
Pravidla hry 

 

V následujícím textu jsou popsány běţné principy hry a jednotlivé nuance pravidel, které jsou 

brány jako herní řád(HOUSE RULES) , který je kaţdému hráči k dispozici, aby se předešlo 

případným sporným situacím. Zrovna tak se personál herny řídit interním herním manuálem, 

který by měl upravovat detaily profesionálního řízení hry.  

!!! V případě jakýchkoliv sporných situací je rozhodčím situace ředitel 

turnaje(FLOORMAN), který rozhodne a jeho rozhodnutí je bráno jako konečné !!! 

Vklad do hry BUY-IN 

Hráč, který chce začít hru u pokerového stolu, si musí nejdříve vyměnit peníze za ţetony. 

Stoly mají v hernách stanovenou minimální peněţní částku(nebo turnajový buy-in), k této 

výměně označenou jako BUY-IN. Všechny vyměněné ţetony potom musí leţet před hráčem 

viditelně na stole a hráč by s nimi neměl manipulovat jinde neţ na stole. Jinými slovy: ţetony 

hráče zůstávají na stole před hráčem aţ do té doby, dokud není přesazen na jiný hrací stůl, 

neukončí hru (tedy buď je neprohraje, nebo si je nevymění nazpátek za peníze při ukončení 

hry cash game = cash out). Jestliţe hráč v průběhu her vyhrává, nemůţe si odebírat ţetony ze 

stolu, pokud je ještě ve hře. Stejně jako nelze odebírat ţetony ze stolu, není moţné v průběhu 

rozehrané hry ţetony na stole doplňovat. Dokoupit další ţetony si hráč můţe aţ po skončení 

aktuální hry(v turnaji - RE-BUY,SINGLE RE-BUY,DOUBLE RE-BUY….,ADD´ON). Hráč 

můţe případně prohrát pouze ty ţetony, které má před sebou na stole. 

Karty, počet hráčů, dealer a umístění hráčů. 

TEXAS HOLDEM poker se hraje s jedním balíčkem standardních karet francouzského typu, 

který obsahuje 52 listů (čtyři barvy po 13 kartách s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, 

K, A).  Hru organizuje herna a hráči hrají proti sobě. Obvykle se hraje v počtu 2 aţ 10 

účastníků. Hru vede člen personálu herny (DEALER), který rozdává karty a vykonává 

všechny obsluţné činnosti nutné pro plynulý průběh hry. Centrálním místem hracího stolu 

na TEXAS HOLDEM je místo pro dealera a herní pozice hráčů jsou situované od jeho levé 

ruky podél oválné linie hracího stolu aţ k jeho pravé ruce. 

Pozn.: pro potřeby taktických rozborů hry bývají pozice hráčů u stolu označovány jako 

EARLY POSITION (pozice 3,4 a 5 v pořadí), MIDDLE POSITION (pozice 6,7 a 8 v pořadí) 

a LATE POSITION (pozice 9 a 10 v pořadí). Pozice 1 a 2 náleţí ve hře hráčům, kteří jsou 

drţiteli malé sázky naslepo (SMALL BLIND – pozice 1) a velké sázky naslepo (BIG 

BLIND – pozice 2). 

 

Míchání karet 

 

Před otevřením hry jsou u stolu k dispozici obvykle(zpravidla)   2 balíčky karet, které se 

vzájemně mění při kaţdé výměně dealera,nebo dle rozhodnutí floormana. O výměnu karet 

můţe poţádat i hráč,který zdůvodní svoji ţádost, a pokud bude shledána jako oprávněná, ke 

změně karet FLOORMAN přistoupí.   Zkontroluje se kvalita karet a karty se na stole 

zamíchají. Proces míchání karet by neměl být delší neţ 30 sekund. 

Karty se míchají v pořadí stylů, které se nazývají CHEMMY-SHUFFLE (1x), RIFFLE-

SHUFFLE (2x), STRIP-SHUFFLE (1x) a opět RIFFLE-SHUFFLE (1x). Proces míchání karet 

končí jejich snímáním. 

 

 

Losování pořadí 

 

Losování pořadí(usazení) hráčů na pozice buď zajistí  

1) floorman losováním před turnajem nebo  



2) v první(otevírací) hře vylosuje dealer pořadí hráčů. V případě č. 2Po zamíchání karet rozdá 

dealer kaţdému z hráčů jednu odkrytou kartu. Hráč s nejvyšší kartou a barvou (HIGH CARD 

BY SUIT) obdrţí značku označující DEALER BUTTON. Tento speciální ţeton označuje 

teoretického dealera a na konci kaţdé jednotlivé hry ho dealer posunuje ve směru hodinových 

ručiček na dalšího hráče v pořadí. V případě stejných karet rozhoduje při losování sestupné 

pořadí barev – piky, srdce, kříţe a káry (SPADE, HEART, CLUB, DIAMOND).  

Základní sázky –  SMALL a BIG BLIND 

Ještě předtím neţ dealer rozdá hráčům karty, musí vsadit hráč, sedící jako první nalevo od 

značky DEALER BUTTONu takzvanou malou sázku naslepo (SMALL BLIND). Zároveň 

musí poloţit takzvanou velkou sázku naslepo (BIG BLIND) hráč, který sedí jako druhý 

nalevo od značky DEALER BUTTON. Velikost malé sázky naslepo odpovídá polovině 

niţšího sázkového limitu, který platí pro první sázkový interval. Velká sázka naslepo se rovná 

dvojnásobku malé sázky naslepo a má tedy stejnou hodnotu jako niţší sázkový limit. 

Sázky jsou takto nazývány z toho důvodu, ţe hráči musejí vsadit poţadovanou sumu ještě 

před tím, neţ se podívají na své zavřené karty. Sázky naslepo se pouţívají z toho důvodu, aby 

v kaţdé hře byly v banku (POTu) nějaké ţetony(finanční prostředky). Zásadní význam mají 

tyto vynucené sázky v turnajových hrách, protoţe pomáhají vyřazovat hráče ze hry, jelikoţ 

jsou pravidelně zvyšovány a hráči s menším počtem ţetonů nemají na jejich zaplacení.  

 

JELIKOŢ SE PŘED KAŢDOU NOVOU HROU POSUNUJE DEALER BUTTON VE 

SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK NA DALŠÍHO HRÁČE V POŘADÍ, POSOUVAJÍ SE 

DOLEVA VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK TAKTÉŢ I  BLINDY. 

 

 U alternativy hry pouze dvou hráčů (HEANDS-UP PLAY) sází malou sázku naslepo 

(SMALL BLIND) drţitel DEALER BUTTONu. Jeho soupeř musí v tomto případě vsadit 

velkou sázku naslepo (BIG BLIND).  

Při CG = v případě, ţe by hráč díky své nepřítomnosti u stolu nevsadil vynucenou BLIND 

sázku, potom můţe vstoupit znovu do hry, aţ po jejím dodatečném zaplacení – nemůţe se 

tedy vyhnout platbě vynucených sázek naslepo. Nový hráč také nemůţe vstoupit do hry na 

místě mezi dvěma hráči, kteří mají sázky naslepo. V tomto případě musí počkat, aţ kolem něj 

projde DEALER BUTTON a potom teprve má moţnost na svém místě zasáhnout do hry. 

V předcházejících případech můţe hráč vstoupit do hry i mimo výše uvedené případy, a to 

tak, ţe zaplatí jak svoji „nezaplacenou“ povinnou sázku, tak i „pokutu“ ve výši SMALL 

BLINDu.   

Rozdání zakrytých karet – HOLE CARDS 

Dealer stanoveným způsobem zamíchá karty a rozdává je postupně tak, aby nebyly ukázané 

jiným hráčům. První kartu obdrţí hráč s malou sázkou naslepo (SMALL BLIND) a po něm 

dostanou po jedné kartě další hráči v pořadí dle hodinových ručiček aţ má kaţdý hráč 2 

zavřené karty (HOLE CARDS) – poslední kartu rozdání dostane hráč s DEALER 

BUTTONem. Jestliţe se v průběhu rozdávání převrátí karta(karta č. 4), dokončí dealer 

rozdávání obvyklým způsobem. Převrácenou kartu hned vymění dealer za vrchní kartu 

v balíčku a tato původní karta bude pouţita jako karta spálená resp. odloţená (BURN  

CARD). V případě, ţe se převrátí karta č. 1,2,3 jedná se o MISTAKE DEAL, a karty jsou 

zamíchány znovu. Jestliţe se v průběhu rozdání převrátí více neţ jedna karta, bývá rozdání 

neplatné. Hráči nesmí ukázat karty jiným hráčům, dokud nedojde k závěrečné fázi, tj. odkrytí 

karet (SHOWDOWN). Karty nesmí opustit prostor plochy stolu a musí být vţdy pro kontrolu 

v zorném poli dealera. 

 


