty stejného druhu 

Two Pairs 2 skupiny 2 karet stejného druhu 

Three of a Kind 3 karty stejného druhu 

Straight 5 karet seřazených v pořadí 

Full House 3 karty stejného druhu a jeden pár 

Four of a Kind 4 karty stejného druhu 

Straight Flush 5 karet v pořadí stejného druhu 

Royal Flush Eso, král, královna, kluk a deset stejného druhu 

 
** V případě, že Hráč i Krupiér mají eso/krále, bude hodnota další karty určovat výsledek listu. 
Vyšší karta vyhrává.  
 
Pokud i další karta vede k nerozhodnému výsledku, bude výsledek určovat další karta 
a následující karty. Preference barev není brána v potaz. 
 
 
 
Výherní kombinace a výherní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
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Výherní kombinace Výherní poměr 

Royal Flush 100: 1 

Straight Flush 50: 1 

Four-of-a-Kind 20: 1 

Full House 7: 1 

Flush 5: 1 

Straight 4: 1 

Three-of-a-Kind 3: 1 

Two Pair 2: 1 

One Pair 1: 1 

 

Výherní kombinace – BONUS Výplatní poměr 

Royal Flush  1000:1 

Straight Flush  250:1 

Poker 100:1 

Full House 70:1 

Flush 50:1 

Straight 40:1 

Three of kind 10:1 

 
Minimální Sázky a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 50.000.000€ 
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III. Pětikaretní Poker 
 

Hrací stůl 
Stůl na Poker se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 5 boxů a z části pro Krupiéra. Sázkový 
box se skládá ze dvou částí. Část od Hráče 
nejvzdálenější se nazývá ANTE, část blíže k 
Hráči se nazývá BET. 

 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je 52 v balíčku. Před 
každou hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy 
Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl 
přesvědčit o správnosti. Karty jsou též kontrolovány po každé hře. Jeden Hráč smí hrát pouze 
1 box, ale může hrát tzv. slepý box, kdy se však nesmí na karty rozdané na tento box podívat. 
Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Hráči, kteří se účastní hry, vsadí Sázku na ANTE, poté Krupiér rozdá karty. Krupiér 
rozdává karty tak, že dá každému Hráči 1 kartu a teprve potom rozdá kartu i sobě. 
Vždy začíná rozdávat karty z levé strany (od 1. boxu) a rozdávání ukončí u sebe. 
Krupiér si rozdá 4 karty zavřené a 1 kartu otevřenou.  
 

2) Po ukončení rozdávání mají Hráči i Krupiér shodně po pěti kartách. Karta obrácená 
hlavou nahoru není důvodem k anulování hry. Krupiér kartu obrátí a hra pokračuje dál.  

 
3) Hráči mají možnost dokoupit 1 nebo 2 karty. Za jednu kartu Hráči zaplatí vždy tolik, 

kolik mají vsazeno na ANTE. Hráči mají možnost kupovat najednou i 2 karty. Potom 
ale zaplatí dvojnásobek Sázky na ANTE. Další možností je dokoupení druhé karty 
ve druhém kole, tzn., že Hráč si dokoupí první kartu, ale ta se mu nehodí do kombinace, 
a proto chce koupit kartu ještě jednou, v tomto případě však karta stojí dvojnásobek 
ANTE.  

 
4) Pokud Hráč dokupuje, položí své karty lícem dolů na stůl a položí na ně příslušnou 

částku. Hráči, kteří nechtějí karty kupovat, položí své karty na stůl lícem dolů a zaplatí 
příslušnou částku, která je vždy dvakrát tak vysoká, jak byla Sázka původní na ANTE. 
Tyto karty umístí Krupiér spolu s hodnotovými žetony na políčko BET. Pokud Hráči 
dokupují, vymění jim Krupiér karty, které vyhodili za karty jiné a ukončí tím Sázky.  

 
5) Hráč, který karty dokupoval, se na karty podívá a v případě, že nechce dál hrát, karty 

zahodí a Krupiér vezme Sázku na ANTE, zkontroluje karty a věnuje se dalším Hráčům 
u stolu.  

 
6) Po umístění Sázky BET musí Hráč karty položit na stůl a nesmí se jich dotknout.  

 
7) Jakmile se Hráči rozhodnou pro hru, otočí Krupiér karty Banku tak, aby byly dobře 

viditelné. Pokud má Bank minimální kombinaci ESO/KRÁL, otvírá karty Hráčům 
a vyplácí jim příslušné výplaty dle přiložené tabulky.  

 
8) Pokud Bank neotevře, vyplácí Sázky na ANTE V POMĚRU 1:1 a postupně sebere 

všechny karty. V případě, že Bank neotevře a Hráč má dobrou kombinaci, má Hráč 
možnost dokoupit kartu pro Bank. V tom případě Krupiér odstraní nejvyšší kartu z karet 
Banku a dokoupí kartu novou, za kterou musí Hráč vložit Hodnotové žetony shodující 
se s hodnotou na ANTE. Tento je možné opakovat ještě maximálně 4x v případě, že 
Bank dokupuje kartu stejné výše. 
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Výherní kombinace a výplatní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Výplatní poměry 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

One pair  1:1 

Two pairs  2:1 

Three of kind  3:1 

Straight  4:1 

Flush  5:1 

Full House 7:1 

Four of kind  20:1 

Straight Flush  50:1 

Royal Flush  100:1 

 
Minimální Sázky a maximální Sázky, maximální výhra:  
 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 5.000.000€ 
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IV. Ruský Poker 
 

Hrací stůl 
Stůl na Ruský Poker se skládá z části pro Hráče, 
kterou tvoří 2–5 boxů a z části pro Krupiéra. 
Sázkový box se skládá ze dvou částí. Část 
od Hráče nejvzdálenější se nazývá ANTE, část 
blíže k Hráči se nazývá BET. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 balíčku. Před 
každou hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč 
mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též kontrolovány po každé hře. Všechny karty se musí 
před zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve provede promíchání typu Wave shuffle, 
následující Scramble shuffle. Následně všechny karty Krupiér vloží do mechanického zařízení, 
kde dojde k závěrečnému promíchání. Po vytažení karet z mechanického zařízení se 
do promíchaných karet zařazuje i tzv. řezací karta (bílá, černá, červená nebo zelená), se 
kterou se provádí před zahájením hry snímání promíchaného balíku karet. Pokud je během 
hry vytažena řezací karta, rozehraná hra se dohraje a po ní následuje opětovné míchání karet.  
Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. Jeden Hráč smí hrát pouze 1 box, ale 
může hrát tzv. slepý box, kdy se však nesmí na karty rozdané na tento box podívat. Karty musí 
být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Hráči, kteří se účastní hry, vsadí Sázku na ANTE a poté Krupiér rozdá karty. Krupiér 
rozdává karty tak, že dá každému Hráči 1 kartu a teprve potom rozdá kartu i sobě. 
Vždy začíná rozdávat karty z levé strany (od 1. boxu) a rozdávání ukončí u sebe. 
Krupiér si rozdá 4 karty zavřené a 1 kartu otevřenou.  
 

2) Po ukončení rozdávání mají Hráči i Krupiér shodně po pěti kartách. Karta obrácená 
hlavou nahoru není důvodem k anulování hry. Krupiér kartu obrátí a hra pokračuje dál. 
Rozhoduje vedení Herního prostoru.  

 
3) Hráči mají možnost dokoupit 1,2,3, maximálně však 4 karty, za které zaplatí vždy tolik, 

kolik mají vsazeno na ANTE. Pokud Hráč dokupuje, položí své karty lícem dolů na stůl 
a položí na ně příslušnou Sázku.  

 
4) Hráči, kteří nechtějí karty kupovat, položí své karty na stůl lícem dolů a zaplatí 

příslušnou Sázku, která je vždy dvakrát tak vysoká, jak byla Sázka původní na ANTE. 
Tyto karty umístí Krupiér spolu s hodnotovými žetony na políčko BET. Pokud Hráči 
dokupují, vymění jim Krupiér karty, které vyhodili za karty jiné a ukončí tím Sázky.  

 
5) Hráč, který karty dokupoval, se na karty podívá a v případě, že nechce dál hrát, karty 

zahodí a Krupiér vezme Sázku na ANTE, zkontroluje karty a věnuje se dalším Hráčům 
u stolu.  

 
6) Po umístění Sázky BET musí Hráč karty položit na stůl a nesmí se jich dotknout. 

Odlišnost této hry od pětikaretního pokeru spočívá především v tom, že Hráč může 1 
kartu s tím, že žádnou kartu nemusí před tím vyhodit, takže hraje se 6 kartami. Vždy 
se však do herní kombinace počítá pouze 5 nejlepších karet.  

 
7) Pokud Hráč hraje se 6 kartami a alespoň jedna jeho kombinace je lepší než kombinace 

Banku, je mu vyplacena výplata sestávající se ze dvou herních kombinací.  
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8) Jakmile se Hráči rozhodnou pro hru, otočí Krupiér karty Banku tak, aby byly dobře 
viditelné. Pokud má Bank minimální kombinaci ESO/KRÁL, otvírá karty Hráčům a 
vyplácí jim příslušné výplaty, dle přiložené tabulky. Pokud Bank neotevře, vplácí Sázky 
na ANTE V POMĚRU 1:1 a postupně sebere všechny karty.  

 
9) Pokud má Hráč dobrou kombinaci, má možnost dokoupit kartu pro Bank. V tom případě 

Krupiér odstraní nejvyšší kartu z karet Banku a dokoupí kartu novou, za kterou musí 
Hráč zaplatit Sázku shodnou s částkou na ANTE. Tento postup je možné opakovat 
maximálně 4x v případě, že Bank dokupuje kartu stejné výše. 

 
10) Pojištění proti ”no Hand“ Krupiéra – Hráč se může na políčku k tomu určeném pojistit 

své výherní kombinace proti ”no Hand” Krupiéra. Minimální výše pojištění je výše 
Sázky „Bet“, maximální pak polovina potencionální výplaty Sázky Bet. Pojištění se 
vyplácí v poměru 1:1. V případě, že Krupiér otevře, pojištění prohrává. Je-li Krupiérova 
kombinace lepší než kombinace Hráče, prohrává Hráč všechny vsazené Sázky. 
Výplata pojištění je zahrnuta do maximální výplaty Sázky. 

 
11) Bonus – Bonus může Hráč vsadit na určené políčko před prvním rozdáním karet. 

Bonusová hra je platná pouze na kombinaci prvních pěti rozdaných karet, vyplácí se 
pouze při dosažení kombinace „trojice“ a vyšší. Sázku na bonus Hráč v případě prohry 
ztrácí. Naopak v případě výhry Sázka zůstává 
 

12) Sázka na Bonus je v rozmezí 1€ - 1.000€. 
 

Výherní kombinace a výplatní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Výplatní poměry 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

One pair  1:1 

Two pairs  2:1 

Three of kind  3:1 

Straight  4:1 

Flush  5:1 

Full House 7:1 

Four of the kind  20:1 

Straight Flush  50:1 

Royal Flush  100:1 

 
 

Výherní kombinace – BONUS Výplatní poměr 

Royal Flush  1000:1 

Straight Flush  250:1 

Poker 100:1 

Full House 70:1 

Flush 50:1 

Straight 40:1 

Three of kind 10:1 

 
Minimální Sázky a maximální Sázky, maximální výhra:  
 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 50.000.000€ 
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V. Tří karetní Poker (Three Card Poker) 
 

Hrací stůl 
Stůl na Poker se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 5 boxů a z části pro Krupiéra. Sázkový box 
se skládá ze tří částí. Část od Hráče nejvzdálenější 
se nazývá BONUS, dále část blíže k Hráči se 
nazývá ANTE a část nejblíže k Hráči se nazývá 
BET. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před 
každou hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč 
mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též kontrolovány po každé hře. Míchání karet a jejich 
snímání se provádí po každé hře. Jeden Hráč smí hrát pouze 1 box, ale může hrát tzv. slepý 
box, kdy se však nesmí na karty rozdané na tento box podívat. Karty musí být neustále v 
zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Hráči, kteří se účastní hry, vsadí Sázku na ANTE a BET, případně i BONUS. 
 

2) Poté Krupiér rozdá karty tak, že dá každému Hráči 1 kartu a teprve potom rozdá kartu 
i sobě. Vždy začíná rozdávat karty z levé strany (od 1. boxu) a rozdávání ukončí 
u sebe. Každý Hráč obdrží 3 zavřené karty, stejně jako Krupiér. Po ukončení rozdávání 
mají Hráči i Krupiér shodně po třech kartách. 

 
3) Poté co Krupiér rozdá karty, čeká na rozhodnutí Hráče, zda hraje dál, nebo zda hru 

vzdává. Pokud Hráč hru vzdal, sebere Krupiér Sázku z ANTE i vedlejší Sázku BONUS. 
Pokud Hráč hraje dál, otočí Krupiér své karty a srovnává je s kartami Hráče. 

 
4) Vyhrává strana s lepší kombinací. Pouze v případě, že Krupiér nehraje, vyplácí Krupiér 

jen ANTE. Krupiér otvírá své karty v případě, že má DÁMU nebo lepší kombinaci.  
 

5) Pokud Krupiér otevře a Hráč má lepší kombinaci, vyplácí ANTE i BET v poměru 1:1. 
Pokud má Hráč horší kombinaci než Krupiér, přichází o Sázku na ANTE i BET.  

 
6) Vedlejší Sázka „Bonus“– vychází z toho, zda má Hráč na ruce kombinaci od jednoho 

páru výše, nezávisle na tom, jaká je kombinace Banku, nebo zda Bank vůbec hraje. 
Pokud má Hráč na ruce kombinaci minimálně jednoho páru a hraje hru BONUS, vyplácí 
mu Bank vždy tuto kombinaci dle níže uvedené tabulky. Existují dvě varianty výše 
Sázky na pole bonus: 

a) Výše Sázky je omezena pouze maximální výplatou na celý box. 
b) Výše Sázky je rovna sázce na polích ANTE a BET. 

 
Výherní kombinace  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Výplatní poměry BONUS 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

Straight flush 40:1 

Three of a kind 30:1 

Straight 6:1 

Flush 4:1 

Pair 1:1 
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Minimální Sázky a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 2.000.000€ 
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VI. Prime tří karetní Poker (Prime Three Card Poker) 
 
Hrací stůl 
Stůl na Prime tří karetní Poker se skládá z části 
pro Hráče, kterou tvoří až 5 boxů a z části pro 
Krupiéra. Sázkový box se skládá ze čtyř částí. 
Část od Hráče nejvzdálenější se nazývá BONUS, 
vedle tohoto pole je pole PRIME, dále část blíže 
k Hráči se nazývá ANTE a část nejblíže k Hráči 
se nazývá BET. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před každou hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou 
též kontrolovány po každé hře. Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. Jeden 
Hráč smí hrát pouze 1 box, ale může hrát tzv. slepý box, kdy se však nesmí na karty rozdané 
na tento box podívat. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet 
mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Tato hra se skládá ze tří her. První hrou je porovnávání karet Krupiéra a Hráče, druhou 
pak hra zvaná BONUS a třetí je hra PRIME. Hráči se mohou účastnit pouze první hry, 
nebo první hry a kombinace her BONUS a PRIME. 
 

2) Hráči, kteří se účastní hry, v závislosti na svém rozhodnutí vsadí Sázku ANTE (pro 
první hru), případně BONUS (pro druhou hru) a/nebo PRIME (pro třetí).  
 

3) Poté Krupiér rozdá karty tak, že dá každému Hráči 1 kartu a teprve potom rozdá kartu 
i sobě. Vždy začíná rozdávat karty z levé strany (od 1. boxu) a rozdávání ukončí 
u sebe. Každý Hráč obdrží 3 zavřené karty, stejně jako Krupiér. Po ukončení rozdávání 
mají Hráči i Krupiér shodně po třech kartách. 

 
4) Hráči následně mají možnost buď karty složit, nebo pokračovat ve hře tím, že umístí 

sázku BET rovnou hodnotě jejich ANTE sázky. Pokud Hráč hru vzdal (složil karty), 
sebere Krupiér pouze Sázku z ANTE, neboť Hráčem obdržené karty jsou stále 
používány k určení výsledku jakýchkoli vedlejších sázek (BONUS nebo PRIME), pokud 
je Hráč učinil. Pokud Hráč hraje dál, otočí Krupiér své karty a porovnává je s kartami 
Hráče. 

 
5) Karty Krupiéra musí obsahovat kartu hodnoty Q nebo vyšší, aby mohl Krupiér „hrát“ 

(aby se Krupiér „kvalifikoval“ pro pokračování ve hře). Pokud Krupiér „nehraje“, Hráč 
může volně disponovat s hodnoutou sázky BET (ve smyslu ponechání v hracím boxu 
jako Sázku do další hry, či jejího stažení z hracího boxu), a pouze sázka ANTE je 
vyplacena v poměru 1:1. Pokud Krupiér „hraje“, jsou porovnávány karty Krupiéra a 
Hráče. Pokud Krupiér otevře (vyloží svou karetní kombinaci) a Hráč má lepší karetní 
kombinaci, vyplácí ANTE i BET v poměru 1:1. Pokud má Hráč horší kombinaci než 
Krupiér, přichází o Sázku na ANTE i BET.  
 

6) Hra BONUS vychází z toho, zda má Hráč na ruce kombinaci od jednoho páru výše, 
nezávisle na tom, jaká je kombinace karet Krupiéra, nebo zda Krupiér vůbec „hraje“ 
(zda se kvalifikoval). Pokud má Hráč na ruce kombinaci minimálně jednoho páru a 
hraje hru BONUS, vyplácí mu Krupiér vždy tuto kombinaci dle níže uvedené tabulky.  

 
7) Při hře PRIME, vyhrává Hráč, pokud má na ruce všechny 3 karty v červené nebo černé 

barvě, případně i v případě, když Krupiér má všechny karty ve stejné barvě jako Hráč. 
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Pro účel této hry se se zamýšlí stejná barva Srdcová/Diamantová nebo Křižová/Piková. 
Vyplácí se dle níže uvedené tabulky.  

 
8) Existují dvě varianty výše sázky na pole BONUS a PRIME: 

a. Výše sázky je omezena pouze maximální výplatou na celý box. 
b. Výše sázky je rovna sázce na polích ANTE a BET a PRIME. 

 
Výherní kombinace  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Výplatní poměry 

BONUS 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

Straight flush 40:1 

Three of a kind 30:1 

Straight 6:1 

Flush 4:1 

Pair 1:1 

 

PRIME 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

Všechny karty červené nebo černé 3:1 

Všechny karty červené nebo černé a 
Krupiér také všechny karty ve stejné barvě 

jako Hráč 
4:1 

 
Minimální Sázky a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 2.000.000€ 
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VII. Ultimate Texas Hold´em 
 

Hrací stůl 
Hra se hraje u standardního Pokerového stolu 
ve tvaru oblouku s místy pro šest Hráčů na 
vnější straně a pozicí jednoho Krupiéra na 
vnitřní straně. Stůl je pokryt plátnem, na 
kterém je předtištěno rozložení sázkových 
boxů s popisy Sázek „Play“ „Ante“ „Blind“ 
„Trips“ a poměrů výše výher pro jednotlivé 
kombinace karet, a to v šesti boxech (pozicích)  
pro Hráče, kam umisťují své Sázky. Oblouk 
s informací pro Hráče vymezuje oblast pro Hráče  
a Krupiéra. Jedná se o standardní karetní hru u Pokerového karetního stolu pro maximálně 6 
Hráčů proti rozdávajícímu Krupiérovi. Hra dále umožňuje dodatečně volitelnou bonusovou 
Sázku, která se nazývá „Trips“. 

 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před 
první hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč 
mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Všechny karty se musí 
před zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve provede promíchání typu Wave shuffle, 
následující Scramble shuffle. Následně všechny karty Krupiér vloží do mechanického zařízení, 
kde dojde k závěrečnému promíchání. Po vytažení karet z mechanického zařízení se 
do promíchaných karet zařazuje i tzv. řezací karta (bílá, černá, červená nebo zelená), se 
kterou se provádí před zahájením hry snímání promíchaného balíku karet. Pokud je během 
hry vytažena řezací karta, rozehraná hra se dohraje a po ní následuje opětovné míchání karet. 
Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli 
Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Počet Hráčů 
U hracího stolu je 6 míst pro sázení, kterým se říká boxy a kam mohou Hráči umístit své Sázky. 
Samotný Hráč na herním stole může hrát až na šest boxů současně, přičemž však může hrát 
„otevřený“ pouze 1 z nich a ostatní musí hrát „naslepo“. Při účasti více Hráčů na hře však může 
hrát pouze na počet boxů, který neomezuje ostatní Hráče ve hře, popřípadě pouze na 1 box. 
 
Pravidla hry 

1) Na plátně stolu před vaší pozicí naleznete boxy „Play“ „Ante“ „Blind“ „Trips“ pro vaše 
Sázky. Před začátkem každého kola narovnejte Hodnotové žetony představující Sázku 
do boxu v komínku. Jakmile byly karty rozdány, není dovoleno dotýkat se Sázky 
v boxu. Jestliže potřebujete vědět, kolik jste vsadili pro účely další Sázky, Krupiér vám 
hodnotové žetony spočítá. 
 

2) Hra začne, jakmile každý z Hráčů položil před sebe svou Sázku do boxů Blind a Ante 
(tyto Sázky musejí být stejně vysoké) a popřípadě volitelnou výši Sázky do boxu trips.  

 
3) Poté rozdá Krupiér každému Hráči, ze svého pohledu v pořadí zleva doprava, jednu 

kartu lícem dolů. Následně si rozdá Krupiér do svého prvního boxu pro kartu jednu 
kartu, kterou opět položí lícem dolů. Tento postup se zopakuje ještě jednou s druhou 
kartou pro Hráče a pro Krupiéra. Do karet rozdaných Hráčům nahlíží pouze jen daný 
Hráč.  

 
4) Po rozdání dvou karet Hráči a Krupiérovi mohou Hráči umístit svoji Sázku dle svého 

uvážení, na hru „Play“. V tomto momentě má Hráč možnost umístění 3 až 4násobku 
Sázky „Ante“ na hru „Play.  
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5) Poté Krupiér spálí jednu kartu odložením z balíčku a rozdá odkryté první tři karty 
hodnotou nahoru. Pokud jste při první možnosti nevsadili, můžete nyní opět čekat nebo 
můžete vsadit dvojnásobek Vaší Sázky „Ante“ na „hru – play“.  

 
6) Krupiér pak po spálení další karty a odložením z balíčku odkryje rozdáním poslední 

dvě společné karty. Pokud jste do této chvíle nevsadili, můžete nyní vsadit 
jednonásobek Vaší Sázky „Ante“ na „hru – play“.  

 
7) Pokud nechcete dál hrát, složíte karty a Krupiér bude inkasovat Sázky „Ante“, „Blind“ 

a „Trips“, pokud jste ho také vsadili. Vedlejší Sázka „trips“ se vyplácí, jakmile Vaše 
konečná karetní kombinace bude sestávat z „Three of Kind“ nebo z lepší kombinace. 
V každém jiném případě prohrává. 

 
8) Krupiér odkryje své dvě karty a vytvoří tak se společnými kartami svoji karetní 

kombinaci. Pokud máte lepší karetní kombinaci, vyplatí se „play“ a „Ante“ v poměru 
1:1. Pokud vyhraje karetní kombinace Krupiéra, jdou Sázky „Ante“, „play“ a „Blind“ do 
Banku. Při nerozhodném výsledku zůstávají tyto tři Sázky stát. „Blind“ se vyplatí, pokud 
Vaše karetní kombinace vyhraje alespoň se Straight. Pokud vyhrajete s menší karetní 
kombinací než se Straight, zůstane „Blind“ stát, nebude však zaplacen. „Trips“ se 
vyplácí od „Three of Kind“, jinak se však stáhne. 

 
9) Pokud Hráč nechce hrát o Sázku Ante a Blind, poté co viděl odkrytých všech pět 

společných karet (má za to, že jeho kombinace bude nižší než Krupiérova), tyto Sázky 
prohrávají odmítnutím Sázky PLAY. Sázka Trips na stole zůstává, pokud je ve 
společných pěti kartách kombinace Three of a Kind, nebo lepší. Ta se poté vyplácí dle 
příslušné tabulky jako Vedlejší Sázka. 

 
10) Krupiér potřebuje získat minimálně pár, aby se kvalifikoval. Pokud se nekvalifikuje, 

Vaše Sázka „Ante“ se vám vrátí. Se všemi ostatními Sázkami se naloží obvyklým 
způsobem. 
 

Výherní kombinace 
Hodnota karet používaných ve hře Ultimate Texas Hold´em pro určení vítězných listů v pořadí 
od nejvyšší k nejnižší hodnotě je eso, král, královna, spodek, deset, devět, osm, sedm, šest, 
pět, čtyři, tři a dva. Bez ohledu na výše uvedené, eso se může použít pro úplný “Straight Flush” 
nebo “Straight” tvořený dvojkou, trojkou, čtyřkou a pětkou. Dovolené listy při hře Ultimate 
Texas Hold´em v pořadí od nejnižší k nejvyšší hodnotě jsou tyto: 
 

Karetní kombinace Popis 

One Pair Dvě karty stejné hodnoty 

Two Pairs 2 skupiny 2 karet stejné hodnoty 

Three of a Kind 3 karty stejné hodnoty 

Straight 5 karet seřazených v pořadí za sebou 

Flush 5 karet stejné barvy jakékoli hodnoty (ne postupné hodnoty) 

Full House 3 karty stejné hodnoty a zároveň 2 karty stejné hodnoty 

Four of a Kind 4 karty stejné hodnoty 

Straight Flush 5 karet v pořadí jdoucí za sebou stejné barvy 

Royal Flush Eso, král, královna, kluk a deset stejného druhu 
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Výplatní poměry 

Karetní kombinace Výplaty Sázky BLIND Výhra Sázky TRIPS 

Three of a Kind - 3:1 

Straight 1:1 4:1 

Flush 3:2 7:1 

Full House 3:1 8:1 

Four of a Kind 10:1 30:1 

Straight Flush 50:1 40:1 

Royal Flush 500:1 50:1 
 

 
Minimální Sázky a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 25.000.000€ 
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VIII. Euro Poker 
 

Hrací stůl 
Stůl na Euro Poker se skládá z části pro Hráče, 
kterou tvoří až 5 boxů a z části pro Krupiéra. 
Sázkový box se skládá ze dvou částí. Část od 
Hráče nejvzdálenější se nazývá ANTE, část 
blíže k Hráči se nazývá BET. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v balíčku 52. Před každým 
započetím hry jsou karty zkontrolovány a rozloženy  
Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též 
kontrolovány po každé hře. Krupiér karty zamíchá. Před tím, než začne rozdávat karty, musí 
si Hráči nasadit Sázku ANTE. Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. Jeden 
Hráč smí hrát s otevřenými kartami pouze 1 box, ale může současně hrát tzv. slepý box, kdy 
se však nesmí na karty rozdané na tento box podívat. Karty musí být neustále v zorném poli 
Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Krupiér začne karty rozdávat tak, že první kartu dává sobě. Poté zleva doprava vždy 
po jedné kartě na každý box, a to až do momentu, až mají všichni Hráči na ruce 4 karty.  
 

2) Krupiér rozdá sobě kartu pátou, otočenou lícem nahoru.  
 

3) Poté má Hráč následující možnosti ve hře: 
o Zahodit (Fold) – přičemž prohrává ½ Ante 
o Hrát dále se 4 kartami, přičemž Sázka Bet je standardně dvojnásobek hodnoty Ante 
o Koupit 1 kartu za cenu Ante 
o Vyměnit za cenu Ante vyměnit 1-3 karty, přičemž dostává vždy o 1 kartu více, než 

mění. To proto, aby měl na ruce plnohodnotný počet karet pro vytváření pokerové 
kombinace. 
 

4) Minimální kvalifikace Krupiéra do hry je eso / král. 
 
Výherní kombinace a výplatní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 

Výherní kombinace Výplatní poměr 

Ace – king (při 4 kartách) 3:1 

One pair (při 4 kartách) 1:1 

Two pairs (při 4 kartách) 3:1 

Three of the kind (při 4 kartách) 4:1 

Straight  5:1 

Flush  6:1 

Full House 7:1 

Four of the kind 20:1 

Four of the kind (při 4 kartách) 40:1 

Straight Flush 60:1 

Royal Flush 120:1 

 
Hraje-li Hráč se 4 kartami a dojde ke shodě karet mezi Hráčem a Krupiérem, vyhrává Hráč a 
vyplácí se mu příslušná Výhra.  
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Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 6.000.000€ 
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IX. Switch Poker 

 
Hrací stůl 
Hra se hraje u standardního Pokerového stolu, 
který disponuje místy pro až 5 Hráčů na vnější 
straně a pozicí jednoho Krupiéra na vnitřní straně. 
Sázkový box se skládá ze tří částí. Část od Hráče 
nejvzdálenější se nazývá ANTE, část blíže k Hráči 
se nazývá BET a posledním herním polem je 
BONUS.  

 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní plastikové karty, kterých je v balíčku 52. Před 
každým započetím hry jsou karty zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též kontrolovány po každé hře. Míchání 
karet a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Před tím, než se začnou rozdávat karty, musí si Hráči nasadit Sázku ANTE, a to na 
obou polích jednoho boxu. Výše Sázky musí být shodná.  
 

2) Každý Hráč obdrží 4 karty zakryté a poslední vždy otevřenou. Právě s otevřenými 
kartami na jednom boxu smí hrát učinit SWITCH, tj. výměnu těchto karet mezi sebou.  

 
3) Učiní-li Hráč rozhodnutí SWITCH, musí zaplatit 2 x Ante. Poté jsou rozhodnutí na obou 

pozicích již libovolná. Hráč může hrát oba boxy, nebo pouze jeden a druhý Fold. Sázka 
Bet je vždy dvojnásobek hodnoty Ante.  

 
4) Po ukončení Sázek dochází k porovnání výherních kombinací Krupiéra a Hráčů. 

Rozdílné jsou výplaty na poli Ante, a to v závislosti na tom, zda byl učiněn Switch anebo 
nikoliv. Pole Bet je vypláceno standardně. Minimální kvalifikace Krupiéra do hry je 
eso/král. Další možností je pojištění proti no Hand Krupiéra a také Sázka na pole 
bonus. 

 
5) Pojištění proti ”no Hand“ Krupiéra – Hráč se může na políčku k tomu určeném pojistit 

své výherní kombinace proti ”no Hand” Krupiéra. Minimální výše pojištění je výše 
Sázky „Bet“, maximální pak polovina potencionální výplaty Sázky Bet. Pojištění se 
vyplácí v poměru 1:1. V případě, že Krupiér otevře, pojištění prohrává. Výjimkou je 
situace, kdy Krupiérova kombinace je lepší než kombinace Hráče, v tom případě se 
pojištění vrací Hráčovi. Výplata pojištění je zahrnuta do maximální výplaty Sázky. 

 
6) Bonus – Bonus může Hráč vsadit na určené políčko před prvním rozdáním karet. 

Bonusová hra je platná pouze na kombinaci prvních pěti rozdaných karet, vyplácí se 
pouze při dosažení kombinace „trojice“ a vyšší. Sázku na bonus Hráč v případě prohry 
ztrácí. Naopak v případě výhry Sázka zůstává. 

 
Výherní kombinace a výplatní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 

Výherní kombinace pro ANTE Výplatní poměry 

Bez Switch Nevyplácí se 

Po Switch 2:1 
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Výherní kombinace pro BET Výplatní poměr 

One pair 1:1 

Two pairs 2:1 

Three of kind 3:1 

Straight 4:1 

Flush 5:1 

Full House 7:1 

Four of the kind 20:1 

Straight Flush 50:1 

Royal Flush 100:1 

 

Výherní kombinace pro BONUS Výplatní poměr 

Královská postupka v barvě 1000:1 

Postupka v barvě 500:1 

Poker 200:1 

Full House (3 stejné a pár) 70:1 

Barva 50:1 

Postupka 40:1 

3 stejné 25:1 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 5.000.000€ 
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X. Casino Omaha Poker 
 

Hrací stůl 
Stůl na Casino Omaha Poker se skládá z části 
pro až 7 Hráčů a z části pro Krupiéra. Sázkový 
box se skládá ze tří částí. Část od Hráče 
nejvzdálenější se nazývá ANTE, část blíže k 
Hráči se nazývá BET a posledním herním 
polem je BONUS. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní plastikové karty, kterých je v balíčku 52. Před 
každým započetím hry jsou karty zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též kontrolovány po každé hře. Míchání 
karet a jejich snímání se provádí po každé hře.  
 
Pravidla hry 

1) Před začátkem rozdávání musí Hráč vsadit na pole Ante. 
 

2) Poté začíná Krupiér rozdávat, přičemž každý Hráč, ale i Krupiér, obdrží 3 karty.  
 

3) Následně je se na Flop otevřou další 3 karty (společné pro všechny) a Hráči mají 
možnost učinit Sázku Bet (dvojnásobek hodnoty Ante).  

 
4) Po ukončení této akce následuje rozdání zbylých 2 karet na Flop. Minimální kvalifikace 

Krupiéra jsou dvě sedmičky.  
 

5) Následuje porovnávání karet Hráčů s Krupiérem, přičemž se do výherní kombinace 
povinně započítávají vždy 3 nejlepší karty z Flopu a 2 nejlepší z ruky. Existuje také 
možnosti vedlejší Sázky na pole bonus. 

 
Výherní kombinace a výplatní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 

 
 

Výherní kombinace pro BET Výplatní poměr 

One Pair 1:1 

Two pairs 1:1 

Three of kind 1:1 

Straight 1:1 

Flush 1:1 

Full House 1:1 

Four of the kind 1:1 

Straight Flush 1:1 

Royal Flush 1:1 

 

Výherní kombinace pro 
ANTE 

Výplatní poměr 

One Pair 1:1 

Two pairs 1.1 

Three of kind 1:1 

Straight 1:1 

Flush 2:1 

Full House 3:1 

Four of the kind 10:1 
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Straight Flush 50:1 

Royal Flush 100:1 

 

Výherní kombinace pro 
BONUS 

Výplatní poměr 

Královská postupka v barvě 100:1 

Postupka v barvě 50:1 

Poker 40:1 

Full House 30:1 

Barva 20:1 

Postupka 15:1 

3 stejné 12:1 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra: 

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 5.000.000€ 

 
Rozmezí sázek na hru BONUS je 5€ – 1.000 € 
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XI. 6 Card Poker 
 

Hrací stůl 
Stůl na 6 Card Poker se skládá z části pro až 7 
Hráčů a z části pro Krupiéra. Sázkový box se 
skládá ze dvou částí. Část od Hráče vzdálenější 
se nazývá ANTE, část blíže k Hráči se nazývá 
BET.  

 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v balíčku 52. Před 
každým započetím hry jsou karty zkontrolovány 
a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý 
Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též kontrolovány po každé hře.  Míchání karet a 
jejich snímání se provádí po každé hře.  

 
Pravidla hry 

1) Před začátkem rozdávání musí Hráč vsadit na pole Ante.  
 

2) Poté začíná Krupiér rozdávat, přičemž každý Hráč obdrží 5 zakrytých karet. Krupiérova 
5 karta je otevřená.  
 

3) Poté má Hráč tyto možnosti: 
a) Za cenu Ante si koupit 6 kartu. 
b) Následně lze ještě jednu kartu vyměnit, opět za cenu Ante. 
 

4) Hraje-li hráč dále, vsadí na pole BET 2násobek sázky „Ante“.  
 

5) Minimální kvalifikace Krupiéra jsou dvě dvojky.  
 
6) Pro porovnávání se vybírá vždy kombinace 5 nejlepších karet.  
 
7) Nekvalifikoval-li se Krupiér dle bodu 4, může mu Hráč za cenu Ante vyměnit nejnižší 

kartu. 
 
Výherní kombinace a výplatní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 

Výherní kombinace pro ANTE 
Výplatní 
poměr 

One Pair 1:1 

Two pairs 1:1 

Three of kind 1:1 

Straight 1:1 

Flush 1:1 

Full House 1:1 

Four of the kind 1:1 

Straight Flush 1:1 

Royal Flush 1:1 

 
Výplatní poměry 

Výherní kombinace pro BET Výplatní poměr 

One pair  1:1 

Two pairs  2:1 
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Three of kind  3:1 

Straight  4:1 

Flush 5:1 

Full House 7:1 

Four of kind  20:1 

Straight Flush  50:1 

Royal Flush  100:1 

 
Minimální Sázky, maximální Sázky a maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 5.000.000€ 
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XII.Macao Poker 
 

Hrací stůl 
Stůl na Macao Poker se skládá z části pro 
Hráče a z části pro Krupiéra. Sázkový box se 
skládá ze dvou částí. Část od Hráče 
vzdálenější se nazývá ANTE, část blíže 
k Hráči se nazývá BET.  

 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v balíčku 52. Před každým započetím hry jsou karty zkontrolovány 
a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty 
jsou též kontrolovány po každé hře. Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře.  

 
Pravidla hry 

1) Před začátkem rozdávání musí Hráč vsadit na pole Ante.  
 

2) Poté začíná Krupiér rozdávat, přičemž každý Hráč obdrží 5 zakrytých karet. Krupiérova 
5 karta je otevřená.  

 
3) Poté má Hráč tyto možnosti: 

a) Za cenu Ante si vyměnit 1 kartu. 
b) Následně dokoupit 6 kartu, přičemž cena je opět Ante. Učiní-li tak Hráč, je zároveň 

povinen ihned provést Sázku Bet (dvojnásobek hodnoty Ante). Dokoupení 6 karty 
je podmíněno výměnou jedné karty viz bod 1. Bez této výměny nelze dokupovat 6 
kartu. 

 
4) Minimální kvalifikace Krupiéra jsou eso a král (A/K). Pro porovnávání se vybírá vždy 

kombinace 5 nejlepších karet. V této hře nelze Krupiérovi při neotevření koupit kartu. 
 
Výherní kombinace a výplatní poměry 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51)) 
 

Výherní kombinace pro ANTE 
Výplatní 
poměr 

One Pair 1:1 

Two pairs 1:1 

Three of kind 1:1 

Straight 1:1 

Flush 1:1 

Full House 1:1 

Four of the kind 1:1 

Straight Flush 1:1 

Royal Flush 1:1 

 
Výplatní poměry 

Výherní kombinace pro BET Výplatní poměr 

One pair  1:1 

Two pairs  2:1 

Three of kind  3:1 

Straight  4:1 

Flush  5:1 

Full House 7:1 

Four of kind  20:1 
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Straight Flush  50:1 

Royal Flush  100:1 

 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 5.000.000€ 
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XIII. Pai Gow Poker 
 

Hrací stůl 
Stůl na Pai Gow Poker se skládá z části pro 
Hráče a z části pro Krupiéra. Sázkový box se 
skládá ze tří základních částí. Část pro Sázku 
se nazývá ANTE. Druhá část je určená pro 
nejvyšší herní kombinaci (H) a poslední pro 
druhou nejvyšší (L). 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v balíčku 52 + Joker. 
Před každým započetím hry jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole 
tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též kontrolovány po každé 
hře. Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. 
 
Pravidla hry 

1) Před začátkem rozdávání musí Hráč vsadit na pole Ante.  
 

2) Poté začíná Krupiér rozdávat, přičemž každý Hráč obdrží 7 zakrytých karet. Také 
Krupiér obdrží 7 karet.  

 
3) Následuje vytváření dvou nejvyšších kombinací Hráče, přičemž nejvyšší kombinaci 

Hráč pokládá na pole „H“, druhou nejvyšší poté na pole „L“.  
 

4) Poté učiní srovnání karet také Krupiér, přičemž toto srovnání na rozdíl od Hráče 
nemůže být libovolné, nýbrž se řídí přesným pravidlem, kdy se nejvyšší kombinace 
přesně dodržují. Přísně vždy platí, že karetní kombinace „H“ musí být vždy vyšší než 
karetní kombinace „L“.  

 
5) Učiní-li Hráč špatné rozhodnutí při skládání kombinace, je tato chyba označována jako 

„Foul“ a Sázku Hráč prohrává.  
 

6) Žolík (Joker) lze použít libovolně pouze do kombinací „Straight“, „Flush“ a „Straight 
Flush“, jinak se vždy počítá za eso. Použije-li se joker do kombinace „Flush“, počítá se 
vždy za kartu s nejvyšší možnou hodnotou.  

 
7) Následně se porovnávají karetní kombinace Krupiéra s každým z Hráčů. Jsou-li obě 

karetní kombinace Hráče lepší, než kombinace Krupiéra Hráč vyhrává v poměru 1:1, 
přičemž z vsazené částky musí uhradit provizi 5 %. Je-li Hráč lepší jen v jedné 
kombinaci (lhostejno v které), jedná se o remízu, tzv. Push a Hráč vyhrává hodnotu ve 
výši své původní Sázky. Jsou-li obě kombinace karet Hráče horší než kombinace 
Krupiéra, Hráč Sázku prohrává. Nastane-li situace naprosté shody karetních kombinací 
na jakémkoliv poli, jedná se o tzv. „Copy“ a výhra v tomto případě připadá Krupiérovi.  

 
8) Hráč smí hrát aktivně pouze jeden box. Výjimkou je Sázka na tzv. „Dragon Hand“. Tato 

varianta je možná pouze v situaci, kdy je na stole volný box. Krupiér na něj rozdá také 
sedm karet a Hráč má možnost tyto karty zahrát, avšak výhradně za pravidel shodných 
s určováním nejlepší karetní kombinace jako má kasino.  

 
9) Ve hře Pai Gow Poker může být každý Hráč také bankéřem. Je-li tomu tak, je provize 

pro kasino strhávána z Hráčova čistého příjmu v pozici bankéř. I v situaci, kdy 
bankéřem hry je Hráč a nikoliv Krupiér, hraje Krupiér dále se všemi hosty, přičemž sází 
Sázku ve výši Sázky bankéře. Pro Hráče je pozice bankéře velmi výhodná, neboť 
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v situaci „Copy“ bere bankéř výhru pro sebe. Všichni aktivní Hráči by měli mít postupně 
možnost být na pozici bankéře. Pokud chce Hráč být bankéřem, musí však mít dostatek 
žetonů na stole, aby mohl případně vyplatit všechny vítězné Sázky ostatních Hráčů i 
Krupiéra.  

 
Výherní kombinace (seřazené dle hodnoty) 

Výherní kombinace Popis 

5 es Včetně žolíka jakožto divoké karty 

Královská postupka Stejná jako čistá postupka, od desítky až po eso 

Čistá postupka Pět karet s hodnotami jdoucími po sobě, všechny stejné barvy 

Čtveřice Čtyři karty stejné hodnoty 

Flush Pět karet stejné barvy bez ohledu na hodnoty 

Postupka Pět karet různých barev s hodnotami jdoucími po sobě 

Trojice Tři karty stejné hodnoty 

Dva páry Dva páry karet stejných hodnot 

Eso Eso libovolné barvy 

Král Král libovolné barvy 

Dáma Dáma libovolné barvy 

Spodek Všechny ostatní karty kromě esa, dámy, krále 

 

Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 1.000.000€ 
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XIV. Texas Hold’em Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, který 
se skládá z části pro Hráče, kterou tvoří až 10 
boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před 
první hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy 
Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl 
přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Všechny karty se musí před 
zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve provede promíchání typu Wave shuffle, 
následující Scramble shuffle. Následně všechny karty Krupiér vloží do mechanického zařízení, 
kde dojde k závěrečnému promíchání. Po vytažení karet z mechanického zařízení se 
do promíchaných karet zařazuje i tzv. řezací karta (bílá, černá, červená nebo zelená), se 
kterou se provádí před zahájením hry snímání promíchaného balíku karet. Pokud je během 
hry vytažena řezací karta, rozehraná hra se dohraje a po ní následuje opětovné míchání karet. 
Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli 
Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) První fáze hry začíná vložením povinných Sázek. Hráč sedící nalevo od Hráče s Dealer 
Button je povinen vložit Sázku v hodnotě Small Blind. Hráč sedící nalevo od Hráče, který 
vkládá Sázku v hodnotě Small Blind (tj. dvě pozice nalevo od Hráče na pozici Dealer 
Button) je povinen vložit Sázku v hodnotě Big Blind.  

 
2) Poté Krupiér každému Hráči rozdá dvě karty. Tyto karty jsou rozdány, tak, aby je viděl 

pouze jejich majitel. Poté již nic nebrání prvnímu kolu sázení. To odstartuje Hráč sedící 
nalevo od Big blindu a postupuje se po směru hodinových ručiček. Hráč, který je první na 
řadě, má následující možnosti:  

a) Složení karet (Fold). 
b) Dorovnání (Call) - vstup do hry zaplacením částky, která má stejnou velikost jako 

Sázka Big blind.  
c) Zvýšení (Raise) - Minimální částkou pro zvýšení je dvojnásobek Big blindu. 

Maximální pak Hráčův All-in, což jsou všechny hodnotové žetony, které má u stolu 
k dispozici.  

d) Čekání (Check) - v PreFlop fázi se týká pouze Hráče na Big blindu, a to v případě, 
že před ním žádný Hráč nenavýšil. Big blind pak může "Checknout", protože 
nemusí dorovnávat žádné navýšení a svoji povinnou Sázku do hry již vložil. 

 
3) Pokud Hráč, který reaguje ihned po Big blindu navýšil původní Vklad, tak se dalšímu Hráči 

v pořadí otevírá možnost takzvaného Re-raisu, tedy opětovného navýšení předchozí 
částky. Toto navýšení musí být opět dvojnásobně vyšší než poslední Sázka.  

 
4) Krupiér na hrací stůl vyloží tři karty, které jsou společné pro všechny Hráče a následuje 

další kolo sázení. To načíná první Hráč sedící nalevo od Hráče na pozici Dealer Button, 
který ovšem před Flopem nezahodil karty. Má tři možnosti:  

a) Položit karty (Fold), 
b) Čekat (Check), 
c) Vsadit (Bet). 

 
5) Pokud tento Hráč zvolí možnost Sázky (Bet), tak má Hráč sedící za ním možnost tuto 

Sázku dorovnat (Call), navýšit (Raise) nebo může karty složit (Fold). Check již není dále 
možností.  
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6) Po dokončení sázení se všechny hodnotové žetony přesunou do Potu a pokud ve hře 

zbývají dva a více Hráčů, pokračuje se do další fáze.  
 

7) Krupiér spálí vrchní kartu v balíčku (odloží ji stranou tak, aby nikdo neviděl, o jakou se 
jednalo), otočí další následující a umístí ji vedle Flopu. 

 
8) Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět Hráč sedící jako první po levé ruce 

Hráče na pozici Dealer Button. Hráči mají stejné možnosti vyjádření jako v předcházejícím 
sázkovém kole.  

 
9) Po kompletním třetím sázkovém kole za přítomnosti dvou a více Hráčů opět spálí jednu 

kartu a další v pořadí otočí vedle čtyřech již odhalených.  
 

10) Poté začíná poslední kolo Sázek. Opět zde platí stejné pořadí i úkony jako v těch 
předchozích.  

 
11) Následně přichází fáze Showdown, tj. Hráči otáčejí své kombinace a porovnávají jejich 

sílu. Jak jsme si už uvedli výše, Hráči se snaží ze sedmi karet (dvou vlastních a pěti 
společných) složit tu nejlepší pětikaretní kombinaci. Hráč s nejlepší výherní kombinací 
získává hodnotové žetony v Banku. Někdy může dojít k situaci, kdy mají Hráči stejnou 
kombinaci. V tom případě se mezi ně Pot dělí. To označujeme termínem Split.  

 
Výherní kombinace  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Varianty 

o Limit Texas Hold’em – Při sázení v Hold’emu s limity je předem dána výše Sázek na 
základě pevné struktury. Sázky před Flopem, na Flopu a všechna navýšení se rovnají 
Big blindu. Na Turnu a Riveru se velikost všech Sázek i navýšení dvojnásobí. Ve hře 
Limit Hold'em jsou Hráči povoleny nejvýše čtyři Sázky v rámci každého kola Sázek. 
Hráč může (1) vsadit „Bet“, (2) Sázku navýšit „Raise“, (3) Sázku navýšit ještě jednou 
„(Re-raise)“ a (4) zakončit kolo sázení posledním povoleným navýšením (tzv. „Cap“). 
 

o No Limit Texas Hold’em – Minimální Sázka ve variantě No-Limit Hold’em se rovná Big 
blindu, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až maximum jejich žetonů. 
Minimální navýšení: ve hře No Limit Hold'em musí být navýšení Sázky alespoň 
dvojnásobkem předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud 
první Hráč vsadí €5, pak druhý musí Sázku předcházejícího navýšit o €5 (celková 
Sázka bude €10). Maximální navýšení: výše vašeho Stacku (váš počet žetonů na 
hracím stole). 

 
o Pot Limit Texas Hold’em – V Pot Limit Hold’em je minimální povolená Sázka shodná 

s Big blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do výše Banku. 
Nejnižší možné navýšení: navýšení Sázky musí být alespoň dvojnásobkem 
předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první Hráč vsadí 
€5, pak druhý musí Sázku předcházejícího navýšit o €5 (celková Sázka bude €10). 
Nejvyšší možné navýšení: výše Banku ve hře, který je tvořen celkovou sumou Banku 
ve hře spolu se všemi Sázkami na hracím stole a dále částkou, kterou musí Hráč 
dorovnat před tím, než může Sázku navýšit. Příklad: pokud je Bank €100 a v kole 
Sázek neproběhla žádná předchozí akce, může Hráč vsadit maximálně €100. Po této 
Sázce se akce přesouvá k dalšímu Hráči ve směru hodinových ručiček. Tento Hráč 
může buď složit, dorovnat €100 nebo navýšit částkou v rozmezí minima (€100 a více) 
a maxima. Maximální výše Sázky by v tomto případě činila €400. Hráč, který navyšoval, 
by nejprve dorovnal €100, Bank by vzrostl na €300 a poté by zvýšil o €300 víc čili 
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celková Sázka by činila €400. Pravidla Pot Limit Hold’emu nestanovují žádný pevný 
počet povolených navýšení, která zakončují kola (tzv. ‘Cap’). 
 

o Mixed Hold´em – V Mixed Hold'emu se střídají kola Limit Hold'em a No Limit Hold'em. 
Při přechodu z No Limit na Limit se Blindy zvyšují. To se děje z důvodu zachování 
konzistence výše průměrného Banku každé z her. Pravidla sázení v každém z kol jsou 
popsána výše. 

 
o Ante – Každý Hráč přispívá na počátku každé hry stanovenou částkou do Potu. 

Přispívaná částka odpovídá výši Ante nebo výši Blindu.  
 

o Button Ante – Hráč na pozici Button musí vložit Sázku Ante na kolo dopředu předtím, 
než obdrží karty.  
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XV. Omaha Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, který 
se skládá z části pro Hráče, kterou tvoří až 10 
boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před 
první hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy 
Krupiérem na hracím stole tak, aby se každý Hráč 
mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich 
snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je 
Hráči držet mimo hrací stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Jakmile Hráči umístí Blindy, může hra začít. Hráč sedící nalevo od Hráče s Dealer 
Button je povinen vložit Sázku v hodnotě Small Blind. Hráč sedící nalevo od Hráč, který 
vkládá Sázku v hodnotě Small Blind (tj. dvě pozice nalevo od Hráče na pozici Dealer 
Button) je povinen vložit Sázku v hodnotě Big Blind. 
 

2) Krupiér začne rozdávat karty od Hráče sedícího po Krupiérově levici (ten co umístil 
Small blind) a pokračuje po směru hodinových ručiček. Takto rozdává po jedné kartě, 
dokud každý Hráč nemá čtyři karty. 

 
3) Po rozdání všech karet, nastane kolo sázení před Flopem. Sázení končí, jakmile 

všichni Hráči dostanou možnost hrát nebo ti Hráči, kteří nezahodili své karty dorovnali 
poslední Sázku. 

 
4) Začne hrát Hráč nalevo od Dealer Button. Tento Hráč může: 

a) Fold – zahodit karty; Hráč nemá v Potu žádné peníze, tudíž karty zahodí a počká 
si na další hru. 

b) Call – dorovnat Big blind a zůstat tak v hře. 
c) Raise – zvýší Sázku na minimálně na dvojnásobek Big blindu. Může zvýšit i o více, 

vždy záleží na stylu sázení, který zvolí.  
 

5) Jakmile tento Hráč odehraje, pokračuje ve hře Hráč po jeho levici. A takto ve směru 
hodinových ručiček až po Hráče, co umístil Big blind. Každý Hráč, až po Hráče, který 
umístil Big blind, má stejné možnosti, jak hrát – Fold, Call a Raise. Hráč, který umístil 
Big blind, tedy částku, kterou ostatní Hráči dorovnávali, může zahrát – Check (Hráč 
nemusí dorovnávat Sázku, ale pošle hru dál) nebo Raise. Částka, která se sází vždy 
závisí na velikosti poslední Sázky, která byla učiněna. 

 
6) Jakmile se první kolo sázení ukončí, Krupiér dá stranou jednu kartu (té se říká spálená 

karta) a rozdá první tři karty na hrací stůl, lícem nahoru – Flop. Jakmile je Flop rozdán, 
začíná další kolo sázení. Hrát začíná první Hráč po Krupiérově levici, který své karty 
nezahodil (Hráči, kteří své karty nezahodili jsou označováni jako živí). Tento Hráč má 
stejné možnosti jako Hráč, který umístil Big bling před Flopem. Může buď hru poslat 
dál – Check, nebo vsadit – Bet. Ostatní Hráči mají stejné možnosti reagovat na jeho 
hru, jako měli před Flopem. Pokud vsadí, pak Sázku dorovnat – Call, zvýšit – Raise, 
nebo karty zahodit – Fold. Pokud po Flopu nikdo nevsadí a všichni hru jen pošlou dál, 
jsou všichni Hráči „živí“ a nikdo nemusí zahazovat karty. Toto kolo je ukončeno, pokud 
všichni Hráči poslali hru dál, nebo pokud jsou všechny Sázky dorovnány. 
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7) Jakmile je kolo po Flopu ukončené, Krupiér dá stranou jednu kartu (spálenou) a na 
hrací stůl položí jednu kartu lícem nahoru. Na stole jsou v tuto chvíli 4 karty a začíná 
další kolo sázení. Hru začne hrát opět první Hráč po Krupiérově levici, který má karty. 
Toto kolo probíhá stejně jako kolo po Flopu. 

 
8) Jakmile je ukončeno kolo po turnu, Krupiér dá jednu kartu stranou (spálenou) a rozdá 

jednu kartu lícem nahoru. Na stole je nyní 5 karet lícem nahoru. Toto kolo je již 
závěrečné a probíhá stejně jako kolo předchozí. 

 
9) Showdown je závěr celé hry. Nastává po ukončení posledního sázecího kola. Koncept 

Showdownu je jednoduchý, Hráč s nejlepší výherní kombinací bere Pot. Výherní 
kombinace jsou stejné jako v Texas Hold´em, avšak musí být sestavena přesně ze 
dvou libovolných karet které má na ruce a libovolných 3 karet na hracím stole. To je 
právě rozdíl oproti Texas Hold´em. V Texas Hold´emu máte na ruce dvě karty a je na 
vás, pokud je využijete na sestavení výherní kombinace. V Omaze máte na ruce čtyři 
karty a na sestavení výherní kombinace musíte využít právě dvě z nich. 

 
10) Krupiér určí vítěze, předá mu Pot, posune Dealer Button o jednoho Hráče po směru 

hodinových ručiček a začne novou hru. Spolu s Dealer Buttonem se posouvá o jednoho 
i Small a Big blind. 

 
Výherní kombinace  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
 
Varianty  
 

o Pot Limit Omaha: V Pot Limit Omaze je minimální povolená Sázka shodná s Big 
blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do výše Banku. Minimální 
navýšení: navýšení Sázky musí být alespoň dvojnásobkem předcházející Sázky nebo 
navýšení v daném kole. Například, pokud první Hráč vsadí €5, pak druhý musí Sázku 
předcházejícího navýšit o €5 (celková Sázka bude €10). Maximální navýšení: výše 
Banku ve hře, který je tvořen celkovou sumou Banku, plus všemi Sázkami na hracím 
stole a částkou, kterou musí Hráč dorovnat před tím, než může Sázku navýšit. Příklad: 
pokud je Bank €100 a v kole Sázek neproběhla žádná předchozí akce, může Hráč 
vsadit maximálně €100. Po této Sázce se akce přesouvá k dalšímu Hráči ve směru 
hodinových ručiček. Tento Hráč může buď složit, dorovnat €100 nebo navýšit částkou 
v rozmezí minima (€100 a více) a maxima. Maximální výše Sázky by v tomto případě 
činila $€400. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal €100, Bank by vzrostl na €300 
a poté by zvýšil o €300 víc čili celková Sázka by činila €400. V Pot Limit Omaze není 
stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (Cap). 
 

o No Limit Omaha: Minimální Sázka ve variantě No Limit Omaha se rovná Big blindu. 
Avšak pokud Hráči chtějí, mohou vždy vsadit víc, až maximum jejich žetonů. Minimální 
navýšení: ve hře No Limit Omaha musí být navýšení Sázky alespoň dvojnásobkem 
předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první Hráč vsadí 
€5, pak druhý musí sSázku předcházejícího navýšit o €5 (celková Sázka bude €10). 
Maximální navýšení: výše vašeho Stacku (váš počet žetonů na hracím stole). V No 
Limit Omaze není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (Cap). 

 
o Fixed Limit Omaha: Při sázení ve Fixed Limit Omaze je předem dána výše Sázek na 

základě pevné struktury. Všechny Sázky a navýšení před Flopem a na Flopu se rovnají 
Big blindu. Na Turnu a Riveru se velikost všech Sázek i navýšení dvojnásobí. Ve hře 
Limit Omaha jsou Hráči povoleny nejvýše čtyři Sázky v rámci každého kola Sázek. Ty 
zahrnují (1) Bet, (2) Raise, (3) Re-raise a (4) Cap (poslední povolené navýšení). 
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XVI. Omaha Hi/Lo Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 10 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je 
v 52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na hracím stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) I v pokeru Omaha Hi/Lo označuje „Dealer Button“ (značka) Hráče, který je imaginárním 
Krupiérem dané hry. Před začátkem hry, první Hráč po směru hodinových ručiček od 
této značky vloží tzv. ‚Small blind‘, povinnou malou Sázku naslepo. Následující Hráč 
po směru hodinových ručiček od Sázky Small blind vloží tzv. ‚Big blind‘ (povinnou 
velkou Sázku naslepo), která běžně představuje dvojnásobek Small blindu, avšak výše 
blindů se mění na základě struktury Sázek, se kterou se hraje. V hrách s pevným 
limitem je Big blind shodný s malou sázkou, Small blind obvykle tvoří polovinu velikosti 
Big blindu, ale může být vyšší, což závisí na Sázkách. Sázení potom začíná u Hráče 
po levici od Big blindu.  
 

2) Nyní jsou každému Hráči rozdány vždy po jedné kartě celkem čtyři vlastní karty. Sázení 
u stolu pokračuje ve směru hodinových ručiček, přičemž začíná Hráč na pozici ‘under 
the gun’ (hned za Big blindem po směru hodinových ručiček). 

 
3) Po zhlédnutí vlastních karet má každý Hráč možnost zapojit se do hry dorovnáním 

nebo navýšením Big blindu. Akce začíná vlevo od Big blindu a je považována za ‘živou’ 
Sázku tohoto kola. Takový Hráč může Fold, Call nebo Raise. Sázení pokračuje 
v každém kole Sázek, dokud v Banku nemají všichni aktivní Hráči (ti, kteří nesložili 
karty) shodné částky. 

 
4) Po ukončení prvního kola Sázek se lícem nahoru rozdává ‚Flop’. Před vyložením Flopu, 

Turnu a Riveru Kriupér vždy spálí jednu vrchní karta z balíčku. Flop představuje první 
tři společné karty platné pro všechny aktivní Hráče. Hru začíná aktivní Hráč ve směru 
hodin hned za Buttonem. Pokračuje se dalším kolem Sázek. Pro Limit Omahu Hi/Lo 
platí, že všechny Sázky a navýšení představují násobky malé Sázky. 

 
5) ‘Turn‘ nastává po skončení dalšího kola Sázek a v Omaze Hi/Lo znamená čtvrtou 

společnou kartu na stole otočenou barvou nahoru. Hru opět začíná aktivní Hráč 
ve směru hodinových ručiček hned za Buttonem. Pokračuje se dalším kolem Sázek. 
Všechny Sázky a navýšení na turnu musí být v Limit Omaze Hi/Lo násobky velké 
Sázky. 

 
6) Je-li sázení u konce, přichází na stůl ‘River‘. River se nazývá pátá a poslední společná 

karta v Omaha Hi/Lo pokeru. Sázet začíná aktivní Hráč ve směru hodinových ručiček 
bezprostředně za Buttonem. Následuje poslední kolo Sázek. 

 
7) Je-li po skončení posledního kola Sázek ve hře více než jeden Hráč, tak vyloží své 

karty na stůl první ten, kdo poslední sázel nebo Sázku navyšoval.  Pokud se 
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v posledním kole neuskutečnily žádné Sázky, své karty vykládá na stůl jako první Hráč 
sedící po směru hodinových ručiček od značky Krupiéra.  

 
8) Polovinu Banku vyhrává Hráč s nejlepší a současně nejvyšší kombinací pěti karet 

(high), zatímco druhá polovina peněz z Banku připadá Hráči s naopak nejmenší herní 
kombinací sestavenou z pěti karet (low).  

 
9) Pamatujte, že ve všech hrách Omaha musí Hráči používat dvě (a jenom dvě) ze svých 

čtyř vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami na Boardu. V případě shodných 
kombinací se high a low část Banku dělí mezi Hráče s nejlepšími kombinacemi rovným 
dílem. Pokud žádná z Hand nevyhovuje požadavkům na low (např. ‘eight low’ nebo 
lepší), nejlepší Handa/Handy kvalifikované pro high, berou celý Bank. Poté, co je 
hodnota Banku vyplacena výherci, můžou Hráči rozehrát novou hru Omaha Hi/Lo. 
Button se posunuje po směru hodinových ručiček k dalšímu Hráči. 

 
Výherní kombinace 
Omaha Hi/Lo se hraje s omezením „8-or-better“, což̌ znamená́, že nízký́ Hand musí ́ tvořit 
nejméně̌ pět různých karet v hodnotě̌ osm a nižší. Účastník hazardní ́hry s nejlepší ́kombinací 
pěti vysokých karet získává́ půl Potu, účastník hazardní ́hry s nejlepší ́kombinací pěti nízkých 
karet druhou polovinu. V případě shody kombinací se podíl na Potu za vysoký́ Hand a podíl 
na Potu za nízký́ Hand rovnoměrně̌ rozdělí ́ mezi účastníky hazardní ́ hry s nejlepšími 
kombinacemi. Pokud má́ více účastníků hazardní ́hry Handy stejné́ hodnoty, nastává́ remíza, 
při které́ si rozdělí ́mezi sebe Pot rovným dílem. Například pokud nastane situace, kdy má́ 
nárok na Pot jeden účastník hazardní ́hry s vysokým Handem a dva účastníci hazardní ́hry se 
shodným nízkým Handem, vyhrává́ vítězný́ účastník s vysokým Handem polovinu Potu, 
zatímco účastníci s nízkým Handem získají ́ každý́ jednu čtvrtinu Potu. Pokud žádná 
kombinace nesplňuje podmínky pro nízký́ Hand, vyhrává́ celý Pot nejlepší ́vysoká kombinace 
(high Hand).  
Omaha Hi/Lo používá pro sestavení nejlepší ́kombinace vysokých karet tzv. tradiční ́hodnoty 
karetních kombinací v pokeru (viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) a pro 
sestavení nejlepší ́kombinace nízkých karet používá hodnoty karetních kombinací zvané́ „Ace 
to Five (viz tabulka a popis níže)“. 
 

1 5-4-3-2-A 29 8-6-4-3-A 

2 6-4-3-2-A 30 8-6-4-3-2 

3 6-5-3-2-A 31 8-6-5-2-A 

4 6-5-4-2-A 32 8-6-5-3-A 

5 6-5-4-3-A 33 8-6-5-3-2 

6 6-5-4-3-2 34 8-6-5-4-A 

7 7-4-3-2-A 35 8-6-5-4-2 

8 7-5-3-2-A 36 8-6-5-4-3 

9 7-5-4-3-A 37 8-7-3-2-A 

10 7-5-4-3-A 38 8-7-4-2-A 

11 7-5-4-3-2 39 8-7-4-3-A 

12 7-6-3-2-A 40 8-7-4-3-2 

13 7-6-4-2-A 41 8-7-5-2-A 

14 7-6-4-3-A 42 8-7-5-3-A 

15 7-6-4-3-2 43 8-7-5-3-2 

16 7-6-5-2-A 44 8-7-5-4-A 
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17 7-6-5-2-A 45 8-7-5-4-2 

18 7-6-5-3-2 46 8-7-5-4-3 

19 7-6-5-4-A 47 8-7-6-2-A 

20 7-6-5-4-2 48 8-7-6-3-A 

21 7-6-5-4-3 49 8-7-6-3-2 

22 8-4-3-2-A 50 8-7-6-4-A 

23 8-5-3-2-A 51 8-7-6-4-2 

24 8-5-4-3-A 52 8-7-6-4-3 

25 8-5-4-3-A 53 8-7-6-5-A 

26 8-5-4-3-2 54 8-7-6-5-2 

27 8-6-3-2-A 55 8-7-6-5-3 

28 8-6-4-2-A 56 8-7-6-5-4 

 

• Hodnoty kombinací Ace to Five (nízké́ karty)  
V případě Ace to Five (nízké́ karty) není ́barva rozhodující.́ Jiné kombinace než̌ níže uvedené́ 
(např. flush, postupka, dvojice, trojice atd., které́ jsou užívány např.̌. v „tradičních hodnotách 
karetních kombinací v pokeru (vysoké́ karty)“) zde nemají ́žádnou hodnotu. Esa jsou v low 
kombinacích vždy počítána jako nejnižší karty. Hodnota karet v low kombinaci o pěti kartách 
začíná vždy nejvyšší kartou a dále se postupuje směrem dolů.  
Za nízké́ („low“) karty se považují ́ eso, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička 
a osmička; za vysoké́ („high“) se potom považují ́osmička, devítka, desítka, kluk (karta J), 
královna (karta Q), král (karta K) a eso. Osmička a eso tedy mohou mít jak povahu nízké́ karty, 
tak povahu vysoké́ karty.  

• Five Low nebo Wheel: Pětka, čtyřka, trojka, dvojka a eso.  
V případě rovnosti kombinací: Všichni, co drží ́Five-high kombinaci, si dělí ́Pot. Six Low: Pět 
libovolných karet se šestkou jako nejvyšší kartou.  
V případě rovnosti kombinací: Druhá nejnižší karta vyhrává́ Pot. Proto 6, 4, 3, 2, A poráží 6, 5, 
4, 2, A. Je-li to nutné́, rozhodují další ́nejnižší karty v kombinaci – třetí ́nejvyšší, čtvrtá́ nejvyšší 
a pátá́ nejvyšší.  

• Seven Low: Pět libovolných karet se sedmičkou jako nejvyšší kartou.  
V případě rovnosti kombinací: Druhá nejnižší karta vyhrává́ Pot. Je-li to nutné́, rozhodují další ́
nejnižší karty v kombinaci – třetí ́nejvyšší, čtvrtá́ nejvyšší a pátá́ nejvyšší.  

• Eight Low: Pět libovolných karet s osmičkou jako nejvyšší kartou.  
V případě rovnosti kombinací: Druhá nejnižší karta vyhrává́ Pot. Je-li to nutné́, rozhodují další ́
nejnižší karty v kombinaci – třetí ́ nejvyšší, čtvrtá́ nejvyšší a pátá́ nejvyšší.  Eight Low je 
nejslabší ́kombinací kvalifikující ́se pro variantu low her typu Omaha Hi/Lo a Seven Card Stud 
Hi/Lo. Nicméně̌ v Razzu neexistuje žádné takové́ omezení, a celý Pot vyhrává́ vždy nejnižší 
(tedy v této hře nejlepší)́ kombinace, i pokud se jedná o nine low, queen low nebo dokonce 
pár (viz níže popis hry Razz).  
 
Varianty  
Omahu Hi/Lo je možné hrát v následujících formátech: 

o Limit Omaha Hi/Lo – na každou hru a každé kolo Sázek je stanoven konkrétní limit. 
o Pot Limit Omaha Hi/Lo – Hráč může vsadit prostřednictvím žetonů částku odpovídající 

aktuální hodnotě Banku. 
o No Limit Omaha Hi/Lo – Hráč může kdykoliv vsadit všechny svoje hodnotové žetony. 
o Mixed Omaha Hi/Lo – ve hře se střídají kola Limit a Pot Limit. Pokud hra přejde z Pot 

Limit na No Limit, blindy se půlí, což zajišťuje, že sázkové úrovně budou konzistentní. 
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o Limit Omaha Hi/Lo: Při sázení v Limit Omaze Hi/Lo je předem dána výše Sázek na 
základě pevné struktury. Všechny Sázky a navýšení před Flopem a na Flopu se rovnají 
Big blindu. Na turnu a Riveru se velikost všech Sázek i navýšení dvojnásobí. Ve hře 
Limit Omaha Hi/Lo jsou Hráči povoleny nejvýše čtyři Sázky v rámci každého kola 
Sázek. Ty zahrnují (1) Bet, (2) Raise, (3) Re-raise a (4) Cap-poslední povolené 
navýšení.  
 

o Pot Limit Omaha Hi/Lo: V Pot Limit Omaze Hi/Lo je minimální povolená Sázka shodná 
s Big blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do výše Banku. 
Minimální navýšení: navýšení Sázky musí být rovno alespoň výši předcházející Sázky 
nebo navýšení v daném kole. Například, pokud první Hráč vsadí €5, pak druhý musí 
Sázku předcházejícího navýšit o €5 (celková Sázka bude €10). Maximální navýšení: 
výše Banku ve hře, který je tvořen celkovou sumou Banku, plus všemi Sázkami na 
stole a částkou, kterou musí Hráč dorovnat před tím, než může Sázku navýšit. Příklad: 
pokud je Bank €100 a v kole Sázek neproběhla žádná předchozí akce, může Hráč 
vsadit maximálně €100. Po této sázce se akce přesouvá k dalšímu Hráči ve směru 
hodinových ručiček. Tento Hráč může buď složit, dorovnat €100 nebo navýšit částkou 
v rozmezí minima (€100 a více) a maxima. Maximální výše Sázky by v tomto případě 
činila €400. Hráč, který navyšoval, by nejprve dorovnal €100, Bank by vzrostl na €300 
a poté by zvýšil o €300 víc čili celková Sázka by činila €400. V Pot Limit Omaze Hi/Lo 
není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (Cap). V Pot Limit Omaze 
Hi/Lo není stanoven pevný počet posledních povolených navýšení (Cap). 
 

o No Limit Omaha Hi/Lo: Minimální Sázka ve variantě No Limit Omaha Hi/Lo se rovná 
Big blindu. Avšak pokud Hráči chtějí, mohou vždy vsadit víc, až maximum svých 
žetonů. Minimální navýšení: ve hře No Limit Omaha Hi/Lo musí být navýšení Sázky 
alespoň dvojnásobkem hodnoty předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. 
Například, pokud první Hráč vsadí €5, pak druhý musí Sázku předcházejícího navýšit 
o €5 (celková Sázka bude €10). Maximální navýšení: výše vašeho Stacku (váš počet 
žetonů na stole). V No Limit Omaze Hi/Lo není stanoven pevný počet posledních 
povolených navýšení (Cap). 
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XVII. 5 Card Omaha Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 10 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Každý z Hráčů obdrží pět vlastních karet a sází po směru hodinových ručiček, přičemž 
začíná Hráč na pozici ‘under the gun’ (první po směru za Big blindem). 
 

2) Poté, co si prohlédnete své vlastní karty, máte možnost zapojit se do hry dorovnáním 
nebo navýšením Big blindu. Akce začíná vlevo od Big blindu, který je považován 
za ‘živou’ (’live’) Sázku tohoto kola. Máte možnost položit (Fold), dorovnat (Call) nebo 
zvýšit (Raise). Sázení pokračuje v každém kole Sázek, dokud všichni aktivní Hráči (ti, 
kteří nepoložili) nevloží do Potu shodnou částku. 

 
3) Po skončení prvního kola Sázek se na Board rozdává ‘Flop’. Před vyložením Flop, 

Turn, River Krupiér vždy spálí jednu vrchní kartu z balíčku. Flop jsou první tři společné 
karty lícem nahoru určené všem Hráčům. Sázení začíná opět u prvního aktivního Hráče 
po směru hodinových ručiček od Buttonu. Proběhne další kolo Sázek. 

 
4) Jakmile se ukončí sázení na Flopu, přichází na řadu ‘turn’ - další karta na Boardu. Turn 

je čtvrtá společná karta ve hře 5 Card Omaha. Sázení začíná opět u prvního aktivního 
Hráče po směru hodinových ručiček od Buttonu. Proběhne další kolo Sázek. 

 
5) Jakmile jsou dorovnány Sázky na Turnu, Krupiér vyloží na Board lícem nahoru ‘River’. 

River je pátou a poslední společnou kartou ve hře 5 Card Omaha. Sázení na Flopu 
začíná u prvního aktivního Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne 
závěrečné kolo Sázek. 

 
6) Pokud po skončení posledního kola Sázek zbývá ve hře více než jeden Hráč, ukazuje 

karty Hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole 
neproběhla žádná Sázka, pak jako první ukazuje karty Hráč bezprostředně od Buttonu 
ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší kombinací pěti karet vyhrává Pot. 
Pamatujte, že ve hře 5 Card Omaha musí Hráči použít dvě a jen dvě ze svých pěti 
vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami na stole. V případě shody kombinací 
karet si Pot rovným dílem rozdělí mezi sebe Hráči s nejlepší kombinací. Po udělení 
Potu vítězi se může začít nová hra 5 Card Omaha. Button se posune po směru 
hodinových ručiček k dalšímu Hráči. 
 

Výherní kombinace  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
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Varianty  
 

o 5 Card Pot Limit Omaha: V Pot Limit Omaha je minimální povolená Sázka shodná s 
Big blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do výše Potu. 
Minimální navýšení (Raise): Navýšení Sázky musí být nejméně ve výši předcházející 
Sázky nebo navýšení v daném kole. U Pot Limit 5 Card Omahy není ‘Cap’ (omezení) 
na počet povolených raisů. 
 

o No Limit 5 Card Omaha: Minimální Sázka v No Limit 5 Card Omaha je ve výši Big 
blindu, ale Hráči mohou vždy vsadit kolik chtějí, až do maxima svých žetonů u stolu. 
Minimální navýšení (Raise): Ve hře No Limit 5 Card Omaha musí být navýšení Sázky 
rovno alespoň výši předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. U No Limit 5 
Card Omahy není ‘Cap (omezení)’ na počet povolených raisů. 
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XVIII. 5 Card Omaha Hi/Lo  
 

Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 10 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo označuje ‘Button’ nebo ‘Krupiér Button’ Hráče, který je 
Krupiérem pro aktuální hru. Před samotným začátkem hry sází Hráč bezprostředně 
po Buttonu (ve směru hodinových ručiček) ‘Small blind’, tedy první povinnou Sázku. 
Následující Hráč ve směru hodinových ručiček za Small blindem pak sází ‘Big blind’, 
který je obvykle dvojnásobkem Small blindu. Blindy se ale mohou lišit v závislosti 
na výši Sázek a hrané struktuře Sázek. 
 

2) Jakmile Hráči obdrží svých pět vlastních karet, probíhají Sázky po směru hodinových 
ručiček a začínají od Hráče na pozici ‘under the gun’ (první po směru za Big blindem). 

 
3) Poté, co si prohlédnete své vlastní karty, máte možnost zapojit se do hry dorovnáním 

nebo navýšením Big blindu. Akce začíná vlevo od Big blindu, který je považován 
za ‘živou’ (’live’) Sázku tohoto kola. Máte možnost položit (Fold), dorovnat (Call) nebo 
zvýšit (Raise). Sázení pokračuje v každém kole Sázek, dokud všichni aktivní Hráči (ti, 
kteří nepoložili) nevloží do Potu shodnou částku. 

 
4) Po skončení prvního kola Sázek se na Board rozdává ‘Flop’. Před vyložením Flop, 

Turn, River Krupiér vždy spálí jednu vrchní kartu z balíčku. Flop jsou první tři společné 
karty lícem nahoru určené všem Hráčům. Sázení na Flopu začíná u prvního aktivního 
Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne další kolo Sázek. Ve hře 
Limit 5 Card Omaha Hi/Lo jsou všechny Sázky a navýšení na Flopu odvozeny od Small 
Betu. 

 
5) Jakmile se ukončí sázení na Flopu, přichází na řadu ‘turn’ - další karta na Boardu. Turn 

je čtvrtá společná karta hry 5 Card Omaha Hi/Lo. Sázení začíná opět u prvního 
aktivního Hráče po směru hodinových ručiček od Buttonu. Proběhne další kolo Sázek. 
Ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo je výše Sázek na turnu odvozena od bit Betu. 

 
6) Jakmile jsou dorovnány Sázky na Turnu, Krupiér vyloží na Board lícem nahoru ‘River’. 

River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry 5 Card Omaha Hi/Lo. Sázení 
na Flopu začíná u prvního aktivního Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček. 
Proběhne závěrečné kolo Sázek. 

 
7) Pokud po skončení posledního kola Sázek zbývá ve hře více než jeden Hráč, ukazuje 

karty Hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole 
neproběhla žádná Sázka, pak jako první ukazuje karty Hráč bezprostředně od Buttonu 
ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší Handou pěti karet pro high vyhrává 
polovinu Potu a Hráč s nejlepší Handou pro low vyhrává druhou polovinu. Mějte 
na paměti, že ve všech hrách 5 Card Omaha musí Hráči použít dvě (a pouze dvě) 
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ze svých pěti vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami z Boardu. V případě 
shody kombinací low nebo high si Pot mezi sebe rovným dílem rozdělí Hráči s nejlepší 
kombinací. Pokud se žádná Handa nekvalifikuje pro low (v tomto případě ‘eight low’ 
a lepší), nejlepší Handa pro high vyhrává celý Pot. Po udělení Potu vítězi se může začít 
nová hra 5 Card Omahy Hi/Lo. Button se posune po směru hodinových ručiček 
k dalšímu Hráči. 

 
Výherní kombinace 
5 Card Omaha Hi/Lo se hraje podle pravidla ‘8 or better’. To znamená, že pokud chcete vyhrát 
část Potu určenou pro low Handu, musí tato low Handa obsahovat pět různých karet 
s hodnotou 8 a menší. Low Handa ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo je posuzována podle stejných 
pravidel, jako je tomu ve hře Omaha Hi/Lo. Pokud žádná kombinace nesplňuje podmínky pro 
nízkou Handu, vyhrává celý Pot nejlepší vysoká kombinace. 5 Card Omaha Hi/Lo využívá pro 
hodnocení low Hand systém ‘Ace to Five’ nebo také ‘California’. Postupky a barva se do 
kombinace nepočítají a esa jsou vždy nízká. Nejlepší možná Handa je tzv. ’wheel’: 5, 4, 3, 2, 
A. Výherní kombinace blíže viz Výherní kombinace u Omaha Hi/Lo Poker (str. 88). 
 
 
Varianty  
5 Card Omaha Hi/Lo lze hrát v následujících formátech: 

o Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: V každém kole Sázek se uplatňují určité limity pro Sázky. 
o Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: Sázky jsou omezeny do výše hodnoty žetonů v Potu. 
o No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: Hráč může kdykoli vsadit všechny své hodnotové 

žetony. 
 

o Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: Sázení v Limit 5 Card Omaha Hi/Lo je omezeno na předem 
stanovený systém výše Sázek. Sázky před Flopem, na Flopu a všechny Sázky i 
navýšení se rovnají Big blindu. Na turnu a Riveru se velikost všech Sázek i navýšení 
zdvojnásobí. Ve hře 5 Card Omaha Hi/Lo jsou Hráčům povoleny nejvýše čtyři Sázky v 
rámci každého kola Sázek. To zahrnuje (1) Sázku – Bet, (2) navýšení – Raise, (3) další 
navýšení – Re-raise a (4) konečné navýšení – final Raise neboli Cap. 
 

o Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: V Pot Limit 5 Card Omaha Hi/Lo je minimální povolená 
Sázka shodná s Big blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do 
výše Potu. Minimální navýšení (Raise): Navýšení Sázky musí být rovno alespoň výši 
předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. Pokud například první Hráč vsadí 
5€, pak druhý musí Sázku předcházejícího navýšit o 5€ (celková Sázka bude 10€). 
Maximální navýšení: Výše Potu ve hře, který je tvořen celkovou sumou aktivního Potu 
spolu se všemi Sázkami na stole a dále částkou, kterou musí aktivní Hráč dorovnat 
před tím, než může Sázku navýšit. Příklad: Pokud je Pot 100€ a v kole Sázek 
neproběhla žádná předchozí akce, může Hráč vsadit maximálně 100€. Po této sázce 
se akce přesouvá k dalšímu Hráči ve směru hodinových ručiček. Tento Hráč může buď 
složit, dorovnat 100€ nebo navýšit částkou v rozmezí minima (100€ a více) a maxima. 
Maximální výše Sázky je v tomto případě 400€. Hráč, který navyšoval, by nejprve 
dorovnal 100€, Pot by vzrostl na 300 $, a poté by zvýšil o 300€. Celková Sázka by 
proto činila 400€. U Pot Limit 5 Card Omahy Hi/Lo není žádné omezení (‘Cap’) na počet 
navýšení.  
 

o No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo: Minimální Sázka v No Limit 5 Card Omaha Hi/Lo je ve 
výši Big blindu, ale Hráči mohou vždy vsadit kolik chtějí, až do maxima svých žetonů 
u stolu. Minimální navýšení (Raise): V No Limit 5 Card Omaze Hi/Lo musí být navýšení 
nejméně ve výši předchozího navýšení nebo Sázky v daném kole. Pokud například 
první Hráč vsadí 5€, pak druhý musí Sázku předcházejícího navýšit o 5€ (celková 
Sázka bude 10€). Maximální navýšení: Výše vašeho Stacku (vaše hodnotové žetony 
na stole). U No Limit 5 Card Omahy Hi/Lo není žádné omezení (‘Cap’) na počet raisů. 

  

https://www.pokerstars.eu/cz/poker/games/omaha/high-low/
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XIX. 6 Card Omaha Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 10 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Každý z Hráčů obdrží pět vlastních karet a sází po směru hodinových ručiček, přičemž 
začíná Hráč na pozici ‘under the gun’ (první po směru za Big blindem). 
 

2) Poté, co si prohlédnete své vlastní karty, máte možnost zapojit se do hry dorovnáním 
nebo navýšením Big blindu. Akce začíná vlevo od Big blindu, který je považován 
za ‘živou’ (’live’) Sázku tohoto kola. Máte možnost položit (Fold), dorovnat (Call) nebo 
zvýšit (Raise). Sázení pokračuje v každém kole Sázek, dokud všichni aktivní Hráči (ti, 
kteří nepoložili) nevloží do Potu shodnou částku. 

 
3) Po skončení prvního kola Sázek se na Board rozdává ‘Flop’. Před vyložením Flop, 

Turn, River Krupiér vždy spálí jednu vrchní kartu z balíčku. Flop jsou první tři společné 
karty lícem nahoru určené všem Hráčům. Sázení začíná opět u prvního aktivního 
Hráče po směru hodinových ručiček od Buttonu. Proběhne další kolo Sázek. 

 
4) Jakmile se ukončí sázení na Flopu, přichází na řadu ‘turn’ - další karta na Boardu. Turn 

je čtvrtá společná karta ve hře 6 Card Omaha. Sázení začíná opět u prvního aktivního 
Hráče po směru hodinových ručiček od Buttonu. Proběhne další kolo Sázek. 

 
5) Jakmile jsou dorovnány Sázky na turnu, objeví se na Boardu lícem nahoru ‘River’. River 

je pátou a poslední společnou kartou ve hře 6 Card Omaha. Sázení na Flopu začíná 
u prvního aktivního Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček. Proběhne 
závěrečné kolo Sázek. 

 
6) Pokud po skončení posledního kola Sázek zbývá ve hře více než jeden Hráč, ukazuje 

karty Hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole 
neproběhla žádná Sázka, pak jako první ukazuje karty Hráč bezprostředně od Buttonu 
ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší kombinací pěti karet vyhrává Pot. 
Pamatujte, že ve hře 6 Card Omaha musí Hráči použít dvě a jen dvě ze svých pěti 
vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami na stole. V případě shody kombinací 
karet si Pot rovným dílem rozdělí mezi sebe Hráči s nejlepší kombinací. Po udělení 
Potu vítězi se může začít nová hra 6 Card Omaha. Button se posune po směru 
hodinových ručiček k dalšímu Hráči. 

 
Výherní kombinace  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
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Varianty  
 

o 6 Card Pot Limit Omaha: V Pot Limit Omaha je minimální povolená Sázka shodná s 
Big blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do výše Potu. 
Minimální navýšení (Raise): Navýšení Sázky musí být nejméně ve výši předcházející 
Sázky nebo navýšení v daném kole. U Pot Limit 6 Card Omahy není ‘Cap’ (omezení) 
na počet povolených raisů. 
 

o No Limit 6 Card Omaha: Minimální Sázka v No Limit 6 Card Omaha je ve výši Big 
blindu, ale Hráči mohou vždy vsadit kolik chtějí, až do maxima svých žetonů u stolu. 
Minimální navýšení (Raise): Ve hře No Limit 6 Card Omaha musí být navýšení Sázky 
alespoň dvojnásobkem předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. U No Limit 
6 Card Omahy není ‘Cap (omezení)’ na počet povolených raisů. 
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XX. King´s Hold‘em (Easy Hold’em) 
 

Hrací stůl 
Tato hra je společenskou hrou, kdy Hráči hrají proti 
kasinu, nikoliv proti sobě. Cílem hry je získat vyšší 
herní kombinaci, než má Bank. Tato hra se 
uskutečňuje na stole na Poker, který se skládá z části 
pro Hráče, kterou tvoří až 6 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před první 
hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy Krupiérem 
na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně 
kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále 
v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Sázky 
Před rozdáním první karty musí každý Hráč mít vsazeno na boxu Ante. Po rozdání první karty 
nesmí být Sázka na Ante jakkoli měněna. Hráč může v jedné hře sledovat karty maximálně na 
třech boxech. Ostatní boxy musí hrát naslepo.  Je-li na stole více Hráčů, může Hráč sledovat 
karty pouze na jednom boxu. Všechny Sázky jsou pouze v Hodnotových žetonech.  

 
Pravidla hry 

1) Aby se Hráč mohl zúčastnit hry, musí vsadit Ante. Ante definuje výši Sázky i pro 
všechny následující Sázky v průběhu hry. Všechny tyto Sázky musí být ve stejné výši, 
jako je Ante. Po vsazení Ante obdrží každý Hráč dvě karty, stejně tak jako Bank, karty 
Banku jsou otočeny tak, aby je Hráči neviděli. 
 

2) Pokud chce Hráč pokračovat ve hře, musí provést Sázku na Flop (ve stejné výši jako 
Ante). Pokud Hráč nechce ve hře pokračovat, pasuje svoji Sázku a prohrává Ante. 

 
3) Krupiér spálí jednu kartu a rozdá tři karty na Flop tak, aby je všichni Hráči viděli. Každý 

z Hráčů má možnost rozhodnout se, zda vsadí Sázku na Turn, nebo zda jen potvrdí, 
že hraje dál bez vsazení Turn (tzv. čekuje Sázku). Pokud chce Hráč vsadit na Turn, 
přisadí Hodnotové žetony ve výši Ante. 

 
4) Po ukončení tohoto kola sázení spálí Krupiér jednu kartu a otevře kartu na Turnu. Opět 

se zopakuje stejný postup sázení jako na Flop. Pokud si Hráč přisadí, vsadí Sázku 
na pozici River. 

 
5) Poté, co je ukončeno kolo sázení na River, spálí Krupiér jednu kartu a otevře kartu 

na pozici River. Možnost dalších Sázek je u konce. V tuto chvíli otevře Krupiér obě 
karty Banku. Jak Hráč, tak Bank hraje s pěti nejlepšími kartami. Pokud Hráč své karty 
zahodí, Krupiér je nekontroluje, pouze vezme Sázku. Pokud je herní kombinace Hráče 
vyšší než kombinace Banku, budou všechny pozice Flop, Turn a River vyplaceny 
v poměru 1:1. V případě, že má Hráč minimálně barvu a jeho karty jsou lepší než karty 
Banku, budou vyplaceny pozice Flop, Turn, River i Ante v poměru 1:1. 

 
Výherní možnosti 

Název Kombinace 

Jeden pár Jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dva králové. 

Dva páry 
Dvakrát jakékoliv dvě karty stejné hodnoty, např. dvě šestky a 
dvě esa. 

Tři stejného druhu Jakékoliv tři karty stejné hodnoty, např. tři karty s hodnotou 5. 
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Straight 
Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou, např. 4, 5, 6, 7,8. 
Karty nejsou ve stejné barvě. 
 

Flush 
Jakýchkoliv pět karet stejné barvy, např. pět karet kárové barvy. 
Karty nejsou v posloupnosti.  

Full House 
Jakékoliv tři karty stejné hodnoty v kombinaci s dalšími dvěma 
kartami stejné hodnoty, např. tři desítky a dvě šestky. 

Čtyři stejného druhu Jakékoliv čtyři karty stejné hodnoty, např. čtyři osmičky. 

Straight Flush 
Jakýchkoliv pět karet s postupnou hodnotou od stejné barvy, 
např. srdcová 6, 7, 8, 9 a 10. 

Royal Flush 
Nejvyšších pět karet od stejné barvy, např. 10, J, Q, K, A v jedné 
barvě. 

 
 
Varianty 
 

o Ante – Každý Hráč přispívá na počátku každé hry stanovenou částkou do Potu. 
Přispívaná částka odpovídá výši Ante nebo výši blindu.  

 
o Button Ante – Hráč na pozici Button musí vložit Sázku Ante na kolo dopředu předtím, 

než obdrží karty.  
 
 
Minimální a maximální Sázky, maximální výhra:  

Minimální sázka Maximální sázka Maximální výhra 

1€ 50.000€ 200.000€ 
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XXI. Courchevel Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 10 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Před samotným začátkem hry sází Hráč bezprostředně po Buttonu (ve směru 
hodinových ručiček) ‘Small blind’, tedy první povinnou Sázku. Následující Hráč ve 
směru hodinových ručiček za Small blindem pak sází ‘Big blind’, který je obvykle 
dvojnásobkem Small blindu. Blindy se ale mohou lišit v závislosti na výši Sázek a hrané 
struktuře Sázek. V hrách s pevným limitem je Big blind stejný jako Small blind, a Small 
blind je obvykle polovina výše Big blindu, ale může být v závislosti na Sázkách i vyšší.  
 

2) Krupiér následně rozdá každému z Hráčů po jedné dvě karty (začíná se od Hráče na 
pozici Small blind) a první z karet Flopu je rozdána lícem nahoru na stůl. Před každým 
umístěním karty na Board je Krupiérem spálena jedna karta z balíčku. Sázky probíhají 
po směru hodinových ručiček a začínají od Hráče na pozici ‘under the gun’ (prvního po 
směru za Big blindem). 

 
3) Poté, co si prohlédnete své vlastní karty, máte možnost zapojit se do hry dorovnáním 

nebo navýšením Big blindu. Akce začíná vlevo od Big blindu, který je považován 
za ‘živou’ (’live’) Sázku tohoto kola. Máte možnost položit (Fold), dorovnat (Call) nebo 
zvýšit (Raise). Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček. 

 
4) Po skončení prvního kola Sázek jsou na stůl rozdány zbývající dvě karty ‘Flopu’ lícem 

nahoru. Flop jsou první tři společné karty lícem nahoru určené všem Hráčům. Sázení 
na Flopu začíná u prvního aktivního Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček. 
Proběhne další kolo Sázek. Ve hře Limit Courchevel jsou všechny Sázky a navýšení 
na Flopu odvozeny od Small blindu. 

 
5) Jakmile se ukončí sázení na Flopu, přichází na řadu ‘turn’ - další karta na Boardu. Turn 

je čtvrtá společná karta hry Courchevel. Sázení začíná opět u prvního aktivního Hráče 
po směru hodinových ručiček od Buttonu. Proběhne další kolo Sázek. Ve hře Limit 
Courchevel je výše Sázek na turnu odvozena od Big blindu. 

 
6) Jakmile jsou dorovnány Sázky na turnu, Krupiér vyloží na Board lícem nahoru ‘River’. 

River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry Courchevelu. Sázení na Flopu 
začíná u prvního aktivního Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček proběhne 
závěrečné kolo Sázek. 

 
7) Pokud po skončení posledního kola Sázek zbývá ve hře více než jeden Hráč, ukazuje 

karty Hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole 
neproběhla žádná Sázka, pak jako první ukazuje karty Hráč bezprostředně od Buttonu 
ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší kombinací pěti karet vyhrává Pot. Mějte 
na paměti, že ve všech hrách Courchevel musí Hráči použít dvě (a pouze dvě) ze svých 
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pěti vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami z Boardu. V případě shody 
kombinací karet si Pot rovným dílem rozdělí mezi sebe Hráči s nejlepší 
kombinací. Po udělení Potu vítězi může začít nová hra Courchevelu. Button se posune 
po směru hodinových ručiček k dalšímu Hráči. 
 

Výherní kombinace 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Typy her Courchevel 

• Limit Courchevel – V každém kole Sázek se uplatňují určité limity pro Sázky. 

• Pot Limit Courchevel - Sázky jsou omezeny do výše hodnoty žetonů v Banku. 

• No Limit Courchevel – Hráč může vsadit jakoukoli částku až do výše jeho žetonů 
u stolu. 

 
Varianty 
 

o Limit Courchevel: V Limit Courchevel se sází předem stanovené, strukturované částky. 
Sázky před Flopem, na Flopu a všechny Sázky i navýšení se rovnají Big blindu. Na 
turnu a Riveru se velikost všech Sázek i navýšení zdvojnásobí. Ve hře Limit Courchevel 
jsou Hráči povoleny nejvýše čtyři Sázky v rámci každého kola Sázek. To zahrnuje (1) 
Sázku – Bet, (2) navýšení – Raise, (3) další navýšení –  
Re-raise a (4) konečné navýšení – final Raise neboli Cap. 
 

o Pot Limit Courchevel: V Pot Limit Courchevel je minimální povolená Sázka shodná 
s Big blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do výše Potu. 
Minimální navýšení (Raise): Navýšení Sázky musí být rovno alespoň výši předcházející 
Sázky nebo navýšení v daném kole. U Pot Limit Courchevelu není žádné omezení 
(‘Cap’) na počet navýšení. 
 

o No Limit Courchevel: Minimální Sázka v No Limit Courchevel je ve výši Big blindu, ale 
Hráči mohou vždy vsadit kolik chtějí, až do maxima svých žetonů u stolu. Minimální 
navýšení (Raise): V No Limit Courchevelu je navýšení nejméně ve výši předchozího 
navýšení nebo Sázky v daném kole. U No Limit Courchevelu není žádné omezení 
(‘Cap’) na počet navýšení. 
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XXII. Courchevel Hi/Lo Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 10 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Před samotným začátkem hry sází Hráč bezprostředně po Buttonu (ve směru 
hodinových ručiček) ‘Small blind’, tedy první povinnou Sázku. Následující Hráč ve 
směru hodinových ručiček za Small blindem pak sází ‘Big blind’, který je obvykle 
dvojnásobkem Small blindu. Blindy se ale mohou lišit v závislosti na výši Sázek a hrané 
struktuře Sázek. V hrách s pevným limitem je Big blind stejný jako Small Bet, a Small 
blind je obvykle polovina výše Big blindu, ale může být v závislosti na Sázkách i vyšší. 
 

2) Krupiér následně rozdá každému z Hráčů po jedné dvě karty (začíná se od Hráče na 
pozici Small blind) a první z karet Flopu je rozdána lícem nahoru na stůl. Před každým 
umístěním karty na Board je Krupiérem spálena jedna karta z balíčku. Sázky probíhají 
po směru hodinových ručiček a začínají od Hráče na pozici ‘under the gun’ (prvního po 
směru za Big blindem). 

 
3) Poté, co si prohlédnete své vlastní karty, máte možnost zapojit se do hry dorovnáním 

nebo navýšením Big blindu. Akce začíná vlevo od Big blindu, který je považován 
za ‘živou’ (’live’) Sázku tohoto kola. Máte možnost položit (Fold), dorovnat (Call) nebo 
zvýšit (Raise). Poté hra pokračuje ve směru hodinových ručiček. Sázení pokračuje 
v každém kole Sázek, dokud všichni aktivní Hráči (ti, kteří nepoložili) nevloží do Potu 
shodnou částku. 

 
4) Po skončení prvního kola Sázek jsou na stůl rozdány zbývající dvě karty ‘Flopu’ lícem 

nahoru. Flop jsou první tři společné karty lícem nahoru určené všem Hráčům. Sázení 
na Flopu začíná u prvního aktivního Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček. 
Proběhne další kolo Sázek. Ve hře Limit Courchevel Hi/Lo jsou všechny Sázky 
a navýšení na Flopu odvozeny od Small blindu. 

 
5) Jakmile se ukončí sázení na Flopu, přichází na řadu ‘turn’ - další karta na Boardu. Turn 

je čtvrtá společná karta hry Courchevel Hi/Lo. Sázení začíná opět u prvního aktivního 
Hráče po směru hodinových ručiček od Buttonu. Proběhne další kolo Sázek. Ve hře 
Limit Courchevel Hi/Lo je výše Sázek na turnu odvozena od Big blindu. 

 
6) Jakmile jsou dorovnány Sázky na turnu, Krupiér vyloží na Board lícem nahoru ‘River’. 

River je pátou a poslední společnou kartou v rámci hry Courchevelu Hi/Lo. Sázení na 
Flopu začíná u prvního aktivního Hráče po Buttonu ve směru hodinových ručiček. 
Proběhne závěrečné kolo Sázek. 

 
7) Pokud po skončení posledního kola Sázek zbývá ve hře více než jeden Hráč, ukazuje 

karty Hráč, který jako poslední sázel nebo navyšoval. Pokud v posledním kole 
neproběhla žádná Sázka, pak jako první ukazuje karty Hráč bezprostředně od Buttonu 
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ve směru hodinových ručiček. Hráč s nejlepší Handou pěti karet pro high vyhrává 
polovinu Potu a Hráč s nejlepší Handou pro low vyhrává druhou polovinu. Mějte 
na paměti, že ve všech hrách Courchevel Hi/Lo musí Hráči použít dvě (a pouze dvě) 
ze svých pěti vlastních karet v kombinaci s přesně třemi kartami z Boardu. V případě 
shody kombinací low nebo high si Pot mezi sebe rovným dílem rozdělí Hráči s nejlepší 
kombinací. Pokud se žádná Handa nekvalifikuje pro low (v tomto případě ‘eight low’ 
a lepší), nejlepší Handa pro high vyhrává celý Pot. Po udělení Potu vítězi může začít 
nová hra Courchevelu Hi/Lo. Button se posune po směru hodinových ručiček k dalšímu 
Hráči. 
 

Výherní kombinace 
Courchevel Hi/Lo se hraje podle pravidla ‘8 or better’. To znamená, že pokud chcete vyhrát 
část Potu určenou pro low Handu, musí low Handa obsahovat pět různých karet s hodnotou 8 
a menší. Low Handa ve hře Courchevel Hi/Lo je posuzována podle stejných pravidel, jako je 
tomu ve hře Omaha Hi/Lo. Pokud žádná kombinace nesplňuje podmínky pro nízkou Handu, 
vyhrává celý Pot nejlepší vysoká kombinace. Courchevel Hi/Lo využívá k hodnocení low Hand 
systém ‘Ace to Five’ nebo také ‘California’. Postupky a barva se do kombinace nepočítají a esa 
jsou vždy nízká. Nejlepší možná Handa je tzv. ‘wheel’: 5, 4, 3, 2, A. Výherní kombinace blíže 
viz Výherní kombinace u Omaha Hi/Lo Poker (str. 88). 
 
Typy her Courchevel Hi/Lo 

o Limit Courchevel Hi/Lo: V každém kole Sázek se uplatňují určité limity pro Sázky. 
o Pot Limit Courchevel Hi/Lo: Sázky jsou omezeny do výše hodnoty žetonů v Banku. 
o No Limit Courchevel Hi/Lo: Hráč může vsadit jakoukoli částku až do výše jeho žetonů 

u stolu. 
 

Varianty 
 

o Limit Courchevel Hi/Lo: V Limit Courchevel Hi//Lo se sází předem stanovené, 
strukturované částky. Sázky před Flopem, na Flopu a všechny Sázky i navýšení se 
rovnají Big blindu. Na turnu a Riveru se velikost všech Sázek i navýšení zdvojnásobí. 
Ve hře Limit Courchevel Hi/Lo jsou Hráči povoleny nejvýše čtyři Sázky v rámci každého 
kola Sázek. To zahrnuje (1) Sázku – Bet, (2) navýšení – Raise, (3) další navýšení – 
Re-raise a (4) konečné navýšení – final Raise neboli Cap. 
 

o Pot Limit Courchevel Hi/Lo: V Pot Limit Courchevel Hi/Lo je minimální povolená Sázka 
shodná s Big blindem, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až do výše 
Potu. Minimální navýšení (Raise): Navýšení Sázky musí být rovno alespoň výši 
předcházející Sázky nebo navýšení v daném kole. U Pot Limit Courchevelu Hi/Lo není 
žádné omezení (‘Cap’) na počet navýšení. 

 
o No Limit Courchevel Hi/Lo: Minimální Sázka v No Limit Courchevel Hi/Lo je ve výši Big 

blindu, ale Hráči mohou vždy vsadit tolik, kolik chtějí, až do maxima svých žetonů u 
stolu. Minimální navýšení (Raise): V No Limit Courchevelu Hi/Lo je navýšení nejméně 
ve výši předchozího navýšení nebo Sázky v daném kole. U No Limit Courchevelu Hi/Lo 
není žádné omezení (‘Cap’) na počet raisů. 

 
 
 
 

 
  

http://www.pokerstars.eu/cz/poker/games/omaha/high-low/
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XXIII. Seven Card Stud 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 8 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Před zahájením hry Seven Card Stud všichni Hráči povinně vsadí Ante. 
 

2) Každému Hráči jsou zpočátku rozdány tři karty, dvě vlastní karty a jedna odkrytá. Hráč 
držící nejnižší odkrytou kartu je tzv. ‘bring-in’ a začíná akci. Musí učinit další Sázku 
(přesná výše se odvíjí od typu hry) nebo pokud se rozhodne, celou Sázku v nižších 
sázkových násobcích. Akce pokračuje po směru hodinových ručiček kolem hracího 
stolu, dokud není dokončeno kolo sázení. 

 
3) Poté obdrží Hráči další odkrytou kartu, které se říká ‘Fourth Street’. Na tahu je Hráč 

s nejvyšší hodnotou odkrytých karet. Například Hráč s odkrytým párem králů hraje 
první, jestliže žádný jiný Hráč neukazuje pár es nebo lepší karty. Tento Hráč se může 
rozhodnout pro Check nebo vsadit nižší výši Sázek. Následuje další kolo Sázek. 

 
4) Poté je Hráčům rozdána ‘Fifth Street’, tedy další odkrytá karta. A opět první Hráč 

na řadě bude ten s nejvyšší hodnotou odkrytých karet. Pokračuje se kolem sázení. 
Počínaje rozdáním karty Fifth Street a po celý zbytek hry probíhá přihazování ve výši 
velkých Sázek. 

 
5) V tuto chvíli je pro Hráče připravena karta tzv. ‘Sixth Street’. Akci začíná Hráč s nejvyšší 

hodnotou odkrytých karet. Následuje kolo Sázek. 
 

6) Nyní dostane každý Hráč sedmou a současně poslední kartu, která je rozdána lícem 
dolů. Kartu zná pouze Hráč, který ji obdržel. Jako první se vyjadřuje Hráč s nejvyšší 
hodnotou odkrytých karet. Před Hráči je poslední kolo Sázek, a pokud ve hře zůstane 
více než jeden Hráč, přejde se k Showdownu. 

 
7) Pokud po závěrečném kole sázení zůstane ve hře více než jeden Hráč, pak jako první 

vykládá své karty ten, který jako poslední vsázel nebo Sázku navyšoval. V případě, že 
v posledním kole nebyla učiněna žádná Sázka, pak vyloží svoje karty jako první Hráč 
na prvních pozicích (sedadlo 1, sedadlo 2 atd.). Další karty na Showdownu se ukazují 
ve směru hodin kolem stolu. Bank získává Hráč s nejvyšší kombinací karet. V případě 
rovnosti karetních kombinací se Bank dělí rovným dílem mezi příslušné Hráče. 

 
8) Ve Studu, stejně jako v jiných formách pokeru, jsou možné následující akce - ‘Fold’, 

‘Check’, ‘Bet’, ‘Call’ nebo ‘Raise’. O tom, které možnosti jsou k dispozici v dané chvíli, 
rozhoduje akce předchozího Hráče. Vždy má však každý pokerový Hráč volbu složit 
karty, odložit je a vzdát se svého podílu v Banku. Jestliže dosud nikdo neprovedl 
Sázku, má Hráč možnost Check (nevsázet, ale ponechat si karty) nebo Bet. Po 
Hráčově sázce mají následující Hráči možnost Fold, Call nebo Raise. Call znamená 
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dorovnat částku vsazenou předcházejícím Hráčem. Pojem Raise zahrnuje nejen 
dorovnání předchozí Sázky, ale navíc její navýšení.  

 
9) Za účelem určení bring-inu v Seven Card Stud rozhoduje o hodnotě karet barva. Barvy 

jsou řazeny v abecedním pořadí (podle anglických názvů) – kříže (nejnižší), káry, srdce 
a piky (nejvyšší). Rozhoduje nejnižší barva, takže pokud jsou na počátku Handy 
viditelné srdcová dvojka a křížová dvojka, potom křížová dvojka vkládá bring-in. (Pozn.: 
toto pravidlo neplatí pro nerozhodné Handy na Showdownu.) Pokud je Hráč s nejnižší 
kartou zobrazenou na Third Street v All-inu za Ante a v důsledku toho není schopen 
vložit požadovaný bring-in, pak se bring-in posouvá ve směru hodinových ručiček 
u stolu bez ohledu na hodnotu odkrytých karet Hráče. Pokud některý Hráč na Fourth 
Street ukáže pár, může se dobrovolně vsadit nebo navýšit o velkou Sázku. Jestliže 
v této situaci někdo vsadí ‘velkou Sázku’, vyšší vsazená částka platí pro zbytek sázení 
na Third Street. 
 

Výherní variant a další varianty  
Variantou hry Seven Card Stud je Seven Card Stud Hi/Lo (také známá jako ‘Stud Eight or 
Better’ nebo ‘Stud/8’). V této variantě hry Stud jsou možní dva výherci každé hry. Zaprvé, Hráč 
mající nejlepší kombinaci vysokých karet a zadruhé Hráč s nejlepší hodnotou nízkých karet, 
pokud je tato kombinace tvořena kartami nižšími než osm nebo lepšími. Výherní kombinace 
blíže  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
 
 

 
  

https://www.pokerstars.eu/cz/poker/games/stud/high-low/
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XXIV. Seven Card Stud Hi/Lo 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 8 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Před tím, než začne Seven Card Stud Hi/Lo, musí každý Hráč vložit povinnou částku 
tzv. „Ante“. 
 

2) Každý Hráč dostane zpočátku tři karty, dvě karty lícem dolů („vlastní karty“) a jednu 
lícem nahoru a tento Hráč také začíná akci. Hráč, jehož karta lícem nahoru má nejnižší 
hodnotu, musí učinit první Sázku („bring-in“), a to ve výši buď celé nominální hodnoty 
Sázky (opět přesná výše Sázky závisí na typu hry) nebo pokud se rozhodne, celou 
Sázku v nižších sázkových násobcích. Sázení probíhá okolo pokerového 
stolu po směru hodinových ručiček, dokud není dokončeno toto kolo Sázek. 

 
3) Poté je Hráčům rozdána další karta lícem nahoru, tu nazýváme ‘Fourth Street’. Akci 

začíná ten Hráč, jehož karty lícem nahoru mají nejvyšší pokerovou hodnotu. Podle 
pravidel si může Hráč vsadit (Bet) nebo Checknout. Na rozdíl od Seven Card Stud, 
pokud Hráč vytvoří pár na Fourth Street, zde nelze vsadit dvojnásobek, všechny Sázky 
budou narůstat v nejnižším rozpětí. Například Hráč ukazující king high se vyjadřuje 
jako první, pokud žádný jiný Hráč nemá eso high nebo lepší. Tento Hráč může buď 
Checknout nebo vsadit nižší částku. Na řadě je další kolo Sázek. 

 
4) I zde je každému Hráči rozdána karta lícem nahoru. Pro ni se vžil výraz ‘Fifth Street’. 

Podle pravidel začíná opět Hráč s nejvyšší kombinací karet lícem nahoru. Následuje 
další kolo Sázek. Počínaje kartou Fifth Street se po zbytek hry Sázky a navýšení 
přihazují ve formě velkých Sázek. 

 
5) Nyní obdrží Hráči další kartu lícem nahoru, té se říká ‘Sixth Street’. Na řadě je opět ten 

Hráč, jehož karty lícem nahoru mají nejvyšší pokerovou hodnotu. Poté přichází další 
kolo sázení. 

 
6) Hráčům je rozdána sedmá a poslední karta, a to lícem dolů, známá pouze Hráči, 

kterému byla rozdána. Hrát začíná ten Hráč, jehož karty lícem nahoru mají nejvyšší 
pokerovou hodnotu. V tuto chvíli je před Hráči poslední kolo Sázek, a pokud ve hře 
zůstane více než jeden Hráč, přejde se k Showdownu. 

 
7) Zůstává-li ve hře více než jeden Hráč po ukončení závěrečného kola Sázek, pak 

poslední sázející / zvyšující Hráč vyloží svoje karty na stůl jako první. V případě, 
že v posledním kole nepadla žádná Sázka, pak jako první vykládá svoje karty Hráč 
na první pozici (sedadlo 1, poté sedadlo 2 a tak dále). Další Handy na Showdownu se 
ukazují ve směru hodinových ručiček kolem stolu. Hráč s nejlepší kombinací vysokých 
pěti karet (‘Hi’) získává polovinu Banku a Hráč s nejlepší kombinací nízkých pěti karet 
(‘Lo’) získává druhou polovinu Banku. Jestliže nevyhrají žádné nízké karty (low), bere 
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nejlepší kombinace vysokých karet (high) celý Bank. Pamatujte, že ve hře Seven Card 
Stud Hi/Lo je nutné dodržovat pravidlo ‘eight or Better’, abyste mohli vyhrát Bank, tzn., 
že musíte mít nepárové kombinace pěti karet s hodnotami menší nebo rovno 8. Jinak 
vám low kombinace není uznána. V případě, že mají dva nebo více Hráčů stejné high 
nebo low Handy, rozdělí se podle toho i poloviny Banku. Poté, co je Bank rozdělen, lze 
zahájit novou hru Seven Card Stud Hi/Lo. 

 
8) Ve Studu, stejně jako v jiných formách pokeru, jsou možné následující akce - ‘Fold’, 

‘Check’, ‘Bet’, ‘Call’ nebo ‘Raise’. O tom, které možnosti jsou k dispozici v dané chvíli, 
rozhoduje akce předchozího Hráče. Vždy má však každý pokerový Hráč volbu složit 
karty, odložit je a vzdát se svého podílu v Banku. Jestliže dosud nikdo neprovedl 
Sázku, má Hráč možnost Check (nevsázet, ale ponechat si karty) nebo Bet. Po 
Hráčově sázce mají následující Hráči možnost Fold, Call nebo Raise. Call znamená 
dorovnat částku vsazenou předcházejícím Hráčem. Pojem Raise zahrnuje nejen 
dorovnání předchozí Sázky, ale navíc její navýšení. Akce Bet a Raise v hrách s limitem 
jsou předem dané částky. 

 
9) Za účelem určení bring-inu v Seven Card Stud rozhoduje o hodnotě karet barva. Barvy 

jsou řazeny v abecedním pořadí (podle anglických názvů) – kříže (nejnižší), káry, srdce 
a piky (nejvyšší). Rozhoduje nejnižší barva, takže pokud jsou na počátku Handy 
viditelné srdcová a kárová dvojka, potom kárová dvojka vkládá bring-in. Pokud je Hráč 
s nejnižší kartou zobrazenou na Third Street v All-inu za Ante a v důsledku toho není 
schopen vložit požadovaný bring-in, pak se bring-in posouvá ve směru hodinových 
ručiček u stolu bez ohledu na hodnotu odkrytých karet Hráče. 

 
Výherní kombinace 
Ve hře Seven Card Stud Hi/Lo je jednotlivě rozdáno sedm karet v průběhu celé hry, ale o vítězi 
rozhoduje pouze karetní kombinace pěti karet každého Hráče.  Aby měl Hráč nárok získat část 
Banku za low (nízké karty), musí být low Handa hrána s kartami „eight or better“, tedy 
s osmičkou nebo nižšími. (Low Handy jsou v Seven Card Stud Hi/Lo tvořeny stejně jako 
v Omaha Hi/Lo). Pokud nevyhovuje žádná low Handa, celý Bank vyhrává high Handa. V hrách 
Stud Hi/Lo se pro hodnocení low Hand využívá systém ‘Ace to Five’ nebo ‘California’. Postupky 
a Flush se nepočítají do Handy a esa jsou vždy nízká, takže nejlepší možná Handa je tzv. 
"wheel": 5, 4, 3, 2, A.  
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XXV. Razz (Seven Card Stud Low) 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole 
na Poker, který se skládá z části pro 
Hráče, kterou tvoří až 8 boxů a z části pro 
Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých je v 
52 v balíčku. Před první hrou jsou karty 
zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit 
o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí 
po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry 

1) Před tím, než začne hra, vloží všichni Hráči minimální Sázku Ante.  
 

2) Každému Hráči jsou zpočátku rozdány tři karty, 2 neodkryté a 1 odkrytá karta. Hráč 
s nejvyšší odkrytou kartou je v Razzu ‘bring-in’ a ten také začíná akci. Musí učinit 
Sázku v určité nominální hodnotě (přesná výše bring-inu závisí na typu hry) nebo 
pokud se rozhodne, celou Sázku v nižších sázkových násobcích. Hra pokračuje ve 
směru hodinových ručiček napříč pokerovým stolem, dokud není sázení pro dané kolo 
u konce. 

 
3) Nyní obdrží každý Hráč další odkrytou kartu, nazývanou též ‘Fourth Street’. Jako první 

je na řadě Hráč s nejsilnější (nejnižší) odkrytou Handou. Ten může buď Bet, nebo 
Check. Pokud vsadí, sází malou Sázku a následuje další kolo Sázek. 

 
4) Každý Hráč nyní obdrží další odkrytou kartu, nazývanou též "Fifth Street" a opět jedná 

ten Hráč, jehož odkryté karty mají nejnižší pokerovou hodnotu. Například Hráč s eight-
high hraje první, jestliže jediní jiní Hráči ve hře ukazují pár sedmiček a queen-high. 
Hráč s eight-high může buď Checknout, nebo vsadit vyšší Sázku. Přichází další kolo 
Sázek. Počínaje Fifth Street až po zbytek hry jsou všechny Sázky a navýšení násobky 
„velké Sázky“. 

 
5) Každý Hráč nyní obdrží další odkrytou kartu, nazvanou též "Sixth Street" a opět jedná 

ten Hráč, jehož odkryté karty mají nejnižší pokerovou hodnotu. Poté začíná další kolo 
Sázek. 

 
6) Poté obdrží každý Hráč sedmou a poslední kartu, která je neodkrytá a jejíž hodnotu 

zná pouze ten, kterému byla rozdána. Stejně jako na předchozích street, začíná ten 
Hráč, jehož odkryté karty mají nejnižší pokerovou hodnotu. Nastává poslední kolo 
Sázek, a pokud ve hře zůstane více než jeden Hráč, přejde se k Showdownu. 

 
7) Jestliže při dokončení posledního sázecího kola zbývá ve hře více než 1 Hráč, ukáže 

jako první karty poslední sázející/přihazující. Když nebyly v posledním kole uzavřeny 
žádné Sázky, ukáže jako první karty Hráč na první pozici (sedadlo 1, poté sedadlo 2 
a tak dále). Další Handy na Showdownu se ukazují ve směru hodinových ručiček kolem 
stolu. Bank vyhrává Hráč s nejlepší 5 karetní Ace to five kombinací. Zapamatujte si, že 
(na rozdíl od Seven Card Stud Hi/Lo a Omaha Hi/Lo) zde neexistuje žádná ‘vhodnost’. 
Celý Bank vyhrává Handa s nejlepší nízkou kombinací. Poté, co je Bank přidělen 
nejlepší low kombinaci, může začít nová hra. Pokud mají 2 nebo více Hand shodné 
hodnoty, je mezi ně Bank rozdělen rovnoměrně a barvy karet zde nehrají roli. 
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8) Ve Studu, stejně jako v jiných formách pokeru, jsou možné následující akce - ‘Fold’, 
‘Check’, ‘Bet’, ‘Call’ nebo ‘Raise’. O tom, které možnosti jsou k dispozici v dané chvíli, 
rozhoduje akce předchozího Hráče. Vždy má však každý pokerový Hráč volbu složit 
karty, odložit je a vzdát se svého podílu v Banku. Jestliže dosud nikdo neprovedl Sázku, 
má Hráč možnost Check (nevsázet, ale ponechat si karty) nebo Bet. Po Hráčově sázce 
mají následující Hráči možnost Fold, Call nebo Raise. Call znamená dorovnat částku 
vsazenou předcházejícím Hráčem. Pojem Raise zahrnuje nejen dorovnání předchozí 
Sázky, ale navíc její navýšení. Akce Bet a Raise v hrách s limitem jsou předem dané 
částky. 

 
9) Za účelem určení bring-inu v Razzu rozhoduje o hodnotě karet barva. V pořadí od 

nejvyšší po nejnižší se řadí následovně – piky, srdce, káry a kříže. Bring in je 
zodpovědností nejvyšší barvy, takže pokud jsou na začátku hry k vidění srdcová 
a kárová královna a současně je královna nejvyšší ukázanou kartou, potom připadne 
bring in na srdcovou královnu. Pokud je Hráč s nejvyšší kartou zobrazenou na Third 
Street v All-inu za Ante a v důsledku toho není schopen vložit požadovaný bring-in, pak 
se bring-in posouvá ve směru hodinových ručiček k dalšímu Hráči u stolu bez ohledu 
na hodnotu odkrytých karet Hráče. 

 
Výherní kombinace 
Razz (Seven Card Stud, pouze nízká) je pokerová hra, ve které při odkrytí karet, vyhrává 
nejnižší pokerová kombinace ‚Ace to five‘ (‚Od esa k pěti‘). V Razzu je Hráči v průběhu hry 
rozdáno celkem 7 karet, ale pro stanovení vítěze je rozhodujících pouze 5 nejlepších low Hand. 
Na rozdíl od her Seven Card Stud Hi/Lo nebo Omaha Hi/Lo, v Razzu neexistuje pro výhru 
Banku požadavek ‘8 or better‘. Při hodnocení kombinací v Razzu se využívá systém ‚Ace to 
five‘ nebo ‚California‘. Postupky a Flushe se nepočítají do Handy a esa se vždy počítají jako 
nízké karty, takže nejlepší možná Handa je tzv. ‘wheel’: 5, 4, 3, 2, A.  
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XXVI. Five Card Draw 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 8 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet 
a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 

 
Pravidla hry  

 
1) Před začátkem hry, než se rozdají karty, vloží Hráči po levici od Hráče na pozici Dealer 

button do hry povinné Sázky. Hráč ihned po levici od Hráče na pozici Dealer Button 
vloží do hry Small blind, a hráč po levici od něho pak Big blind.  
 

2) Následně Krupiér rozdá ve směru hodinových ručiček po jedné kartě všem Hráčům 
celkem pět karet do ruky.  
 

3) Hra probíhá ve stejném směru a jako první koná akci Hráč po levici od Hráče, který 
vložil Sázku Big blindu. Každý Hráč má možnost buď dorovnat (Call), navýšit (Raise) 
anebo své karty zahodit (Fold). V prvním kole není možné Checknout a pokračovat ve 
hře. Kolo pokračuje po směru hodinových ručiček kolem herního stolu do jeho 
ukončení. 

 
4) Po skončení prvního kola sázení následuje výměna karet (draw), kdy si každý Hráč 

vybere ty karty, které si přeje odložit (discard). Hráči mají možnost vyměnit si libovolný 
počet karet na ruce za jiné.  Proces odkládání karet probíhá po směru hodinových 
ručiček podél stolu. Jako první mění Hráč po levici od Hráče na pozici Dealer Button. 
Hráči se mohou této možnosti vzdát a nemusejí měnit žádnou kartu.  
 

5) Následuje další kolo akcí, které tentokrát zahajuje Hráč sedící po levici od Hráče na 
pozici Dealer Button.  
 

6) Pokud ještě nikdo nevsadil, mají Hráči možnost Checknout a pokračovat ve hře bez 
nutnosti vsadit. Kromě toho Hráč může standardně vsadit (Bet) anebo své karty složit 
(Fold). Pokud někdo již vsadil, musí další Hráč na řadě buď jeho Sázku dorovnat (Call), 
navýšit (Raise) nebo své karty zahodit (Fold). 

7) Poté následuje druhé kolo Sázek, které zahajuje Hráč sedící nalevo od Hráče na pozici 
Dealer Button.  
 

8) Poté následuje vyložení karet (Showdown) a určení vítěze. Hráč s nejlepší kombinací 
pěti karet vyhrává Bank. Poté, co je Bank vyplacen za nejlepší kombinaci, je připravena 
nová hra Five Draw. Mají-li dva nebo více Hráčů shodné karetní kombinace, Bank si 
rozdělí rovným dílem. V tomto případě nemá žádná z barev vyšší hodnotu. 
 

Výherní kombinace 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51)  
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XXVII. 2-7 Triple Draw 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 8 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Podle 
rozhodnutí vedení Herního prostoru se míchání provádí mechanickým zařízením, anebo karty 
míchá Krupiér. Krupiér míchá karty (lícem dolů), připraví je ke hře. Po míchání následuje 
snímání karet prováděné rovněž Krupiérem. Míchání karet a jejich snímání se provádí po 
každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Draw hry se hrají se Sázkami naslepo, známými jako Blindy, kdy Hráč sedící nalevo 
od Hráče na pozici Dealer Button vkládá tzv. Small blind, a Hráč po jeho levici Big blind. 
Small blind se obvykle rovná polovině velikosti Big blindu. Lowball se také někdy hraje 
s Ante, což je malá nucená Sázka od každého Hráče, která se vkládá ještě navíc 
k Blindům. 
 

2) Každému Hráči se rozdá pět karet lícem dolů. Poté následuje kolo Sázek, v němž máte 
možnost Call (dorovnat), Raise (navýšit) nebo Fold (složit karty).  

 
3) Po skončení prvního kola sázení následuje výměna karet (draw), kdy si každý Hráč 

vybere ty karty, které si přeje odložit (discard). Hráči mají možnost vyměnit si libovolný 
počet karet na ruce za jiné.  Proces odkládání karet probíhá po směru hodinových 
ručiček podél stolu. Jako první mění Hráč po levici od Hráče na pozici Dealer Button. 
Hráči se mohou této možnosti vzdát a nemusejí měnit žádnou kartu.  

 
4) Pokud si přejete, lze odložit všech pět karet. Jakmile zjistíte, že máte dostatečně silnou 

Handu, můžete se rozhodnout, že nechcete odložit žádnou z karet. Proces odkládání 
karet probíhá po směru hodinových ručiček podél stolu. Poté, co všichni odloží 
nepotřebné karty, následuje další kolo sázení, počínaje prvním Hráčem nalevo od 
Buttonu. 

 
5) Následují dvě další výměny karet, kdy po každém z nich mají Hráči možnost sázet, 

celkem jsou tedy tři výměny a čtyři kola sázení. Jestliže je v tuto chvíli ve hře více než 
jeden Hráč, uskuteční se Showdown (odkrytí karet), kde Hráč s nejlepšími kartami 
získává Pot. Proces Showdown probíhá po směru hodinových ručiček podél stolu. 
Jako první mění Hráč po levici od Hráče na pozici Dealer Button. 

 
6) Hráč s nejlepší kombinací pěti karet hry 2-7 vyhrává Bank. Mají-li dva nebo více Hráčů 

shodné karetní kombinace, Bank si rozdělí rovným dílem. V tomto případě nemá žádná 
z barev vyšší hodnotu. Mějte, prosím, na paměti toto je odlišná varianta od ostatních 
low či high/low pokerových her, ve kterých lze s esem hrát jak ve vysoké, tak v nízké 
kombinaci. Ve hře 2-7, je eso vždy nejvyšší kartou. 

 
Výherní kombinace 
Ve hře 2-7 se postupky a Flush počítají za nízkou kombinaci a esa jsou vždy vysoká. Takže 
nejlepší kombinací je: 7, 5, 4, 3, 2. Následující 2-7 kombinace (seznam není kompletní) jsou 
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seřazeny od nejslabší (č. 1, která jen málokdy přinese výhru) po nejsilnější (č. 16, která 
nemůže prohrát, tzv. nuts): 

o J, 7, 4, 3, 2 (vše stejná barva – Flush) 
o 8, 7, 6, 5, 4 (postupka) 
o 7, 6, 5, 4, 3 (nižší postupka) 
o 5, 5, 5, 6, 3 
o 2, 2, 7, 6, 5 
o A, 9, 6, 4, 2 
o A, 8, 7, 4, 2 
o A, 5, 4, 3, 2 (není postupka – eso-vysoké) 
o K, J, 8, 7, 4 
o T, 7, 5, 4, 3 
o T, 6, 5, 4, 3 
o T, 6, 5, 4, 2 
o 9, 7, 6, 4, 3 
o 8, 6, 4, 3, 2 
o 7, 6, 4, 3, 2 
o 7, 5, 4, 3, 2. 
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XXVIII. 2-7 (Deuce to Seven) Single Draw Lowball 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 8 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet 
a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Draw hry se hrají s povinnými Sázkami nazvanými “blindy”, přičemž Hráč sedící po 
levici od Hráče na pozici Dealer Button vkládá Small blind a následující Hráč po jeho 
levé ruce vloží Big blind. Small blind se obvykle rovná polovině výše Big blindu. Lowball 
se někdy také hraje s Ante. Ten představuje povinnou Sázku nízké hodnoty, kterou 
vkládá navíc každý Hráč bez ohledu na blindy. 
 

2) Každému Hráči se rozdá pět karet barvou dolů.  
 

3) Následuje kolo Sázek, kde má Hráč možnost Sázku dorovnat (Call), navýšit (Raise) 
nebo karty složit (Fold).  

 
4) Po skončení prvního kola sázení následuje výměna karet (draw), kdy si každý Hráč 

vybere ty karty, které si přeje odložit (discard). Hráči mají možnost vyměnit si libovolný 
počet karet na ruce za jiné.  Proces odkládání karet probíhá po směru hodinových 
ručiček podél stolu. Jako první mění Hráč po levici od Hráče na pozici Dealer Button. 
Hráči se mohou této možnosti vzdát a nemusejí měnit žádnou kartu. Pokud se 
rozhodne, je možné vyměnit všech pět karet. 

 
5) Po kompletní výměně následuje další kolo Sázek, v němž Hráči volí možnost vsadit 

(Bet) nebo složit karty (Fold). Pokud nikdo nevsadí, Hráči mají možnost Check. Pokud 
Check využije víc než jeden Hráč, vyloží se karty (Showdown) a Bank získá Hráč 
s nejlepší Hand. Proces Showdown probíhá po směru hodinových ručiček podél stolu. 
Jako první mění Hráč po levici od Hráče na pozici Dealer Button. 

 
6) Hráč s nejlepší kombinací pěti karet hry 2-7 vyhrává Pot. Poté, co je Pot vyplacen 

za nejlepší kombinaci, je připravena nová hra 2-7 Single Draw. Mají-li dva nebo více 
Hráčů shodné karetní kombinace, Pot si rozdělí rovným dílem. V tomto případě nemá 
žádná z barev vyšší hodnotu. Mějte prosím na paměti, že toto je odlišná varianta od 
ostatních low či high/low pokerových her, ve kterých lze s esem hrát jak ve vysoké, tak 
v nízké kombinaci. Ve hře 2-7 je eso vždy nejvyšší kartou. 

 
Výherní kombinace 
Pořadí Hand je v hrách 2-7 jiné než v ostatních low hrách. Ve hře 2-7 se postupky a Flushe 
počítají za slabé kombinace, přičemž esa jsou vždy vysoká. Takže nejlepší možná Handa je: 
7, 5, 4, 3, 2. Následující Handy 2-7 (uvedený seznam není kompletní) jsou hodnoceny od 
nejslabší (č. 1 jen zřídka vyhraje Bank) k té nejsilnější (č. 16, nuts): 

o J, 7, 4, 3, 2 (všechny ve stejné barvě – Flush) 
o 8, 7, 6, 5, 4 (postupka) 
o 7, 6, 5, 4, 3 (nižší postupka) 
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o 5, 5, 5, 6, 3 
o 2, 2, 7, 6, 5 
o A, 9, 6, 4, 2 
o A, 8, 7, 4, 2 
o A, 5, 4, 3, 2 (není postupka – vyšší karta eso) 
o K, J, 8, 7, 4 
o T, 7, 5, 4, 3 
o T, 6, 5, 4, 3 
o T, 6, 5, 4, 2 
o 9, 7, 6, 4, 3 
o 8, 6, 4, 3, 2 
o 7, 6, 4, 3, 2 
o 7, 5, 4, 3, 2. 
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XXIX. HORSE (smíšené hry) 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 8 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet 
a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Popis hry 
Jedná se o kombinaci pěti pokerových her: 

o Hold'em 
o Omaha Hi/Lo 
o Razz (Seven card stud low) 
o Stud (Seven card stud high) 
o Eight-or-better (Seven card stud high-low) 

 
Pravidla hry 

1) HORSE se hraje jako jedno ‘kolo‘ každé z her, která je jeho součástí.  
 

2) Začíná se s Hold'emem s pevným limitem, a poté se střídá Omaha Hi/Lo s pevným 
limitem, Razz (Seven Card Stud Low), Seven Card Stud (pouze High) a nakonec Seven 
Card Stud Hi/Lo. Po dohrání Seven Card Stud Hi/Lo je herní kolo u konce a hra se 
přesouvá zpět k Hold'emu s pevným limitem atd.  

 
3) Při přesunu z Omaha Hi/Lo na Razz není Button dostupný. To znamená, že při přesunu 

hry zpět na Hold'em (po odehrání Seven Card Stud Hi/Lo) nemůže žádný z Hráčů 
přeskočit blind nebo platit Sázku navíc. 

 
4) Všechny hry v rámci HORSE se hrají s fixním limitem – nehrají se hry s limitem Potu 

nebo hry bez limitu (no-limit). Limity platí po celou dobu rotace her. 
  

https://www.pokerstars.eu/cz/poker/games/omaha/high-low/
https://www.pokerstars.eu/cz/poker/games/razz/
https://www.pokerstars.eu/cz/poker/games/stud/
https://www.pokerstars.eu/cz/poker/games/stud/high-low/
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XXX. 8-Game Mix 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 6 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet 
a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Popis hry 
Jedná se o kombinaci osmi pokerových her: 

o Limit 2-7 Triple Draw, 
o Limit Hold’em, 
o Limit Omaha Eight or Better (Hi/Lo), 
o Razz,  
o Limit Seven Card Stud, 
o Limit Stud Eight or Better (Hi/Lo), 
o No Limit Hold’em, 
o Pot Limit Omaha. 

 
Pravidla hry 

1) 8-Game Mix se hraje v šesti Hráčích, přičemž druh hry se mění každých 6 Hand (nebo 
každou úroveň v turnajích).  
 

2) Prvních 6 Hand se hraje Limit 2-7 Triple Draw, dále Limit Hold'em atd. Pokud se 
dokončí poslední Handa ve hře Pot Limit Omaha, cyklus se vrací zpět na Limit 2-7 
Triple Draw a začíná se znovu.  

 
 
 
 
 
  



 117 

XXXI. Triple Stud 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 8 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet 
a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Popis hry 
Jedná se o kombinaci tří pokerových her: 

o Seven Card Stud Stud High, 
o Seven Card Stud Razz (Seven card stud low), 
o Seven Card Stud Stud Hi/Lo (Eight or better). 

 
Pravidla hry 

1) Systém hry Triple Stud je založený na střídání jednotlivých her.  
 

2) Začíná se hrou Stud High, pokračuje Razz, a nakonec se přechází na Stud Hi/Lo.  
 

3) Po skončení kola seven-card stud hi/lo se opět vrací zpět ke hře Stud High, a tak se 
hry opakují stále dokola. Než se přejde k další části, odehraje se vždy osm Hand každé 
hry. 
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XXXII. Badugi 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 8 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet 
a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) Badugi se hraje s povinnými Sázkami nazvanými Blindy, přičemž Hráč sedící po levici 
od Hráče na pozici Dealer Button vkládá Small blind a následující Hráč po jeho levé 
ruce vloží Big blind. Small blind je obvykle polovina velkého blindu. 
 

2) Každému Hráči se rozdají čtyři karty lícem dolů. Následuje první kolo Sázek, kde 
můžete Sázku dorovnat (Call), navýšit (Raise) nebo karty složit (Fold). Hráči, kteří 
zůstanou po prvním kole Sázek ve hře, mají možnost své karty vyměnit. Cílem výměny 
je odhodit karty, které nechcete, a nahradit je novými, které mohou vylepšit vaši 
kombinaci. Pokud chcete, můžete odhodit všechny čtyři karty. Pokračuje se druhým 
kolem Sázek, ve kterém má Hráč možnost vsadit nebo složit a za předpokladu, že 
nepředcházely žádné Sázky, může Hráč zahrát Check. Jakmile je toto kolo Sázek 
ukončeno, následuje další výměna a sázkové kolo. Poté proběhne závěrečné kolo 
výměn a Sázek, po kterém, pokud je ve hře více než jeden Hráč, následuje Showdown. 
Hráč s nejlepší kombinací vyhrává Pot. 

 
3) Cílem hry je sestavit Badugi – čtyři nejnižší možné karty různé barvy a žádné páry. 

Nejlepší možná startovní kombinace je tedy 4-3-2-A (každá karta v jiné barvě). 
Kombinace v Badugi se hodnotí podle nejvyšší karty, přičemž eso je vždy počítáno 
jako nízká karta a postupky se ignorují. Hráč držící 9-8-4-3 v různých barvách ('Nine 
Badugi') prohraje proti Hráči s 8-7-3-2 ('Eight Badugi') v různých barvách. Stejně tak 6-
3-2-A ('Six Badugi') prohraje proti 5-4-3-2 ('Five Badugi'). Pokud jsou nejvyšší karty 
shodné, potom je porovnávána druhá nejvyšší karta a tak dále. Proto 6-5-4-A ('Six-Five 
Badugi') bude přebito 6-4-3-2 ('Six-Four Badugi'). 

 
4) Pokud dojde k Showdownu a žádný z Hráčů nemá Badugi, vyhrává Bank Hráč 

s nejlepší kombinací tří karet nebo Hráč s nejlepší kombinací dvou karet. Proces 
Showdown probíhá po směru hodinových ručiček podél stolu. Jako první mění Hráč po 
levici od Hráče na pozici Dealer Button. 

 
Výherní kombinace 
 
Jednokaretní handy 

 
[5-x-x-x] (tři káry se ignorují) 
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[4-x-x-x] (tři piky se ignorují) 

 
[A-x-x-x] (tři esa se ignorují) 
Dvoukaretní handy 

 
[Q-J-x-x] (ignoruje se Js, a ještě jeden kluk) 

 
[T-9-x-x] (ignoruje se jedna desítka a devítka v různých barvách) 

 
[7-6-x-x] (ignorují se dvě nejvyšší piky) 

 
[2-A-x-x] (ignoruje se 3c a jedno eso) 
Třikaretní handy 

 
[K-2-A-x] (ignoruje se Kd) 

 
[Q-2-A-x] (ignoruje se královna) 

 
[J-T-9-x] (ignoruje se Qs) 
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[J-T-6-x] (ignoruje se Qs) 

 
[J-8-6-x] (ignoruje se Ks) 

 
[4-2-A-x] (ignoruje se 3c) 

 
[3-2-A-x] (ignoruje se trojka) 
Badugi 

 
[K-Q-J-T] (nejhorší Badugi) 

 
[8-7-2-A] 

 
[8-5-4-2] 

 
[4-3-2-A] (nejlepší Badugi) 
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XXXIII. Open Face Chinese Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole, který 
se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 4 boxy a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické 
stoprocentní plastikové karty, kterých 
je v 52 v balíčku. Před první hrou jsou 
karty zkontrolovány a rozloženy 
Krupiérem na stole tak, aby se každý 
Hráč mohl přesvědčit o správnosti. 
Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. 
Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) K hodnocení se používá bodový systém. Je zapotřebí Dealer Button. Karty se začnou 
rozdávat od prvního Hráče po Buttonu. Nejprve je rozdáno 5 karet každému Hráči 
(lícem dolů, po jedné kartě na Hráče). Hráči vezmou svých 5 karet a 
začnou je pokládat na stůl faceup tak, aby bylo zřejmé, které karty jsou Back, 
Middle nebo Front Hand. 
 

2) Jakmile jsou karty umístěny, nesmí se jejich pozice po zbytek hry 
měnit. V tento okamžik má Hráč 2 nebo 3 Handy načaté, nicméně 
nedokončené. Zcela výjimečný případ by nastal, kdyby Hráč měl 
Back nebo Middle Hand celou sestavenou z prvních 5 karet a zbylé 
dvě Handy ne. 

 
3) Nyní dostávají Hráči 8 zbylých karet – vždy po jedné, lícem dolů. 

Hráč se musí vždy rozhodnout kam (do které ze tří Hand) umístí 
konkrétní kartu. Jakmile je karta položena, nesmí se přesouvat do 
jiné Handy. Hráč by měl mít jasno, co od které Handy očekává, tím 
spíš, že vidí stále více odkrytých karet na stole.  

 
4) Fantasy Land - Fantasy Land začíná, pokud sestavíte pár Queen 

ve vaší Front Hand bez Foulu – potřebujete pár Kingů (nebo více) 
v Middle Hand a pár Es (nebo více) v Back Hand. Pokud se vám 
podaří sestavit Handu s párem Queen ve Front Hand, příští hru 
vám bude rozdáno všech 13 karet lícem dolů na začátku 
hry najednou. To vám samozřejmě poskytne obrovskou výhodu. 
Všech 13 karet můžete ihned použít k optimálnímu sestavení všech 3 Hand. Queeny 
jsou v balíčku jen 4 a šance na to, že vám přijdou v tu pravou chvíli, když potřebujete, 
není velká. Mnohokrát se tedy musíte rozhodnout již na samém začátku nebo v 
průběhu hry, jestli Queeny spárovat na Front Hand nebo ne. Hráč, který dostane všech 
13 karet, je musí všechny otočit, až na něj přijde řada. Nesmí potom již měnit jejich 
pořadí! Hráč, který aktuálně hraje Fantasy Land se již nemůže touto cestou dostat na 
další Fantasy Land (2x Queen na Front Hand). 

 
5) Progessive - Hlavním rozdílem mezi Progressive Pineapple a tradičním OFC 

Pineapple je v tom, že Hráč obdrží ve Fantasy Landu více karet v závislosti na tom, 
jakou kombinaci složí v horní řadě. V případě top Handy se Hráč ve Fantasy Landu 
může těšit na 17 karet, což je oproti klasickým 14 kartám výrazný rozdíl. 
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6) Bodování - Bodování je založeno na vítězství jedné nebo více Hand ze všech tří 
možných a na Royalty systému za dobré Handy. Hráč dostane 1 bod, pokud porazí 
soupeřovu Handu (Back Hand proti Back Hand) a 3 bonusové body za vítězství všech 
3 Hand (tzv. scoop). Takže pokud Hráč vyhraje 2 Handy a 1 prohraje, jeho čistý zisk je 
1 bod. Ale pokud Hráč vyhraje všechny 3 (nebo prohraje všechny 3) Handy, pak jeho 
čistý zisk (nebo prohra) je 6 bodů.  

 

Body - Back Hand 

Kombinace Body 

Royal 25 

Straight Flush 15 

Four of a kind 10 

Full House 6 

Flush 4 

Straight 2 

 

Body – Middle Hand 

Kombinace Body 

Straight Flush 30 

Four of a kind 20 

Full House 12 

Flush 8 

Straight 4 

 

Body – Front Hand 

Kombinace Body 

Pair of Aces 9 

Pair of Kings 8 

Pair of Queens 7 

Pair of Jacks 6 

Pair of Tens 5 

Pair of Nines 4 

Pair of Eights 3 

Pair of Sevens 2 

Pair of Sixes 1 

Trips of Aces 22 

Trips of Kings 21 

Trips of Queens 20 

Trips of Jacks 19 

Trips of Tens 18 

Trips of Nines 17 

Trips of Eights 16 

Trips of Sevens 15 

Trips of Sixes 14 

Trips of Fives 13 

Trips of Fours 12 

Trips of Threes 11 

Trips of Twos 10 

 
Herní kombinace 
Herní kombinace pro 5karetní Handy jsou stejné jako v běžném pokeru – High card, Pair, 2 
Pair, 3 of a kind, Straight, Flush, Full House, Straight Flush a Royal Flush. Herní kombinace 
pro 3karetní Handu jsou High Card, Pair, 3 of a kind. U 3karetní Handy nelze hrát kombinace 
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typu Straight a Flush, protože je velmi jednoduché je sestavit. Nejlepší Handou je tedy AAA. 
Správné srovnání všech tří Hand sestupně podle jejich herní síly (od spodní po horní) je 
důležitou součástí Chinese Pokeru. V případě, že Hráč nesprávně srovná kombinace, 
nekvalifikuje se dále do hry a jeho karty a kombinace se tak nepočítají. V takovém případě pak 
Hráč, který se nekvalifikoval vyplácí body svým protihráčům, kterým se povedlo poskládat 
kombinace ve správném pořadí. 
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XXXIV. Pineapple – Crazy Pineapple 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, 
který se skládá z části pro Hráče, kterou 
tvoří až 8 boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. 
Před první hrou jsou karty zkontrolovány a 
rozloženy Krupiérem na stole tak, aby se 
každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet 
a jejich snímání se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra 
a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry  
 

1) První fáze hry začíná vložením povinných Sázek. Hráč sedící nalevo od Hráče s Dealer 
Button je povinen vložit Sázku v hodnotě Small Blind. Hráč sedící nalevo od Hráč, který 
vkládá Sázku v hodnotě Small Blind (tj. dvě pozice nalevo od Hráče na pozici Dealer 
Button) je povinen vložit Sázku v hodnotě Big Blind.  
 

2) Poté Krupiér každému Hráči rozdá po jedné celkem tři karty. Tyto karty jsou rozdány, 
tak, aby je viděl pouze jejich majitel. Poté již nic nebrání prvnímu kolu sázení. To 
odstartuje Hráč sedící nalevo od Big blindu a postupuje se po směru hodinových 
ručiček.  
 

3) Hráč, který Pokud Hráč, který reaguje ihned po Big blindu navýšil původní Vklad, tak 
se dalšímu Hráči v pořadí otevírá možnost takzvaného Re-raisu, tedy opětovného 
navýšení předchozí částky. Toto navýšení musí být opět dvojnásobně vyšší než 
poslední Sázka.  
 

4) Krupiér na hrací stůl vyloží tři karty, které jsou společné pro všechny Hráče a následuje 
další kolo sázení. To načíná první Hráč sedící nalevo od Hráče na pozici Dealer Button, 
který ovšem před Flopem nezahodil karty. Má tři možnosti:  
a) Položit karty (Fold), 
b) Čekat (Check), 
c) Vsadit (Bet). 
 

5) Pokud tento Hráč zvolí možnost Sázky (Bet), tak má Hráč sedící za ním možnost tuto 
Sázku dorovnat (Call), navýšit (Raise) nebo může karty složit (Fold). Check již není 
dále možností.  
 

6) Po dokončení sázení se všechny hodnotové žetony přesunou do Potu a pokud ve hře 
zbývají dva a více Hráčů, pokračuje se do další fáze.  
 

7) Krupiér spálí vrchní kartu v balíčku (odloží ji stranou tak, aby nikdo neviděl, o jakou se 
jednalo) a na stůl umístí tři společné karty (Flop). 
 

8) Následuje druhé kolo akcí. Všichni Hráči, kteří ještě nesložili karty, musí vyřadit jednu 
ze svých karet, takže jim zbudou dvě karty.  
 

9) Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět Hráč sedící jako první po levé ruce 
Hráče na pozici Dealer Button. Hráči mají stejné možnosti vyjádření jako 
v předcházejícím sázkovém kole.  
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10) Po kompletním třetím sázkovém kole za přítomnosti dvou a více Hráčů opět spálí jednu 

kartu a další v pořadí otočí vedle čtyřech již odhalených.  
 

11) Poté začíná poslední kolo Sázek. Opět zde platí stejné pořadí i úkony jako v těch 
předchozích.  
 

12) Následně přichází fáze Showdown, tj. Hráči otáčejí své kombinace a porovnávají jejich 
sílu. Vyhrává Hráč, který má nejlepší (nejvyšší) kombinaci karet. Pokud se některý Hráč 
kvalifikoval (měl všech pět karet nižších než osm), je Bank je rozdělen mezi Hráče 
s nejvyššími kartami a nejnižšími kartami.  

 

Výherní kombinace 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Varianty 
 

o Ante – Každý Hráč přispívá na počátku každé hry stanovenou částkou do Potu. 
Přispívaná částka odpovídá výši Ante nebo výši blindu.  

 
o Button Ante – Hráč na pozici Button musí vložit Sázku Ante na kolo dopředu předtím, 

než obdrží karty.  
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XXXV. Irish Hold'em Poker 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, který 
se skládá z části pro Hráče, kterou tvoří až 10 
boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před 
první hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy 
Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl 
přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání 
se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet 
mimo stůl. 
 
Pravidla hry  

1) První fáze hry začíná vložením povinných Sázek. Hráč sedící nalevo od Hráče s Dealer 
Button je povinen vložit Sázku v hodnotě Small Blind. Hráč sedící nalevo od Hráč, který 
vkládá Sázku v hodnotě Small Blind (tj. dvě pozice nalevo od Hráče na pozici Dealer 
Button) je povinen vložit Sázku v hodnotě Big Blind.  
 

1) Krupiér začne rozdávat karty od Hráče sedícího po levici od Hráče na pozici Dealer 
Button a pokračuje po směru hodinových ručiček. Takto rozdává po jedné kartě, dokud 
každý Hráč nemá čtyři karty. 

 
2) Po rozdání všech karet, nastane kolo sázení před Flopem. Sázení končí, jakmile 

všichni Hráči dostanou možnost hrát nebo ti Hráči, kteří nezahodili své karty dorovnali 
poslední Sázku. 

 
3) Začne hrát Hráč nalevo od Big blindu. Tento Hráč může: 

d) Fold – zahodit karty; Hráč nemá v Potu žádné peníze, tudíž karty zahodí a počká 
si na další hru. 

e) Call – dorovnat Big blind a zůstat tak v hře. 
f) Raise – zvýší Sázku na minimálně na dvojnásobek Big blindu. Může zvýšit i o více, 

vždy záleží na stylu sázení, který zvolí.  
 

4) Jakmile tento Hráč odehraje, pokračuje ve hře Hráč po jeho levici. A takto ve směru 
hodinových ručiček až po Hráče, co umístil Big blind. Každý Hráč, až po Hráče, který 
umístil Big blind, má stejné možnosti, jak hrát – Fold, Call a Raise. Hráč, který umístil 
Big blind, tedy částku, kterou ostatní Hráči dorovnávali, může zahrát – Check (Hráč 
nemusí dorovnávat Sázku, ale pošle hru dál) nebo Raise. Částka, která se sází vždy 
závisí na velikosti poslední Sázky, která byla učiněna. 

 
5) Jakmile se první kolo sázení ukončí, Krupiér dá stranou jednu kartu (té se říká spálená 

karta) a rozdá první tři karty na stůl, lícem nahoru – Flop. Jakmile je Flop rozdán, začíná 
další kolo sázení. Hrát začíná první Hráč po Krupiérově levici, který své karty nezahodil 
(Hráči, kteří své karty nezahodili jsou označováni jako živí). Tento Hráč má stejné 
možnosti jako Hráč, který umístil Big bling před Flopem. Může buď hru poslat dál – 
Check, nebo vsadit – Bet. Ostatní Hráči mají stejné možnosti reagovat na jeho hru, 
jako měli před Flopem. Pokud vsadí, pak Sázku dorovnat – Call, zvýšit – Raise, nebo 
karty zahodit – Fold. Pokud po Flopu nikdo nevsadí a všichni hru jen pošlou dál, jsou 
všichni Hráči „živí“ a nikdo nemusí zahazovat karty. Po Flopu musí rovněž každý z 
hrajících Hráčů odhodit dvě ze svých čtyř karet a hru tedy zakončí se stejným počtem 
karet jako při Texas Hold‘em pokeru. Toto kolo je ukončeno, pokud všichni Hráči poslali 
hru dál, nebo pokud jsou všechny Sázky dorovnány. 
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6) Jakmile je kolo po Flopu ukončené, Krupiér dá stranou jednu kartu (spálenou) a na stůl 

položí jednu kartu lícem nahoru. Na stole jsou v tuto chvíli 4 karty a začíná další kolo 
sázení. Hru začne hrát opět první Hráč po Krupiérově levici, který má karty. Toto kolo 
probíhá stejně jako kolo po Flopu. 

 
7) Jakmile je ukončeno kolo po turnu, Krupiér dá jednu kartu stranou (spálenou) a rozdá 

jednu kartu lícem nahoru. Na stole je nyní 5 karet lícem nahoru. Toto kolo je již 
závěrečné a probíhá stejně jako kolo předchozí. 

 
8) Showdown je závěr celé hry. Nastává po ukončení posledního sázecího kola. Koncept 

Showdownu je jednoduchý, Hráč s nejlepší výherní kombinací bere Pot. Výherní 
kombinace jsou stejné jako v Texas Hold´em, avšak musí být sestavena přesně ze 
dvou libovolných karet které má na ruce a libovolných 3 karet na stole. To je právě 
rozdíl oproti Texas Hold´em. V Texas Hold´emu máte na ruce dvě karty a je na vás, 
pokud je využijete na sestavení výherní kombinace. V Omaze máte na ruce čtyři karty 
a na sestavení výherní kombinace musíte využít právě dvě z nich. 

 
9) Krupiér určí vítěze, předá mu Pot, posune Dealer button o jednoho Hráče po směru 

hodinových ručiček a začne novou hru. Spolu s Dealer Buttonem se posouvá o jednoho 
i Small a Big blind. 

 
Výherní kombinace  
 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Varianty 
 

o Ante – Každý Hráč přispívá na počátku každé hry stanovenou částkou do Potu. 
Přispívaná částka odpovídá výši Ante nebo výši blindu.  

 
o Button Ante – Hráč na pozici Button musí vložit Sázku Ante na kolo dopředu předtím, 

než obdrží karty.  
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XXXVI. Double Flop Hold’em 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, který 
se skládá z části pro Hráče, kterou tvoří až 10 
boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je v 52 v balíčku. Před 
první hrou jsou karty zkontrolovány a rozloženy 
Krupiérem na stole tak, aby se každý Hráč mohl 
přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně kontrolovány. Míchání karet a jejich snímání 
se provádí po každé hře. Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet 
mimo stůl. 
 
Pravidla hry  

1) První fáze hry začíná vložením povinných Sázek. Hráč sedící nalevo od Hráče s Dealer 
Button je povinen vložit Sázku v hodnotě Small Blind. Hráč sedící nalevo od Hráč, který 
vkládá Sázku v hodnotě Small Blind (tj. dvě pozice nalevo od Hráče na pozici Dealer 
Button) je povinen vložit Sázku v hodnotě Big Blind.  
 

2) Poté Krupiér každému Hráči rozdá po jedné celkem dvě karty. Tyto karty jsou rozdány, 
tak, aby je viděl pouze jejich majitel. Poté již nic nebrání prvnímu kolu sázení. To 
odstartuje Hráč sedící nalevo od velkého blindu a postupuje se po směru hodinových 
ručiček. Hráč, který je první na řadě, má následující možnosti:  
a) Složení karet (Fold). 
b) Dorovnání (Call) - vstup do hry dorovnáním Sázky Big blind.  
c) Zvýšení (Raise) - Minimální hodnotou pro zvýšení je dvojnásobek Big blindu. 

Maximální pak Hráčův ALL-IN, což jsou všechny hodnotové žetony, které má u 
stolu k dispozici.  

d) Čekání (Check) - v preFlop fázi se týká pouze Hráče na Big blindu, a to v případě, 
že před ním žádný Hráč nenavýšil. Big blind pak může "Checknout", protože 
nemusí dorovnávat žádné navýšení a svoji povinnou Sázku do hry již vložil. 

 
3) Minimální Sázka se rovná Big blindu, avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, 

až maximum jejich žetonů. Minimální navýšení ve hře musí být rovno výši předcházející 
Sázky nebo navýšení v daném kole.  
 

4) Pokud Hráč, který reaguje ihned po Big blindu navýšil původní vklad, tak se dalšímu 
Hráči v pořadí otevírá možnost takzvaného re-raisu, tedy opětovného navýšení 
předchozí částky. Minimální navýšení musí být dvojnásobek předchozí Sázky. 

 
5) Krupiér na stůl vyloží dvakrát tři karty, které jsou společné pro všechny Hráče 

a následuje další kolo sázení. Místo jednoho Boardu jsou tak rozdány dva a Hráči se 
snaží vytvořit z každého Boardu nejlepší kombinaci, přičemž platí, že není možné 
kombinovat dohromady karty z jednoho a druhého Boardu. Je buď možné tuto variantu 
hrát jako Split Pot, kdy si Hráč s nejlepší kombinací na jednom Boardu rozdělí Pot 
s Hráčem, který měl nejlepší kombinaci na druhém Boardu, anebo jednoduše tak, že 
Hráč s nejlepší kombinací bere vše. 
 

6) Začíná první Hráč sedící nalevo od Hráče na pozici Dealer Button, který ovšem před 
Flopem nezahodil karty. Má tři možnosti:  

a) Položit karty (Fold), 
b) Čekat (Check), 
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c) Vsadit (Bet). 
 

7) Pokud tento Hráč zvolí možnost Sázky (Bet), tak má Hráč sedící za ním možnost tuto 
Sázku dorovnat (Call), navýšit (Raise) nebo může karty složit (Fold). Check již není 
dále možností.  
 

8) Po dokončení sázení se všechny hodnotové žetony přesunou do Potu a pokud ve hře 
zbývají dva a více Hráčů, pokračuje se do další fáze.  
 

9) Krupiér spálí vrchní kartu v balíčku (odloží ji stranou tak, aby nikdo neviděl, o jakou se 
jednalo), otočí další následující a umístí ji vedle Flopu (Turn).  
 

10) Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět Hráč sedící jako první po levé ruce 
Krupiéra. Hráči mají stejné možnosti vyjádření jako v předcházejícím sázkovém kole.  
 

11) Po kompletním třetím sázkovém kole za přítomnosti dvou a více Hráčů opět spálí jednu 
kartu a další v pořadí otočí vedle čtyřech již odhalených (River).  
 

12) Poté začíná poslední kolo Sázek. Opět zde platí stejné pořadí i úkony jako v těch 
předchozích.  
 

13) Následuje fáze tzv. Showdownu. Hráči otáčejí své kombinace a porovnávají jejich sílu. 
Jak jsme si už uvedli výše, Hráči se snaží ze sedmi karet (dvou vlastních a pěti 
společných) složit tu nejlepší pětikaretní kombinaci. Hráč s nejlepší výherní kombinací 
získává hodnotové žetony v Banku. Někdy může dojít k situaci, kdy mají Hráči stejnou 
kombinaci. V tom případě se mezi ně Pot dělí. To označujeme termínem Split.  

14) Výherní kombinace  
 
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Varianty 
 

o Ante – Každý Hráč přispívá na počátku každé hry stanovenou částkou do Potu. 
Přispívaná částka odpovídá výši Ante nebo výši blindu.  

 
o Button Ante – Hráč na pozici Button musí vložit Sázku Ante na kolo dopředu předtím, 

než obdrží karty.  
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XXXVII. Short Deck Holdem (Six Plus Holdem) 
 
Hrací stůl 
Tato hra se uskutečňuje na stole na Poker, který 
se skládá z části pro Hráče, kterou tvoří až 10 
boxů a z části pro Krupiéra. 
 
Karty 
K této hře se používají klasické stoprocentní 
plastikové karty, kterých je 36 v balíčku (odebrány 
jsou karty od 2ky do 5ky). Před první hrou jsou 
karty zkontrolovány a rozloženy Krupiérem na 
stole tak, aby se každý Hráč mohl přesvědčit o správnosti. Karty jsou též průběžně 
kontrolovány. Všechny karty se musí před zahájením hry řádně promíchat. Krupiér nejprve 
provede promíchání typu Wave shuffle, následuje Scramble shuffle. Následně všechny karty 
Krupiér vloží do mechanického zařízení, kde dojde k závěrečnému promíchání. Po vytažení 
karet z mechanického zařízení se do promíchaných karet zařazuje i tzv. řezací karta (bílá, 
černá, červená nebo zelená), se kterou se provádí před zahájením hry snímání promíchaného 
balíku karet. Pokud je během hry vytažena řezací karta, rozehraná hra se dohraje a po ní 
následuje opětovné míchání karet. Míchání karet a jejich snímání se provádí po každé hře. 
Karty musí být neustále v zorném poli Krupiéra a nesmí je Hráči držet mimo stůl. 
 
Pravidla hry 

1) První fáze hry začíná vložením povinných Sázek. Hráč sedící nalevo od Hráče s Dealer 
Button je povinen vložit Sázku v hodnotě Small Blind. Hráč sedící nalevo od Hráče, 
který vkládá Sázku v hodnotě Small Blind (tj. dvě pozice nalevo od Hráče na pozici 
Dealer Button) je povinen vložit Sázku v hodnotě Big Blind.  
 

2) Poté Krupiér každému Hráči rozdá dvě karty. Tyto karty jsou rozdány, tak, aby je viděl 
pouze jejich majitel. Poté již nic nebrání prvnímu kolu sázení. To odstartuje Hráč sedící 
nalevo od Big blindu a postupuje se po směru hodinových ručiček. Hráč, který je první 
na řadě, má následující možnosti:  
a) Složení karet (Fold). 
b) Dorovnání (Call) - vstup do hry dorovnáním hodnoty Big Blind.  
c) Zvýšení (Raise) - Minimální hodnotou pro zvýšení je dvojnásobek Big blindu. 

Maximální pak Hráčův All-in, což jsou všechny hodnotové žetony, které má u stolu 
k dispozici.  

d) Čekání (Check) - v PreFlop fázi se týká pouze Hráče na Big blindu, a to v případě, 
že před ním žádný Hráč nenavýšil. Big blind pak může "Checknout", protože 
nemusí dorovnávat žádné navýšení a svoji povinnou Sázku do hry již vložil. 

 
3) Pokud Hráč, který reaguje ihned po Big blindu navýšil původní Sázku, tak se dalšímu 

Hráči v pořadí otevírá možnost takzvaného Re-raisu, tedy opětovného navýšení 
předchozí Sázky. Toto navýšení musí být opět dvojnásobně vyšší než poslední Sázka.  
 

4) Krupiér na hrací stůl vyloží tři karty, které jsou společné pro všechny Hráče a následuje 
další kolo sázení. To načíná první Hráč sedící nalevo od Hráče na pozici Dealer Button, 
který ovšem před Flopem nezahodil karty. Má tři možnosti:  

a) Položit karty (Fold), 
b) Čekat (Check), 
c) Vsadit (Bet). 

 
5) Pokud tento Hráč zvolí možnost Sázky (Bet), tak má Hráč sedící za ním možnost tuto 

Sázku dorovnat (Call), navýšit (Raise) nebo může karty složit (Fold). Check již není 
dále možností.  
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6) Po dokončení sázení se všechny hodnotové žetony přesunou do Potu a pokud ve hře 
zbývají dva a více Hráčů, pokračuje se do další fáze.  
 

7) Krupiér spálí vrchní kartu v balíčku (odloží ji stranou tak, aby nikdo neviděl, o jakou se 
jednalo), otočí další následující a umístí ji vedle Flopu. 
 

8) Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět Hráč sedící jako první po levé ruce 
Hráče na pozici Dealer Button. Hráči mají stejné možnosti vyjádření jako v 
předcházejícím sázkovém kole.  
 

9) Po kompletním třetím sázkovém kole za přítomnosti dvou a více Hráčů opět spálí jednu 
kartu a další v pořadí otočí vedle čtyř již odhalených.  
 

10) Poté začíná poslední kolo Sázek. Opět zde platí stejné pořadí i úkony jako v těch 
předchozích.  
 

11) Následně přichází fáze Showdown, tj. Hráči otáčejí své kombinace a porovnávají jejich 
sílu. Jak jsme si už uvedli výše, Hráči se snaží ze sedmi karet (dvou vlastních a pěti 
společných) složit tu nejlepší pětikaretní kombinaci. Hráč s nejlepší výherní kombinací 
získává hodnotové žetony v Banku. Někdy může dojít k situaci, kdy mají Hráči stejnou 
kombinaci. V tom případě se mezi ně Pot dělí. To označujeme termínem Split.  

Výherní kombinace  
Viz podkapitola „Základní výherní kombinace“ (str. 51) 
 
Jediným rozdílem oproti základním výherním kombinacemím je v tom, že barva „FLUSH“ 
poráží „Full House“. A postupka „STRAIGHT“ je složená z karet „A,6,7,8,9“ na rozdíl od 
obvyklých „A,2,3,4,5“. 
 
Varianty 

o Limit Hold’em – Při sázení v Hold’emu s limity je předem dána výše Sázek na základě 
pevné struktury. Sázky před Flopem, na Flopu a všechna navýšení se rovnají Big 
blindu. Na Turnu a Riveru se velikost všech Sázek i navýšení dvojnásobí. Ve hře Limit 
Hold'em jsou Hráči povoleny nejvýše čtyři Sázky v rámci každého kola Sázek. Hráč 
může (1) vsadit „Bet“, (2) Sázku navýšit „Raise“, (3) Sázku navýšit ještě jednou „(Re-
raise)“ a (4) zakončit kolo sázení posledním povoleným navýšením (tzv. „Cap“). 
 

o No Limit Hold’em – Minimální Sázka ve variantě No-Limit Hold’em se rovná Big blindu, 
avšak pokud chtějí, mohou Hráči vždy vsadit víc, až maximum jejich žetonů. Minimální 
navýšení: ve hře No Limit Hold'em musí být navýšení Sázky alespoň dvojnásobkem 
předcházející Sázky nebo navýšení v 0daném kole. Například, pokud první Hráč vsadí 
€5, pak druhý musí Sázku předcházejícího navýšit o €5 (celková Sázka bude €10). 
Maximální navýšení: výše vašeho Stacku (váš počet žetonů na hracím stole). 

 
o Ante – Každý Hráč přispívá na počátku každé hry stanovenou hodnotou do Potu. 

Přispívaná hodnota odpovídá výši Ante nebo výši Blindu.  
 

o Big Blind Ante – Hráč na pozici Big Blind musí vložit Sázku Ante na kolo dopředu 
předtím, než obdrží karty.  
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