
NÁVOD NA HRU 
Pravidlá hier Texas Hold’em, Omaha hold'em a 7 Card  Stud  

Vo všetkých hrách Casino Poker sa krupier neberie ako hráč. Krupier len rozdáva karty a uisťuje sa, že hra 

prebieha čestne a rýchlo. Ak hráte doma, môže navrhnúť striedanie sa spoluhráčov alebo vybrať jednu osobu. 

Musíte sa rozhodnúť, či krupier bude môcť aj hrať.  

 
Texas Hold’em  
Predtým, ako začnete hrať Texas Hold'em, mali by ste sa dôverne zoznámiť s pravidlami. Pri hre Texas Hold'em obdrží každý hráč na začiatku 

dve štartovacie karty (nazývajú sa tiež “ručné karty”), ktoré patria len jemu a ktoré môže vidieť len on. Následne sa pridá ešte 5 otvorených kariet 

do stredu stola (nazývaný "Board"). Tieto karty sú spoločnými kartami ("Community Cards"), môžu byť použité všetkými hráčmi, any si mohli spolu 

so svojími dvomi kartami zostaviť čo najlepšiu kombináciu piatich kariet (Pokerblatt). Pritom je možná aj kombinácia siedmych kariet, ktoré sú 

hráčoci k dispozícii: môže teda použiť obe, len jednu alebo ani jednu z nich… alebo svoju kombináciu zostaviť len so spoločnými kartami "Board" v 

strede stola.  Pravidlá poradia nájdete tu:hier... 

 

Omaha hold'em  
Omaha je veľmi podobná hre Texas Hold'em, ale na začiatku hry obdrží každý hráč štyri zakryté štartovacie karty a musí zostaviť kombimáciu 

presne z dvoch týchto kariet a troch spoločných kariet v strede stola. (Pri hre Texas Hold'em môže zostaviť rôznu kombináciu zo štartovacích 

alebo spoločných kariet). 

Omaha High je v Európe veľmi obľúbenou variantou pokru, predovšetkým vo verzii Pot Limit. PokerStars ponúka hru Omaha svojim hráčom po 

celom svete tak vo verzii Limit- ako aj vo verzii Pot Limit. 

 

 
Pravidlá hry 7 Card Stud  
 

Hra poker bolo populárna v USA v roku 1830, kedy sa hrávala na riečnych lodiach v New Orleans (tzv. plávajúce kasína) a postupne sa rozširovala 

do celého sveta. Vo veľkom ju hrávali umelci Sly Con, aby mohli turistov obrať o peniaze. Pôvod hry je od slova “Pokes”, ktorým hromadne 

označovali peniaze, o ktoré turisti hrali. 

 

Od polovice roku 1800, počas občianskej vojny, začali byť populárne 7 Card Stud a iné formy pokru. Hra vznikla niekde na strednom východe, ale 

to tiež nemožno s určitosťou povedať. Hra 7 Card Stud a aj ostatné formy sa rozšírili do celého sveta hlavne vďaka USA aj prostredníctvom 

armády. Hra bola hrou amerického vojska a obľúbenou bola tiež pre mužov v námorníctve. 

 

Nárast obľúbenosti hry 7 Card Stud bol zaznamenaný v rokoch 1900 a bola voľbou pokrovej hry pre v§čšinu američanov. Veľmi obľúbená bola ako 

hra pri rôznych príležitostiach doma, ale jasne dominantná v amerických kasínach. Hra 7 Card Stud stratila svoju pozíciu poprednej kartovej hry v 

Amerike v 80tych rokoch, kedy sa stal obľúbeným Texas hold'em. Napriek obrovskej popularite hier Texas hold'em a Omaha v dnešných časoch 

nemožno povedať, že hru 7 Card Stud už nikde nenájdete. Stále je obľúbenou pre staršiu generáciu hráčou pokru. Ale keď sú hráči pokru už úplne 

nasýtení ostatnými hrami, vracajú sa k 7 Card Stud. 

 

7 Card Stud môžte dnes nájsť v každom kasíne a nepochybne aj na všetkých prístupných online stránkach pokru. Je to skutočne hra na rozvoj 

myslenia a zvládnutia tých najťažších foriem pokru.   
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