
Dorovnání sázky (CALL) 

 

Dorovnání sázky – CALL je výraz pro situaci, kdy hráč, který je  na řadě dorovná sázku 

(BET) předchozího hráče a vsadí do banku obnos, který je stejné hodnoty jako sázka (BET) 

předchozího hráče. Pokud chce hráč na řadě mít zachovánu šanci na získání banku (POTu) 

musí samozřejmě v aktuálním sázkovém kole minimálně dorovnat sázku(CALL) i hráče, 

který nesedí hned bezprostředně po jeho pravici, ale vsadil před ním. 

Jestliže hráč dorovnává (CALL) zvýšení (RAISE) předtím než investoval nějaké žetony do 

banku, nazývá se toto dorovnání COLD CALLING.  

Při hře v BONVER clubu je třeba si dávat pozor na přesnou proklamaci toho, co chceme z 

hlediska sázek dělat, pokud jsme tedy na řadě. Výraz CALL je možné použít pouze pro 

„čisté” dorovnání a neměl by se spojovat s jiným prohlášením.Věta „I call and raise 100 ” 

(dorovnávám a zvyšuji) by mohla být a bude považována za tzv. STRING RAISE, což je 

výraz pro nedovolený způsob zvýšení sázky – podobně se používá obecnějšího termínu 

STRING BET, což je výraz pro nedovolenou sázku položenou postupně – tzn. sázka bude 

brána pouze jako CALL. 

 

 

 

 

 

Zvýšení sázky (RAISE)    

 

 RAISE znamená zvýšit sázku (BET) o hodnotu, která je povolena. Tím že zvýšíme sázku 

například hráče, který hraje před námi, nutíme následující následující hráče minimálně k 

vyrovnání (CALL) nové (naší) sázky. 

Pokud by některý z následujících hráčů ještě naši sázku zvýšil, jednalo by se o tzv. RERAISE 

(opětné zvýšení). Pokud tedy v sázkovém kole někdo podruhé zvýší (RAISE), jedná se o 

RERAISE (v této úvaze není započítána první sázka – OPENING THE POT). 

S výjimkou tzv. LIVE BLINDu (LIVE BLIND je výraz pro právo hráče s velkým blindem 

zvýšit sázku) nemůže hráč, který je opět na řadě svůj vlastní vklad (BET) zvýšit (RAISE), 

pokud předtím nebyl navýšen (RAISE) jiným hráčem. Navýšení (RAISE) musí být vždy 

alespoň tak vysoké, jako je dvojnásobná výše sázky (BET) nebo BIG BLINDu, která je 

navyšována (RAISE). Totéž platí pro opětovné zvýšení (RERAISE), které musí být 

minimálně tak velké jako zvýšení (RAISE). Jestliže tedy například jeden hráč vsadí 5 , 

následující hráč musí zvýšit (pokud má tento záměr) minimálně o dalších 5 , tedy nemůže 

zvýšit třeba jen o 4 . Toto pravidlo pochopitelně není aplikováno na sázky ALL IN. 

V mnoha hernách, které nabízejí hry s danými limity existují omezení, které se váží k počtu 

možných navýšení (RAISE). Často bývá u limitních her stanoven maximální počet možných 

zvýšení (RAISE) na tři nebo čtyři. Například, jestliže je možné v jednom sázkovém kole 

zvýšit (RAISE) sázku pouze třikrát (toto pravidlo je označeno jako THREE REISE RULE), 

může vypadat situace při sázení třeba takto: 

hráč A otevře sázky vkladem (BET) 5  a následující hráč B navýší (RAISE) jeho sázku tím, že 

celkem vsadí 10 . Hráč C vsadí celkem 15  (tj. navýší předchozí sázku pěti dolary) a hráč D 

vsadí celkem 20 , protože opět navýší (RAISE) předchozí sázku pěti dolary. Protože všichni 

tři hráči B,C a D provedli navýšení (RAISE), je kvóta maximálních možných tří navýšení 

vyčerpána a nikdo další již v tomto kole nemůže navýšit (RAISE) sázku.Poslední dovolené 

zvýšení v průběhu jednoho kola sázek se nazývá CAP . V uvedeném případě je tedy možné 

říci, že sázení bylo dovršeno zvýšeními –  pro tento případ existuje v pokeru věta: THE 

BETTING IS CAPPED.  



V této souvislosti je důležité poznamenat, že u POT LIMITních her a her bez limitu (NO 

LIMIT) omezení počtu zvýšení (RAISE) neexistují. 

Užití tohoto pravidla bude oznámeno před turnajem, ale zpravidla uživáno nebude. 

 

Pauzírování (CHECK) 

 

Od druhého sázkového kola může každý hráč pauzírovat, pokud nebyl v tomto kole 

uskutečněn žádný vklad. Vyjádřením CHECK dává hráč najevo, že chce zůstat ve hře, 

přičemž si zachovává právo reagovat (dorovnáním nebo zvýšením) ve stejném sázkovém kole 

na případné následné akce soupeřů, kteří jsou na řadě po něm. K vyjádření záměru pauzírovat 

se používá gesto poklepání rukou na stůl !!! nebo verbální proklamace slovem CHECK. 

 

Složení karet (FOLD)  

 

Jestliže se hráč nechce zúčastnit hry, vystoupí z ní tím, že odhodí karty na stůl za drop zone, 

nebo ohlásí svůj záměr slovem FOLD. Každý hráč je povinen si své rozdané karty hlídat před 

spálením karet dealerem. Dále je naprosto nepřijatelné a proti všem pokerovým pravidlům, 

aby hráč složil své karty mimo pořadí. Hráč má právo reagovat pouze v okamžiku, kdy je na 

něm řada. Jestliže usoudíte, že vaše karty nemají naději na úspěch a máte tedy v záměru je 

složit, stále musíte zachovávat ohled k dalším hráčům, abyste nedali předčasně najevo že se 

sázením končíte. Vaše předčasné prozrazení faktu, že složíte hru, může dát zbývajícím 

hráčům informaci, na níž by neměli mít zatím právo.  

Karty rozdané na pozici hráči, který není ale při dorozdání druhé karty přítomen na pozici, 

jsou automaticky FOLD, a to v jakémkoliv případě. Toto pravidlo neplatí jen v případě, že je 

hráč s výší svého stacku v all-in. V tomto případě se hra odehraje, a to až do show down.  

Privat info : Vědomí, že držíte slabé karty může například povzbudit některého z hráčů, aby 

hrál dál – přitom se může jednat o hráče, který by mohl být jinak oklamán blufem jiného 

soupeře. Nabízí se uvést v této souvislosti klasický případ, kdy se vám může stát, že vás 

předčasné odhození karet poškodí. Řekněme, že ve hře jsou včetně vás tři hráči a vy jste 

vytušili, že jeden ze soupeřů nemá v ruce vůbec nic. Napadne vás, že byste tedy mohli blufem 

dostat ze hry soupeře, který by přišel na řadu ještě předtím, než protihráč, o jehož kartách 

právě tušíte, že jsou slabé. Protivník, kterého se snažíte vyřadit ze hry blufováním vás začne 

pozorně zkoumat a nakonec složí karty – bude se totiž obávat nejenom vaší sázky: i když vám 

nenaletí na bluf a dorovná vás, stále se ještě může obávat faktu, že za ním je na řadě pořád 

ještě jeden hráč, který ho může zničit. Nu a když se Vám takto podaří obalamutit soupeře, 

který je před vámi, náhle ten hráč, o kterém jste usoudili, že má slabé karty, složí předčasně 

svou hru mimo pořadí, tj. ještě dříve, než vám složí karty ten hráč, na něhož jste ušili 

zvýšením sázky bluf. Což může být pro vás katastrofa, protože blufovaný soupeř vás místo 

složení karet dorovná a vy potom můžete ztratit bank (POT), který by byl třeba váš, kdyby 

soupeř se slabými kartami předčasně nesložil hru.  

 


