
Pravidlo ALL IN 

 

Jestliže je momentálně hráč ve hře a na stole mu zbývá již jen pár žetonů, může se stále 

zúčastňovat sázek (tj. být ve hře). V případě, že nebude mít hráč dostatek žetonů například na 

dorovnání sázky, vsadí do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechce položit karty) a 

bude tzv. ALL IN. Hraje tedy přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v 

aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň 

sázek hráče (jinými slovy řečeno: hráč nemůže vyhrát od druhého hráče žádné žetony(peníze), 

které by přesahovaly jeho vklady). Následuje vytvoření druhého banku (SIDE POT), o který 

hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou 

kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými 

sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací. 

Podívejme se ještě na závěr na situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není ALL IN 

a jeho protihráči již všichni ALL IN jsou. V tom případě již nemůže dojít k žádnému sázení a 

pokud se toto přihodí například v turnaji, tak všichni hráči otevírají podle pravidel své karty – 

SHOW DOWN, i když třeba není ještě procedura hry u konce.  

 

K situaci, kdy jde někdo ALL IN se váže ještě jedno speciální pravidlo. V případě, kdy ALL 

IN sázka je zvýšením předchozího vkladu  a jedná se tedy o RAISE, se užívá pravidla 

zvaného FULL BET RULE, které říká, že jestliže částka RAISE ALL IN nedosahuje výše 

předchozího RAISE/BET, nejedná se v podstatě o klasické zvýšení (RAISE) a tedy tato sázka 

ALL IN neotvírá prostor pro další sázecí akce – RE RAISE. Například: řekněme, že hráč A 

otevírá sázení sázkou (BET) 20 , hráč B další v pořadí má před sebou žetony pouze v hodnotě 

25 , které vsadí jako ALL IN – v tomto případě se tedy jedná o jakési pseudo navýšení 

(PSEUDO RAISE), protože k opravdovému RAISE mu chybí 15 . Jestliže nyní třetí hráč v 

pořadí C dorovná (CALL) předchozího ALL IN hráče 25 , potom první hráč A (chce-li zůstat 

ve hře) jen dorovná sázku ALL IN hráče B požadovanými 5  – tento hráč A již nemá možnost 

navýšit sázku (RERAISE) hráče B, který šel ALL IN. ALL IN sázka hráče B není totiž 

považována za opravdové navýšení (RAISE) – je s ní z hlediska pravidel nakládáno jako 

se speciálním dorovnáním, které neopravňuje prvního hráče k tomu, aby na ní reagoval dalším 

zvýšením (RERAISE). Hráč A tedy v tomto případě svým 5  dorovnáním pouze uzavřel 

sázecí kolo. 

 


