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M305030 – Ruleta set  

– set pro hraní různých druhů hazardních her 

Ruleta 
Evropská a francouzská verze rulety je po staletí nejpopulárnější kasino-hra na světě. 

Cíl hry: hráč rulety sází na vítězné číslo, vítězným číslem je číselné pole, ve kterém zůstane 
usazena kulička poté, co se po roztočení kolo rulety společně s kuličkou zastaví.  

Parametry kola rulety: 

 Roztáčené kolo rulety je rozděleno na 37 polí s číslicemi 0 až 36 
 Pole 1 až 36 jsou střídavě barevně odlišena červenou a černou barvou 
 Čísla nejsou na kole rulety řazena chronologicky za sebou. 
 Jediné pole má zelenou barvu a je označeno číslem nula 

 

 Obr. 1: Ruleta    Obr. 2: Pravidla sázení 

Pravidla sázení 
Existuje několik typů ruletových sázek seskupených do dvou kategorií: vnitřní a vnější sázky. 
Každá sázka pokrývá různou sadu čísel a má jinou distribuci. 

Značení Sázka Popis 

Vnitřní sázky rulety 

1 Přesné 
Žeton lze vsadit pouze na jednotlivé číslo, včetně nuly (0). 
Žeton se položí přímo na jednotlivé číslo. 

2 Rozdělená sázka 

 
Žeton lze vsadit na jakákoliv dvě sousedící čísla, 
položením na čáru, která je dělí. Pamatujte, že žeton lze 
položit také na čáru dělící nulu (0) a 1, 2 a 3. 

3 Sázka na uličku 
 
Sázky na uličku pokrývají tři čísla. Žeton se položí na 
vnější ohraničující čáru ruleta stolu, vedle odpovídající 
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řady tří čísel. Všimněte si, že sázky na uličku lze umístit 
také na 0,1 a 2; 0, 2 a 3. 

 
 
4 

 
 
Rohová sázka 

 
 
Rohové sázky pokrývají čtyři čísla. Žeton se pokládá na 
průsečík čtyř čísel. Můžete také vsadit na 0, 1, 2 a 3. Žeton 
se položí na horní pravou hraniční čáru ruleta stolu, mezi 0 
a 3. 

5 Sázka na řadu 

 
Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tj. šest různých 
čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na vnější 
ohraničující čáru ruleta stolu, kde ji protíná čára oddělující 
dvě řady. 

Vnější sázky rulety 

6 Sázka na sloupec 
Na krátké straně ruleta online stolu, kde jsou tři označená 
pole 2 TO 1. Žetonem položeným do jednoho z těchto tří 
polí označíte všech dvanáct čísel nad ním (kromě 0). 

7 Sázka na tucet 

 
Můžete sázet na skupinu dvanácti čísel položením žetonu 
do jednoho ze tří polí označených “P12” (rovno 1. 12), 
“M12” (rovno 2. 12) a “D12” (rovno 3. 12). 

8 
Sázky Černá/Červená, 
Sudá/Lichá a 
Nízká/Vysoká 

 
Sázka položená do jednoho z těchto polí pokrývá polovinu 
čísel ruleta stolu (kromě 0). Každé pole pokrývá 18 čísel. 
Červená/Černá: Položte sázku do pole s červeným nebo 
černým symbolem. 
Sudá/Lichá: Položte sázku do pole označeného PAIR 
(sudá) nebo IMPAIR (lichá). 
Vysoká/Nízká: Položte sázku do pole označeného 
MANQUE (1-18) nebo PASSE (19-36). 

Tabulka výplat Francouzská ruleta 

Žeton pokrývá Sázka Výhry 

1 číslo Přesné 35 ku 1 

2 číslo Rozdělená sázka 17 ku 1 

3 čísla Sázka na uličku 11 ku 1 

4 čísla Rohová sázka 8 ku 1 

5 čísel Sázka na pět 6 ku 1 

6 čísel Sázka na řadu 5 ku 1 

12 čísel Sázka na tucet nebo na sloupec 2 ku 1 

18 čísel Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá nebo Nízká/Vysoká 1 ku 1 
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Poker pravidla - Texas Holdem Poker	

Varianta Texas Holdem Poker je nejčastější varianta hry Poker.  

Pravidla Texas Holden jsou jednoduchá, proto se hra stala nejpopulárnější  
po celém světě, jak na internetu, tak v kasínech a klubech.  
Jednoduchost vám umožňuje přisednout ke stolu a hrát během pár minut,  
ačkoliv rozmanitost a hloubka hry vás zaujme na mnoho let.  
	
Rychlá	a	jednoduchá	poker	pravidla,	varianta	Texas	Hold´em.		

Texas Holden Poker - Pravidla 

Hraje se s balíčkem žolíkových karet, ovšem bez žolíků, tedy s 52 kartami - kříže (clubs), 
káry (diamonds), srdce (hearts), piky (spades) - v hodnotách eso (Ace), král (King), královna 
(Queen), kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2. 

Eso se považuje za nejsilnější kartu, ale v postupce může být i nejnižší. Pořadí kombinací 
najdete v článku Poker kombinace. Nejprve si projděte jednotlivé fáze hry. 

Hra Texas Holden Poker sestává z maximálně čtyř fází (Pre-Flop, Flop, Turn, River). Nemusí 
se vždy odehrát všechny, proto maximálně. 
Během hry se postupně vykládá 5 společných karet lícem nahoru a to během tří oddělených 
fází. 

 Flop je první fází a dealer vyloží první tři společné karty. 
 Druhou fází je Turn, vykládá se čtvrtá společná karta. 
 Třetí poslední fází Texas Holden Poker je River, vykládá se poslední, pátá společná 

karta. 

Texas Holden Poker - Pravidla rozdávání 

Vlastní karty se hráčům rozdávají po jedné po směru hodinových ručiček počínaje hráčem 
nalevo od dealera. 
Před rozdáním Flopu se první karta "pálí", tedy položí stranou, rubem nahoru. 
Před Turnem se pálí další karta. 
Před Riverem se pálí poslední karta. 

Texas Holden Poker - Jak určit vítěze 
Hráči na vytvoření vítězné kombinace mohou využít jak svých dvou karet, tak pěti 
společných a utvářejí se VŽDY kombinace z pěti karet. To znamená, že nejlepší kombinace v 
Texas Holden Poker může sestávat ze dvou karet hráče + tří společných, nebo jedné karty 
hráče + čtyř společných, nebo z pěti společných. Možná se budete divit, ale zde se často 
chybuje.  
Raději ještě jednou: V Texas Holden Poker skládáte kombinaci VŽDY z pěti karet. 

Hráč nalevo od toho, kdo si vylosoval pozici rozdávajícího, musí do hry 
vložit malou povinnou sázku (small blind, SB) a hráč nalevo od něj velkou 
povinnou sázku (big blind, BB). Jak budou sázky vysokém, záleží na 
pravidlech herny nebo daného turnaje. Často se začíná např. se sázkami 10 a 
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20 žetonů a počet žetonů každého hráče je zhruba 100 BB. Po stanoveném 
čase se potom povinné sázky postupně zvyšují. Tím dochází k akceleraci a 
není možné jen vyčkávat na nejsilnější kombinace. 

 

Texas Holden Poker – Průběh 

Každý hráč dostává před sebe dvě karty rubem nahoru, první se rozhoduje hráč na pozici SB, 
poté BB a dále po směru hodinových ručiček až k Dealerovi. Zde už možná tušíte, že ne 
všechny pozice jsou rovnocenné. Dealer a hráči na povinných sázkách se rozhodují jako 
poslední a mají tedy nejlepší pozici ve hře.  
V každé fázi Texas Holden Poker pravidla dovolují několik akcí, ze kterých hráči vyberou a 
mohou ji provést. Lze karty složit (zahodit) nebo pokračovat ve hře a sázet žetony. Každá 
sázka určuje, kolik je potřeba vložit do hry, abyste mohli pokračovat. Minimálně tedy musíte 
dorovnat velkou povinnou sázku. 
Pokud vždy v každé fázi zůstávají alespoň dva hráči (to jsou ti, kteří do hry vsadí shodně 
žetonů a zároveň nejvíce ze všech), tak se pokračuje k další fázi. 
Pokud i po Riveru (poslední fázi) zůstávají alespoň dva hráči ve hře, tak ukáží své karty a 
dojde k vyhodnocení kombinací. 

Fáze Texas Holden Poker 

 Rozdají se karty (každému dvě) 
 první kolo sázek 
 Flop (3 společné karty lícem nahoru) 
 druhé kolo sázek 
 Turn (čtvrtá společná karta lícem nahoru) 
 třetí kolo sázek 
 River (pátá společná karta lícem nahoru) 
 čtvrté kolo sázek 
 tzv. Showdown - ukazují se karty v ruce a hodnotí se výherní kombinace 

Texas Holden Poker - Pravidla pro sázky 

I pravidla sázení jsou jednoduchá a máte vždy tři možnosti. Ve variantě No limit, jak asi 
tušíte, nejste omezeni výší sázky, pouze počtem vašich žetonů. Během jednoho rozdání nelze 
žetony dokupovat. 
Pokud před vámi nikdo sázku nenavýšil tak můžete: 

 Check - checknutím sázku nezvyšujete (předpokládá, že již máte vsazeno z 
předchozího kola) 

 Bet - vsazení, další hráči po vás musejí vsadit minimálně to co vy; právě sázení dělá 
Texas Holden Poker tak zajímavým 

 Fold - složit své karty, dále se neúčastníte hry, začátečníci někdy dělají jednu chybu a 
to je složení karet, ačkoliv je k tomu nic nenutí. 

Pokud před vámi někdo sázel, tak můžete: 

 Call - dorovnat jeho sázku 
 Raise - zvýšení již vsazené sumy, sázíte tedy více než hráč před vámi (vícenásobné 

vsazení se nazývá Re-raise) 
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 Fold - složit své karty, dále se hry neúčastníte 

Shrnutí 
Jak vidíte, pravidla Texas Holdem Poker jsou jednoduchá. Během několika cvičných her si 
většinu určitě osvojíte a zbytek vychytáte časem. Díky své jednoduchosti je varianta Texas 
Holden Poker nejoblíbenější po celém světě. Nyní můžete začít trénovat, hrát jen tak pro 
zábavu nebo o peníze. Díky několika fázím sázení je možné dále se učit základní strategické 
principy hry, zlepšovat se a samozřejmě vydělávat peníze pokerem. 

Výherní kombinace v pokeru 

Partie pokeru končí dvěma způsoby. Buď jeden hráč donutí sázkami ostatní hráče složit karty 
a vyhrává bank bez nutnosti ukázat karty, nebo v posledním kole zůstane více hráčů. Ti pak 
ukáží karty a porovnají své výherní kombinace (showdown). Hráč s nejvyšší kombinací 
vyhrává bank (pot).  

Přehled výherních kombinací  

Výherní kombinace jsou řazeny od nejsilnější po nejslabší.  

Royal flush  

- nejvyšší výherní kombinace v pokeru  
– královská barva – postupka s esem,  
všechny karty ve stejné barvě  

Straight flush 

- postupka v barvě - pět po sobě následujících  
karet, všechny ve stejné barvě, postupka  
zakončená vyšší kartou vyhrává  

Four of a kind (poker) 

- čtveřice karet se stejnou hodnotou, v případě  
rovnosti kombinací vyhrává vyšší čtveřice  

Full house 

- trojice (three of a kind) a dvojice (a pair) dohromady,  
v případě rovnosti kombinací vyhrává hráč s vyšší trojicí  

Flush 

- pět karet stejné barvy, v případě rovnosti kombinací  
vyhrává hráč s nejvyšší kartou v barvě  
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Straight 

- postupka - pět po sobě následujících karet, v případě  
rovnosti kombinací vyhrává postupka zakončená  
vyšší kartou  

Three of a kind (trips) 

- trojice – tři karty se stejnou hodnotou, v případě  
rovnosti kombinací vyhrává vyšší trojice  

Two pair 

- dva páry čili dvě dvojice karet se stejnou hodnotou,  
v případě rovnosti kombinací vyhrává vyšší pár z obou  
dvojic, je-li vyšší pár stejný, rozhoduje nižší pár, je-li  
i nižší pár stejný, rozhoduje zbývající karta  

Pair (one pair) 

- jeden pár čili dvojice karet se stejnou hodnotou, vyšší  
pár poráží pár nižší, při rovnosti párů rozhoduje zbývající  
karta v ruce (kicker)  

High card 

- v případě, že nemáte žádnou z výše uvedených kombinací, počítá se pouze nejvyšší karta  

TIP  

Mají-li dva nebo více hráčů stejnou výherní kombinaci složenou ze stejných karet (např. 
všichni mají postupku zakončenou Q), dělí se bank rovným dílem mezi ně.  
Mají-li dva nebo více hráčů stejnou výherní kombinaci složenou z různých karet (např. 
trojice es, trojice osmiček atd.), vyhrává bank kombinace nejvyšších karet.  
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Kostkový poker 

Kostkový poker je jednoduchá hra s rychlým spádem. Hra je inspirována 
známější karetní verzí pokeru. Kostkový poker se hraje s pěti kostkami, 
které mají různé obrázky. Cílem hry je hodit co nejvyšší kombinaci.  
Oproti karetnímu pokeru zde odpadá princip blafování.  

Kostkový poker může hrát libovolný počet hráčů. Každý hráč vsází stejnou částku, nejvyšší 
kombinace bere bank. První hráč hodí pět kostek. Pokud mu kombinace vyhovuje, může se 
rozhodnout zůstat pouze u jednoho hodu. Ostatní hráči pak mají také pouze jeden hod. Může 
tak nastat situace, kdy si první hráč myslí, že má dobrou kombinaci, kterou bude pro ostatní 
hráče těžké v jednom hodu překonat. Obecně platí, že počet hodů se řídí podle prvního hráče. 

První hráč si může ovšem ponechat určitou kombinaci – vyhovující kostky, např. tři krále, 
vezme zbývající dvě kostky a pokračuje druhým hodem. Poté předá kostky dalšímu hráči. 
Varianta s dvěma hody je nejobvyklejší, hráči se ale mohou dohodnout ještě na třetím hodu. 
Opět vyhrává hráč s nejsilnější kombinací. 

Pokud mají dva či více hráčů rovnocennou kombinaci, o vítězi se rozhoduje v dalších 
hodech pěti kostkami. Hráči se mohou také dohodnout, že rozhodne hod kostkou navíc. 

Bodování v kostkovém pokeru 

Bodování opět vychází z karetní verze a je následující (od nejsilnější pokerové kombinace 
k nejslabší): 

 Pětice (Poker) - všech pět kostek má stejné číslo 
 Čtveřice – čtyři kostky mají stejnou hodnotu 
 Full house – na kostkách padne dvojice stejných čísel a trojice stejných čísel (Full 

house) 3 + 2 
 Velká Postupka – série čísel od 2 do 6 
 Malá Postupka – série čísel od 1 do 5 
 Trojice – tři kostky se stejnou hodnotou 
 Dva páry – dva páry stejných hodnot - dvě a dvě kostky se stejnou hodnotou 2 + 2 
 Pár – dvě kostky se stejnou hodnotou 

 


