
NÁVOD KE HŘE 
Pravidlá her Texas Hold’em, Omaha hold'em a 7 Card Stud  

Ve všech hrách Casino Poker se krupiér nebere jako hráč. Krupiér jenon rozdáva karty a zajišťuje, 

aby hra probíhala čestně a rychle. Pokud hráte doma, můžete navrhnout střídání se spoluhráčů 

nebo vybrat jednu osobu. Musíte se rozhodnout, zda krupiér bude moci i hrát. 

 
Texas Hold’em  
Předtím, než začnete hrát Texas Hold'em, měli byste se důvěrně seznámit s pravidly. Při hře Texas Hold'em obdrží každý hráč na začátku dvě 

startovací karty (nazývají se také "ruční karty"), které patří pouze jemu a které může vidět jen on. Následně se přidá ještě 5 otevřených karet do 

středu stolu (nazývaný "Board"). Tyto karty jsou společnými kartami ("Community Cards"), mohou být použity všemi hráči, any si mohli spolu se 

svými dvěma kartami sestavit co nejlepší kombinaci pěti karet (Pokerblatt). Přitom je možná i kombinace sedmi karet, které jsou hráčoci k 

dispozici: může tedy použít obě, jen jednu nebo ani jednu z nich ... nebo svou kombinaci sestavit pouze se společnými kartami "Board" uprostřed 

stolu. Pravidla poradí naleznete zde:hier... 

 

Omaha hold'em  
Omaha je velmi podobná hře Texas Hold'em, ale na začátku hry obdrží každý hráč čtyři zakryté startovací karty a musí sestavit kombimáciu 

přesně ze dvou těchto karet a tří společných karet uprostřed stolu. (Při hře Texas Hold'em může sestavit různou kombinaci ze startovacích nebo 

společných karet).  

Omaha High je v Evropě velmi oblíbenou variantou pokeru, především ve verzi Pot Limit. PokerStars nabízí hru Omaha svým hráčům po celém 

světě tak ve verzi Limit-jako i ve verzi Pot Limit. 

 

 
Pravidlá hry 7 Card Stud  
 

Hra poker byla populární v USA v roce 1830 , kdy se hrávala na říčních lodích v New Orleans (tzv. plovoucí kasina ) a postupně se rozšiřovala do 

celého světa . Ve velkém ji hrávali umělci Sly Con, aby mohli turisty obrat o peníze . Původ hry je od slova " pokes ", kterým hromadně označovali 

peníze, o které turisté hráli. 

 

Od poloviny roku 1800, během občanské války, začaly být populární 7 Card Stud a jiné formy pokeru . Hra vznikla někde na středním východě, ale 

to také nelze s určitostí říci. Hra 7 Card Stud a ostatní formy se rozšířily do celého světa hlavně díky USA i prostřednictvím armády. Hra byla hrou 

amerického vojska a oblíbenou byla také pro muže v námořnictvu. 

 

Nárůst oblíbenosti hry 7 Card Stud byl zaznamenán v letech 1900 a byla volbou pokerové hry pro v § Csino američanů. Velmi oblíbená byla jako 

hra při různých příležitostech doma, ale jasně dominantní v amerických kasinech. Hra 7 Card Stud ztratila svou pozici přední karetní hry v Americe 

v 80. letech , kdy se stal oblíbeným Texas hold'em. Navzdory obrovské popularitě her Texas hold'em a Omaha v dnešních časech nelze říci, že hru 

7 Card Stud už nikde nenajdete . Stále je oblíbenou pro starší generaci hráčů pokeru. Ale když jsou hráči pokeru již zcela nasyceni ostatními hrami, 

vracejí se k 7 Card Stud. 

 

7 Card Stud můžete dnes najít v každém kasinu a nepochybně i na všech přístupných online stránkách pokeru. Je to skutečně hra na rozvoj 

myšlení a zvládnutí těch nejtěžších forem pokeru   
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