
PRŮBĚH SÁZENÍ 

 

Licitování v prvním sázkovém kole (PRE-FLOP ROUND) 

V tomto prvním kole se začíná vyjadřovat jako první hráč sedící po levé ruce hráče, který 

položil na stůl velkou sázku naslepo (BIG BLIND). Tento hráč má tři možnosti akce: 

1)      FOLD (složení karet, tj. odstoupení ze hry) 

2)      CALL (dorovnání poslední sázky) 

3)      RAISE (navýšení sázky poslední sázky) 

 

Další následující hráči včetně vlastníka DEALER BUTTONu se mohou vyjádřit také jedním z 

výše uvedených způsobů a navíc mohou ještě znovu navýšit sázku (RERAISE).  Jestliže má 

zájem zůstat ve hře také hráč se SMALL BLINDem, musí dorovnat sázku do výše velkého 

BLINDu nebo do výše případné sázky předtím. Jestliže je nakonec na řadě hráč, který má 

velký BLIND, může ještě jednou otevřít sázení tím, že zvýší (RAISE) svůj BIG BLIND v 

rámci povolených sázkových limitů. Tuto opci má hráč s BIG BLINDem pouze v prvním 

sázkovém kole a to pouze jednou. Minimálním navýšením sázky bývá hodnota velkého 

BLINDu.  

 

 

FLOP – rozdání tří společných karet 

 

Po skončení prvního sázkového kola umístí dealer všechny sázky na jedno místo, zpravidla 

doprostřed stolu. Poté spálí jednu kartu a vyloží na stůl tři odkryté společné karty (FLOP). 

Pokud FLOP obsahuje více karet než tři, potom musí dealer zamíchat karty (bez HOLE 

CARDS a spálené karty) a rozdat potom nový FLOP. 

 

Licitování ve druhém sázkovém kole (FLOP ROUND) 

 

Druhé sázkové kolo začíná spálením vrchní karty dealerem a akcí prvního hráče sedícího 

nalevo od hráče s DEALER BUTTONem, který nepoložil karty. Tento hráč má tři možnosti 

vyjádření: 

1)      může položit (FOLD) karty 

2)      může pauzírovat (CHECK) 

3)      může vsadit (BET) vklad v rámci povolených limitů  

 

V případě, že je hráč na první pozici nebo nebyla učiněna žádná změna vkladu hráčem před 

ním, může postoupit akci na dalšího hráče právě prohlášením CHECK. Minimálním 

navýšením sázky je hodnota velkého BLINDu. 

 

Rozdání čtvrté společné otevřené karty – TURN 

Po skončeném licitování ve druhém sázkovém kole umístí dealer všechny sázky do POTu. 

Potom spálí (odloží) jednu kartu (skrytým způsobem) a vyloží na stůl čtvrtou společnou 

odkrytou kartu hned vedle FLOPu. 

 

 

 

 

Licitování ve třetím sázkovém kole (TURN ROUND) 

 



Po spálení třetí,poslední, karty a vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět hráč sedící 

jako první po levé ruce držitele DEALER BUTTONu. Hráč má stejné možnosti vyjádření 

jako v předcházejícím licitování. Minimální navýšení sázky je opět výše  hodnoty BIG 

BLINDu. 

 

 

Rozdání páté společné odkryté karty – RIVER 

 

 Po ukončeném licitování ve třetím sázkovém kole dealer umístí opět všechny sázky do POTu 

a opět spálí (odloží) další kartu skrytým způsobem. Potom umístí k předchozím board kartám 

pátou resp. poslední společnou odkrytou kartu (RIVER).  

 

Licitování ve čtvrtém, tj. posledním sázkovém kole a odkrytí karet – SHOWDOWN 

 

 Po rozdání river karty dochází ke čtvrtému licitování, v němž má minimální navýšení sázek 

opět hodnotu výše sázky BIG BLIND. 

 Po ukončení licitování dealer umístí sázky do POTu a vyzve ještě aktivní hráče k ukázání 

zakrytých karet (HOLE CARDS). 

 

V úvahu je možné brát následující kombinace karet hráčů: 

1)      dvě HOLE CARDS a tři karty ze společných karet 

2)      jednu HOLE CARDS a čtyři karty ze společných karet 

3)      ani jednu HOLE CARD čili všechny společné karty (tato alternativa se nazývá 

 PLAYING THE BOARD) 

 

Dealer určí hráče, který drží nejsilnější karetní pokerovou kombinaci. Ten vyhrává celkový 

bank (POT) snížení o poplatek herně(cash game). V případě absolutně identických výherních 

kombinací se POT dělí (CHOP UP). BARVA V TOMTO PŘÍPADĚ NEHRAJE ŽÁDNOU 

ROLI. Pokud se bank resp. POT nedá rozdělit na stejné díly, větší částku obdrží vždy hráč, 

který je ve následující sázkové pozici po dealer butonu 

Hra skončí i v případě, když v rámci licitování ve kterékoliv fázi hry zůstane ve hře již jen 

jediný aktivní hráč, tj. ostatní hráči složí (FOLD) karty. Tento hráč potom vyhrává bank a 

nemusí ukázat své karty. 

Jestliže v rámci posledního čtvrtého sázkového kola všichni hráči pauzírovali, tj. zdrželi se 

sázení (CHECK), začne odkrytí svých karet (SHOWDOWN) jako první hráč, který 

pauzíroval jako první. V případě, že došlo v tomto kole pouze k sázení (BET) a ne ke 

zvyšování sázek (RAISE) odkrývá své karty jako první hráč, který vsadil jako první a pak 

postupně ostatní po směru hodinových ručiček. 

Jestliže v průběhu závěrečného sázení nechybělo zvyšování sázek (RAISE), začne odkrývat 

své karty jako první hráč, který zvýšil sázku jako poslední(BET,RAISE,RE-RAISE). 

Zbývající karty jsou ukazovány (vycházeje od začínajícího hráče) po směru hodinových 

ručiček. Toto pravidlo platí mimo hru, kde je jeden nebo více hráčů v ALL-IN. 

 


