
 

 

Pravidla hry Texas hold’em                     

 

Hraje se u stolu, kde sedí dva nebo více hráèù, teoretický maximální poèet hráèù by mohl být až 23, obvykle však hraje u stolu 
maximálnì 10 hráèù. V pokeru je dùležité místo hráèe oznaèeného jako dealer (rozdávající). Toto místo se po každé høe posouvá o 
jednoho hráèe po smìru hodinových ruèièek. Obvykle je oznaèeno znaèkou „Dealer“ a to i v pøípadì, že rozdává krupiér. Ve høe bez 
krupiéra rozdává právì dealer. Pøed zaèátkem každé hry se zamíchají karty. Pøed rozdáním posílají do hry dva hráèi povinné sázky. 
Takzvaný malý a velký blind. Tuto sázku musí uèinit ještì pøed tím, než jsou jim rozdány karty. Malý blind sedí nalevo od dea lera (a další 
kolo se stane dealerem). Velký blind sedí nalevo od malého blindu a další kolo se stane malým blindem. Malý blind je obvykle polovina 
velkého blindu. 

V nìkterých turnajích v pozdìjší fázi všichni hráèi posílají do hry pøed rozdáním ještì další povinnou sázku zvanou ante. Ta je obvykle 
desetinová v porovnání s velkým blindem. Rozdíl mezi ante a blindy spoèívá v tom, že pokud blindy chtìjí v prvním sázkovém kole 
vstoupit do hry, považuje se blind za souèást jejich vkladu v rámci prvního sázkového kola. Ante  naproti tomu leží v banku a není 
souèástí žádné budoucí sázky hráèe. 

Po povinných sázkách následuje rozdání karet. Každý hráè dostane dvì karty, které jsou ostatním hráèùm skryty. Po rozdání kar et 
zaèíná první sázkové kolo. Velikost sázky, kterou hráè mùže poslat, se liší podle varianty hry. Ve hrách s limitem je maximální navýšení 
v prvním a druhém sázkovém kole velký blind a v dalších kolech dva velké blindy. Ve hrách typu pot limit mùže sázka v každém 
okamžiku být maximálnì do výše žetonù, které do té doby ostatní hráèi vložili do hry. Asi nejpøitažlivìjší je varianta no limit, kde každý 
hráè v každém kole mùže do hry vsadit všechny žetony, které si do hry pøinesl. V prvním sázkovém kole mùže hráè buï dorovnat velkou 
povinnou sázku, navýšit povinnou sázku nebo položit karty. Každé navýšení musí být v minimální výši velké povinné sázky. Výjimku 
tvoøí jen situace, kdy hráè nemá dostatek žetonù pøed sebou na dorovnání sázky nebo navýšení o velký blind. V této situaci mùže vsadit 
všechny žetony, které má pøed sebou bez ohledu na jejich konkrétní poèet. Aby se hráè mohl partie zúèastnit, musí buï dorovnat 
nejvyšší dosavadní sázku soupeøe pøed ním, na zaèátku tedy velký blind nebo, pokud nemá dostatek žetonù, vsadit do hry všechny 
zbývající žetony. Ve variantì l imit lze sázku navýšit maximálnì tøikrát a po pøípadném tøetím navýšení už lze jen dorovnat. Ve variantì 
bez limitu není limit na poèet možných navýšení. Hráè, který se chystá položit v situaci, kdy po jeho položení zùstanou ve høe alespoò 
dva hráèi nesmí ukázat své karty. Je to proto, aby ostatní nemohli spoèítat své šance na výhru s využitím informace o tom, jaké karty 
chybí v balíèku. Hráè, který položí karty kdykoli pøed ukazováním, se již dané hry neúèastní a o žetony, které do hry vsadil,  bojují 
zbývající hráèi. 

Pokud ve høe zùstanou alespoò dva hráèi, na stùl se vyloží tøi spoleèné karty hlavou nahoru. Tyto karty se oznaèují jako flop . Po jejich 
vyložení, v pøípadì, že alespoò dva hrající hráèi mají pøed sebou ještì nìjaké žetony, následuje druhé kolo sázek. V tomto kole již 
neexistuje sázka, kterou by bylo nutné ze zaèátku dorovnávat a tak je možné nevsadit a pøesto zùstat ve høe, pokud nevsadí nìkdo ze 
soupeøù. Toto i všechna další sázková kola zaèíná malý blind nebo první hráè ve smìru hodinových ruèièek od malého blindu, který 
ještì zùstal ve høe a zbývají mu ještì žetony. Pravidla sázení jsou obdobná jako v prvním kole. 

Zùstanou-li ve høe alespoò dva hráèi následuje ètvrtá spoleèná karta na stole hlavou nahoru. To je turn. Po jejím vyložení, v pøíp adì, že 
alespoò dva hrající hráèi mají pøed sebou ještì nìjaké žetony, následuje tøetí kolo sázek.   

Zùstanou-li ve høe alespoò dva hráèi následuje pátá spoleèná karta na stole hlavou nahoru. To je river. Po jejím vyložení, v pøípadì, že 
alespoò dva hrající hráèi mají pøed sebou ještì nìjaké žetony, následuje poslední kolo sázek. 

Pokud po posledním kole sázek zbývají ve høe alespoò dva hráèi, následuje vyložení karet. První ukazuje ten, kdo naposledy sázel, 
poslední mùže ten, kdo naposledy dorovnával. Ten, kdo naposledy sázel, ukáže svou kombinaci. Hráè, který je dál na øadì, ukáže svou 
kombinaci v pøípadì, že je silnìjší než nejsilnìjší ukázaná kombinace nebo je silná dost na to, aby mìla šanci vyhrát èást banku. Pokud 
jeho kombinace není dost silná, má hráè možnost rozhodnout se, zda své karty ukáže nebo je schová. 

Hlavní bank vyhrává hráè s nejsilnìjší kombinací. Pokud se stalo, že v prùbìhu sázení dal nìjaký hráè do hry všechny své žetony a 
tento hráè vyhraje, dostane z banku pouze do výše dorovnání jeho žetonù ostatními soupeøi. Zbytek banku si rozdìlí ostatní podle 
stejných pravidel. Pokud má karetní kombinace nìkolika hráèù stejnou hodnotu, dìlí se pøíslušný bank mezi nì. Pokud to nelze rozdìlit 
rovným dílem, zbytek po dìlení banku poètem hráèù v žetonech získá výherce nejblíže dealerovi proti smìru hodinových ruèièek. 

Hru lze hrát o žetony, které pøímo odpovídají penìzùm. Pak si hráè v jakémkoli okamžiku mùže promìnit své žetony na peníze a odejít 
od stolu. V pøípadì, že žetony ztratí mùže je naopak vìtšinou dokoupit. 



 

 

Další variantou je turnajový poker. Hráè si koupí za daný vklad žetony. Turnaj se hraje do doby než jeden hráè získá všechny žetony 
soupeøù a stává se vítìzem. Ostatní hráèi musí své žetony prohrát. V nìkterých turnajích mùže hráè v prùbìhu první fáze hry dokupovat 
žetony. Nikdy ale nelze žetony prodat zpìt. Hráè musí buï z turnaje vypadnout s nulovým poètem žetonù nebo turnaj vyhrát. Poøadí 
hráèù v turnaji se sestaví podle opaèného poøadí vypadnutí. Peníze, které všichni vložili na zápisném do turnaje si rozdìlí nejlepší hráèi. 

Výherní kombinace 

                                         

Pøi závìreèném ukázání rozhoduje síla karetní kombinace. Každý hráè má k dispozici dvì soukromé karty a pìt spoleèných, vyložených 
na stole. Z tìchto sedmi karet sestavuje nejsilnìjší možnou kombinaci pìti karet. Nejsilnìjší pìtikaretní kombinace vyhrává. 

Hodnota karty je urèena èíslem nebo písmenem na ní uvedeným. Nejvyšší kartou je A eso, následuje K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 
Všechny barvy karet jsou rovnocenné. 

Výherní kombinace od nejvyšší po nejnižší jsou následující: 

o Royal flush je èistá postupka z pìti karet s esem na konci, máte-li tuto kombinaci (napø. srdcové 10, J, Q, K, A), nikdo vás 
nemùže pøebít. Pokud se kombinace tìchto pìti karet objeví na stole, dìlí se bank mezi všechny hráèe, kteøí zùstali ve høe. 

o Straight flush je èistá postupka zakonèená nižší kartou, než A. V pøípadì, že více hráèù má straight flush, vítìz je ten, kdo 
má tuto postupku zakonèenou vyšší kartou. V pøípadì shody se bank dìlí. 

o Poker je ètveøice, tzn. ètyøi karty stejné hodnoty (napø. ètyøi šestky). V pøípadì, že má více hráèù poker a ve høe není silnìjší 
kombinace, rozhoduje o vítìzi hodnota pokru (esový poráží králový). V pøípadì stejné hodnoty rozhoduje velikost páté karty. 
V pøípadì shody se bank dìlí. 

o Full house je trojice a dvojice (napøíklad tøi sedmièky a dvì desítky). V pøípadì, že má více hráèù fullhouse a ve høe není 
silnìjší kombinace, rozhoduje hodnota trojice. V pøípadì shody rozhoduje hodnota dvojice. V pøípadì shody se bank dìlí. 

o Flush je pìt karet libovolné hodnoty, ale stejné barvy (napø. pikové eso, desítka, osmièka, sedmièka a dvojka). Má -li víc hráèù 
flush a ve høe není silnìjší kombinace, rozhoduje nejvyšší karta flushe, v pøípadì shody druhá nejvìtší, v pøípadì shody tøetí 
nejvyšší, v pøípadì shody druhá nejnižší, v pøípadì shody nejnižší. V pøípadì stejné hodnoty všech karet flushe, se dìlí bank. 

o Straight je špinavá postupka (napø. køížová pìtka, srdcová šestka, piková sedmièka, srdcová osmièka a kárová devítka ). 
Má-li straight víc hráèù a ve høe není silnìjší kombinace, vítìz je ten, kdo má tuto postupku zakonèenou vyšší kartou. V 
pøípadì shody se bank dìlí. Eso mùže fungovat jako karta nejvyšší, ale i jako karta nejnižší. 

o Trips je trojice (napø. tøi králové). V pøípadì, že ve høe není silnìjší kombinace a více hráèù má trojici, rozhoduje hodnota 
trojice o vítìzi. V pøípadì shody rozhoduje hodnota vyšší ze dvou doplòujících karet, v pøípadì shody nižší z nich, v pøípadì 
shody se bank dìlí. 

o Two pair jsou dvì dvojice (napø. dvì trojky a dvì ètyøky). V pøípadì, že ve høe není silnìjší kombinace a více hráèù má dvì 
dvojice, rozhoduje hodnota vyšší z dvojic o vítìzi. V pøípadì shody rozhoduje hodnota nižší dvojice. V pøípadì shody 
rozhoduje pátá karta a pokud je i ta stejná bank se dìlí. 

o Pair je dvojice (napø. dvì pìtky). Pokud nikdo z hráèù nedrží lepší kombinaci než dvojici, rozhoduje její hodnota o vítìzi. V 
pøípadì shody rozhoduje nejvyšší ze tøí doplòujících karet, v pøípadì shody druhá nejvyšší, v pøípadì shody nejnižší, v 
pøípadì shody se bank dìlí. 

o High card je vysoká karta. Pokud nikdo nemá lepší kombinaci, rozhoduje o vítìzi nejvyšší z pìti karet, v pøípadì shody 
rozhoduje druhá nejvyšší, v pøípadì shody tøetí nejvyšší, v pøípadì shody druhá nejnižší, v pøípadì shody nejnižší, v pøípadì 
shody se dìlí bank.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Slovník 

o Call znamená dorovnat. 

o Raise znamená dorovnat a pøihodit. 

o Check znamená nesázet toto kolo, aby soupeø nezjistil jaké máte karty.  

o Bet znamená vsadit po vyložení flopu, turnu a riveru. 

o All in znamená vsadit vše. 

o Fold znamená zahodit karty 

 

 

 

Herní strategie 

 

Hráèi se obvykle bìhem hry snaží odhadnout své šance na výhru s ohledem na své karty, dosud vyložené karty a sázky soupeøù. 
Protože ve vìtšinì her nedojde k ukazování karet, je významné odhadnout jednak své šance na výhru pøi pøípadném ukazování, ale 
také šanci, že ostatní soupeøi položí karty po sázce hráèe. 

V nìkterých pøípadech sázejí hráèi hodnì žetonù s kombinací, která pøi závìreèném ukazování nemá velkou šanci vyhrát a 
pøedpokládají, že ostatní hráèi položí karty. Takovému zpùsobu hry se øíká blafování a jeho úspìšnost závisí ve hrách no limi t èasto na 
poètu žetonù hráèe a tedy na tlaku který mùže svými žetony vyvinout na soupeøe. 

V pokeru existuje mnoho strategií od agresivních, kdy hráèi èasto navyšují sázky a nutí soupeøe ke skládání až po pasivní, kdy hráèi 
málo sázejí, èasto sázky pouze dorovnávají a spoléhají na vítìzství pøi pøípadném ukazování. 
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