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Cash Game 
 
OBECNÉ INFORMACE 
 

Pro hru cash game budou provozovány pokerové varianty viz podkapitola „Varianty Pokeru“ dle 
stejných pravidel příslušné hry v dané části herního plánu.  

 
Nad průběhem turnajů dohlíží tzv. Floorman, který představuje turnajového manažera Herního 
prostoru (dále také jako „management turnaje"). Floorman má na starost průběh hry, dodržovaní 
pravidel a rozhoduje sporné situace.  Nezvyklé sporné situace se vždy řeší s ohledem na co nejvyšší 
korektnost hry. Rozhodnutí Floormana jsou konečná. 

 
Cash game představuje hru s hodnotovými žetony, které přímo reprezentují peněžní prostředky, o 
které se hraje. Pokud tedy Účastník hazardní hry vstoupí do cash game, potom hodnotovými žetony, 
se kterými se hraje, představuje peněžní prostředky, které může prohrát či vyhrát. Zahájit účast na 
hře u daného hracího stolu může, pokud je u něj volné místo; ukončit účast na hře může kdykoliv. 
Účastník hazardní hry má navíc moznost si kdykoliv během hry dokoupit další hodnotové žetony. 

 
CASH GAME RAKE 

 
Rake – Jedná se o poplatek, který je vybrán Provozovatelem za organizované pokerové hry. Existují 
dva způsoby výběru tohoto poplatku, a to: 

 
8) Time Collection (časová kolekce) - V případě časové kolekce vybírá Provozovatel od každého 

Hráče každých 30 minut částku odpovídající výšce hracího limitu. Částka je vždy předem určena 
Provozovatelem. Časová kolekce se vybírá od každého Hráče vždy při výměně Krupiéra 
(každých 30 min). 

 
9) Drop – Cash game Rake může Provozovatel vybírat i formou taxy odebrané přímo z Potu v 

každé hře. 
 

EURO 

 

2-4 hráči 5+ hráčů
% / max % / max

€1 / €3 5 % / 10€ 5 % / 20€ 30 min / 15 € za Hráče
€2 / €2 5 % / 10€ 5 % / 20€ 30 min / 15 € za Hráče
€2 / €5 5 % / 10€ 5 % / 20€ 30 min / 15 € za Hráče
€5 / €5 5 % / 10€ 5 % / 20€ 30 min / 15 € za Hráče
€5 / €10 5 % / 10€ 5 % / 20€ 30 min / 25€ za Hráče
€10 / €10 5 % / 10€ 5 % / 20€ 30 min / 25€ za Hráče
€10 / €25 5 % / 10€ 5 % / 25€ 30 min / 25€ za Hráče
€25 / €25 5 % / 10€ 5 % / 25€ 30 min / 25€ za Hráče
€25 / €50 5 % / 25€ 5 % / 25€ 30 min / 50€ za Hráče
€50 / €50 5 % / 25€ 5 % / 25€ 30 min / 50€ za Hráče
€50 / €100 5 % / 25€ 5 % / 25€ 30 min / 50€ za Hráče
€100 / €100 5 % / 25€ 5 % / 25€ 30 min / 50€ za Hráče
€100 / €200 5 % / 25€ 5 % / 25€

Herní 
varianta

Blinds 
(Sázky)

Time collection 
(Časová kolekce)

Všechny
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KORUNA ČESKÁ

 
 

TRESTY A HERNÍ ETIKETA 
 

1) Od Hráčů je očekávaná slušnost a důstojná úroveň. Existuje standardní pokerová etiketa. 
Floorman může dle svého uvážení ukládat tresty počínajíce ústním varováním a konče 
vyloučením ze všech Živých her a organizovaných cash game. 

 
2) Hráči nesmí během hry (ať' již aktivně nebo pasivně v dané hře): 

a) Otvírat karty ať' již jsou zahozené nebo stále ještě aktivně ve hře. 
b) Dříve než se zakončí akce, nesmí Hráč kritizovat ani radit v dané hře. 
c) Komentovat hru, která ještě není ukončena. 
d) Diskutovat a dane hře nebo strategii s diváky. 
e) Konzultovat průběh her mimo stojícími partnery. 
f) Platí pravidlo „jeden hráč, jedny karty". 

 
3) Exposing and Mucking - Hráč, který ukáže své karty Hráči, který už své karty zahodil a pote 

sám své karty zahodí také, může být potrestán. Hráč, který toto pravidlo poruší opakovaně, 
bude potrestán. 

 
4) Collusion – Poker je hra jednotlivce. Soft Play, „Chip Dumping" (dobrovolná prohra 

hodnotových žetonů), atd. jsou zakázány a budou trestány. Povinnost Krupiéra je dávat 
pozor na to, aby karty Hráčů byly oddělené a na konci dané hry je ukázat všem Hráčům. 
Opakované porušení pravidla povede k trestu. 

 
5) Opakovaná provinění proti etiketě budou trestaná. K takovýmto proměním, patří zejména 

zbytečné dotýkaní se soupeřových hodnotových žetonů a karet, zdržovaní hry, opakované 
akce mimo pořadí, Splashing, úmyslné sázení mimo dosah Krupiéra, nebo neustálé mluvení 
na hracím stole. Mimo to se trestá také veselé až teatrální oslavy, nepřiměřené chovaní, 
stejně jako psychické ataky jako gesta nebo podobné počínaní.  K porušení pravidel patří 
také urážlivé průpovídky k hernímu stylu jiných Hráčů nebo také přímo také nadávky jinému 
Hráči kvůli jeho stylu hry. 

 
6) Foul Language – Urážky ostatních Hráčů, managementu či personálu Herního prostoru a 

ostatních zaměstnanců nebudou tolerovány. Odporné chovaní, obscénnosti či nadávky vůči 
jinému Hráči nebo zaměstnanci bude potrestáno. Opakovaná chovaní výše uvedeného typu 
budou trestána. 

 

2-4 hráči 5+ hráčů
% / max % / max

30 Kč / 90 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 600 Kč 30 min / 450 Kč za Hráče
60 Kč / 60 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 600 Kč 30 min / 450 Kč za Hráče
60 Kč / 150 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 600 Kč 30 min / 450 Kč za Hráče
150 Kč / 150 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 600 Kč 30 min / 450 Kč za Hráče
150 Kč / 300 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 600 Kč 30 min / 750 Kč za Hráče
300 Kč / 300 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 600 Kč 30 min / 750 Kč za Hráče
300 Kč / 750 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 750 Kč 30 min / 750 Kč za Hráče
750 Kč / 1150 Kč 5 % / 300 Kč 5 % / 750 Kč 30 min / 750 Kč za Hráče
750 Kč / 1500 Kč 5 % / 750 Kč 30 min / 1500 Kč za Hráče
1500 Kč / 1500 Kč 5 % / 750 Kč 30 min / 1500 Kč za Hráče
1500 Kč / 3000 Kč 5 % / 750 Kč 30 min / 1500 Kč za Hráče
3000 Kč / 3000 Kč 5 % / 750 Kč 30 min / 1500 Kč za Hráče
3000 Kč / 6000 Kč 5 % / 750 Kč

Herní 
varianta

Blinds 
(Sázky)

Time collection 
(Časová kolekce)

Všechny
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7) Všichni Účastnici hazardních her jsou vyzýváni během her v Herním prostoru k řádnému a 
slušnému chovaní. Všimne-li si Účastník hazardních her nevhodného chování vůči jinému 
Účastníkovi hazardní hry, mel by to okamžitě hlásit hernímu personálu. Současně by měli 
všichni Hráči dbát na osobni hygienu, svůj zdravotní stav, aby tímto nenarušovali chod her 
na hracích stolech. Rozhodnuti o tom, zda Hráč z důvodů zdravotních či hygienických smí 
ve hře pokračovat je na vedení Herního prostoru. Případné sankce proti Hráči, který toto 
nehodlá akceptovat, řeší sálový management. 

 
 

8) Penalty – Floorman na základě svého uvážení uložit tresty, a to počínaje ústním 
napomenutím a konče diskvalifikací s případným zákazem účasti na hře. Udělení trestu musí 
být vždy na základě jasně prokázaného porušení pravidel nebo na základě důvodného 
podezření (např. v případě tajné domluvy, chip dumpingu apod.). Tresty budou ukládány 
pro Soft Play, urážlivé nebo rušící chovaní.  Trest je nepochybný v situacích, jako je vyhození 
hrací karty Hráčem z hracího stolu, tak silné zahození karet, při němž dojde k otočení karet, 
opakované zdržovaní hry, provinění proti pravidlu One player to a hand, či v obdobných 
případech. Urážky ostatních Hráčů, personálu, zaměstnanců Provozovatele a všech ostatních 
pracovníků nebude tolerováno. 

 
9) Možné tresty – ústní varovaní, jedno, nebo více násobný trest při rozdávaní, jedno nebo více 

násobný trest Orbit (tzn., že jeden Hráč za druhým na stole musí vynechat hru, tj. 6 Hráčů 
na stole = 6 vynechaných her), Dead hand (neplatná ruka), vyloučení ze hry, včetně 
propadnutí získané peněžní výhry (možné pouze v případě prokázaní zvlášť' závažného 
porušení pravidel či podvodného jednaní, bez kterého by Hráč výhru nezískal). V případě 
vyloučení z účasti na hře nebudou hráči již vráceny jeho uskutečněné Sázky. Provozovatel 
takovému Hráči vrátí pouze finanční prostředky v hodnotě hodnotových žetonů Hráče, které 
doposud nebyly použity do hry. 

 
10) Pokud je Hráč názoru, že s ním nebylo jednáno férově, musí o incidentu okamžitě informovat 

příslušné zaměstnance. 
 

11) Management a také herní personál může postihnout každé jednání hráče, které je 
prokazatelně proti oficiálním pravidlům a také proti zajmu průběhu hry. 

 
12) Je-li Hráči umožněno vrátit se po kárném opatření zpět do hry, nemá nárok na obdržení 

žádné náhrady. Pro hru, platí obvykle pravidlo pro vynechané blindy. 
 

13) Management si ponechává právo na zákaz nabídky či prodeje alkoholických nápojů. 
 

14) Management není odpovědný za finanční omyly nebo rozdíly na zaklade chyby Hráče. 
 

15) Personál není odpovědný za chování hostů a případně z toho vzešlých následku. 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 
 

1) Hráči mohou hru v jakýkoliv moment opustit. 
 

2) Vzdá-li se Hráč od hracího stolu na dále než 30 minut (nebo tento hrací stůl v jeho 
nepřítomnosti byl zavřen) a existuje-li zároveň čekací listina, budou Hráčovi hodnotové 
žetony ze hry vzaty a uschovány u personálu Herního prostoru. Hodnotové žetony budou 
na hracím stole přepočítány, suma bude evidována a hodnotové žetony budou uschovány. 

 
3) Proces rozhodovaní: 

a) Management si vyhrazuje právo rozhodnout vždy v nejlepším zájmu hry a v duchu 
férového jednaní pro všechny Hráče, vždy vsak za současného dodržovaní daných 
pravidel. 
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b) Veškerá rozhodnutí managementu jsou vedena principem fair play a jsou 
konečná. 

c) Stanou-li se ve hře nestandardní události, poradí si s tím personál kasina na základě 
svých zkušeností. Námitky k této situaci musí být vzneseny vždy dříve, než budou karty 
vždy zamíchány. 

 
4) Hráči jsou sami zodpovědní za chránění svých karet, a to v každém okamžiku. K tomu 

mohou použít žeton nebo chránič karet, případně svoje ruce. Krupiér poté vychází z toho, 
že nechráněné, volně ležící, nebo odhozené karty nehrají. To platí také v momentě, jsou-li 
karty ve hře otočeny lícem nahoru a nezávisle na tom, zda Hráč ve hře musí provést akci. 
Hráči, kteří tato opatření řádně neplní, nemají žádný nárok na odškodnění v momentě, kdy 
Krupiér jejich karty vezme. Přijde-li do kontaktu nechráněná karta s kartou zahozenou, bude 
tato hra považována za neplatnou ve chvíli, kdy nastane pochybnost, která karta patří, ke 
kterému Hráči. Krupiér může být při tomto pravidlu hráčům nápomocen, avšak odpovědnost 
za ochranu karet leží výhradně na Hráči. 

 
5) Provozovatel rozhoduje, kterým jazykem se bude na hracím stole mluvit. Použije-li aktivní 

Hráč jiný jazyk, než bylo rozhodnuto managementem sálu, může být vyzván k tomu, aby 
své karty odkryl a všem Hráčům ukázal. Mluví-li neaktivní Hráč jiným jazykem než 
anglickým, může být kasinovým personálem potrestán. 

 
6) Hráči by se měly zdržet úkonů typu "Pot Splashem", tj. házet své hodnotové žetony do 

středu potu, nebo obecně dělat takové herní úkony, které mohou zastřít pravé herní 
úmysly. 

 
7) Vyjednávání mezi Hráči o hře není povoleno a může mít represivní následky. Mezi takovéto 

následky může patřit mimo jiné „Chops", nebo vzetí vložených peněz do potu zpět, nebo 
vzetí vyhraných peněz, či jiných změn v průběhu hry. 

 
8) Hráči si mohou vzít zpět své Blindy, jestliže to situace umožňuje. 

 
9) Rabbit Hunting – V situacích, kdy budou dokončené hry před rozdáním poslední karty, 

nesmí další rozdávaná karta být nikdy odkryta. Obracení této karty se nazývá „Rabbit 
Hunting" a je zakázáno. Management si vyhrazuje právo udělit výjimky. 

 
10) Náhradník (Play Over) do hry je možné když: 

a) Hráč, jenž chce vstoupit do hry je na čekací listině na pozici 1. 
b) Hráč, za kterého vstoupí do hry jiny Hráč, má 30 minut na to se do hry zpět vrátit, jinak 

se jeho hodnotové žetony spočítají a jeho místo přepustí 1. Hráči z čekací listiny. 
 

11) Je přísný zákaz hrát s hodnotovými žetony jiného Hráče. 
 

12) Hráčům není povoleno bez předchozího povolení herního personálu předat své místo u 
hracího stolu jinému Hráči. 

 
13) Provozovatel ctí následná pravidla pro vstup Hráčů k hracímu stolu: 

a) Aktuální Pot – smí se hrát pouze o hodnotové žetony položené na začátku rozdávaní 
karet na hracím stole. 

b) Veškeré hodnotové žetony musí zůstat na stole, dokud Hráč hru neopustí. Výjimkou 
jsou platby Hráčů za služby v Herním prostoru. Hráči nesmí distribuovat své hodnotové 
žetony dále, s výjimkou vkladu Ante ve hrách Stud ve všech ostatních hrách (vždy pouze 
v nejmenší nominální hodnotě pro hru). 

c) Hodnotové žetony Hráče, který si je právě vyzvedává z pokladny Herního prostoru "Chip 
Runner" budou povazovány jako hodnotové žetony ve hře s tou podmínkou, že 
Provozovatel s tímto úkonem souhlasí a ostatní Hráči jsou informováni. Předá-li jeden 
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Hráč jinému Hráči (který právě na hodnotové žetony z pokladny čeká) své hodnotové 
žetony, bude tato suma označena jako „hráno Behind", tudíž hodnotové žetony neleží 
přímo na hracím stole. Kupuje-li Hráč hodnotové žetony, musí vždy říct za jakou 
hodnotu. 

 
14) V situaci „Split potu" s nedělitelným hodnotovým žetonem (Odd Chip), rozdělí se velké 

hodnotové žetony na nejmenší možné k dané hře. Zůstane-li i přesto nedělitelný hodnotový 
žeton na hracím stole, postupuje se takto: 
a) Ve hrách Hold'em a Omaha, prvnímu Hráči zleva od Buttonu (ve směru hodinových 

ručiček). 
b) Ve hře typ Stud jde hodnotový žeton Hráči s nejvyšší kombinací, přičemž při 

shodné kombinaci o pořadí rozhoduje barva v pořadí piky, srdce, kára a kříže. 
c) Ve hrách typu High/Low vždy k Hráči s nejvyšší kombinací. 

 
15) Losují-li Hráči o nejvyšší kartu (v situacích losovaní o button při zahájení hry, nebo o 

uvolněná herní místa při přestávce atd.) a hodnoty karet jsou shodné, postupuje se opět dle 
barvy v pořadí piky, srdce, kára a kříže. 

 
16) Hráč, který je povolán do hry z listiny cekajících, se musí hernímu personálu ohlásit v limitu 

pěti minut. Neučiní-li tak, bude toto místo nabídnuto dalšímu Hráči v pořadí. Hráč, který na 
výzvu nereagoval, bude z čekací listiny vymazán. 

 
 

PRAVIDLA HRY – NÁKUP (BUY-IN) 
 

1) Nový Hráč v příslušné hře musí zaplatit povinný Buy-in. Management určuje povinny Buy-in 
k hracím stolům cash game. 
 

2) Zvýší-li se v průběhu hry limit Blindu, zvýší se odpovídajícím způsobem také limit pro Buy-
in.  Hráči, kteří ve hře již jsou, jsou z tohoto pravidla vyjmuti.  Ti hrají dále s hodnotovými 
žetony, které mají v daný moment na hracím stole. Poté platí pravidlo pro vyšší Buy-in pro 
všechny. 

 
3) Hráč, který je nucen se přemístit od jednoho hracího stolu k hracímu stolu jinému, a to se 

stejným limitem, smí pokračovat s hodnotou svých hodnotových žetonů, a to i v případě, že 
hodnota jeho hodnotových žetonů je nižší než minimální Buy-in stolu. Naopak Hráč, který 
bud' hrací stůl vymění dobrovolně, nebo před přerušenou hrou, musí zaplatit výši 
minimálního Buy-in. 

 
 

PRAVIDLA HRY – BLINDY 
 

1) Nový Hráč musí vsadit big blind dříve, než mu budou poprvé rozdány karty. Tuto částku může 
Hráč uhradit na libovolné pozici, počkat na big blind, koupit Button, nebo zahrát Sázku typu 
Straddle. Propásne-li Hráč blindy, bude na jeho pozici položen Chip s nápisem Missed Blind 
Button a poté musí vyčkat na další big blind, nebo button tzv. koupit. 

 
2) Hráči si mohou také tzv. koupit button. Nový Hráč, nebo Hráč s Chipem Missed 

Button může zahájit hru na pozici Small blind, jestliže vsadí současné sumy za oba Blindy. 
v této hře je poté Dealer Button těsně vedle tohoto Hráče a žádný další Hráč nevsází blindy. 
V následující hře obdrží Hráč, který button koupil Dealersky Button 
a Blindy budou pokračovat dle obvyklých pravidel. 
 

3) Všechny Blindy jsou, tzv. LIVE, tj. všichni Hráči na pozicích Blindu mohou před Flopem 
zvyšovat Sázky (Raise), ledaže by byla výška Sázek v dané hře ohraničena. 
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4) Sedí-li Hráč na pozici vlevo od pozice Big blind, může hrát tzv. Straddle. Sázka Straddle je 

ve většině případů dvojnásobné hodnotě Sázky Big blind a je LIVE. Hodnota Straddlu určuje 
management. V každé hře je možný vždy Re-Straddle až do Buttonu. 

 
5) Hráč, který zmeškal Sázky na oba Blindy, musí následně vložit sumu rovnající se součtu 

obou Blindu. Vsadí-li více, jedná se o tzv. Dead Money a není součástí Sázky. Jedinou 
výjimkou je situace, kdy se Hráč rozhodne zahájit hru Sázkou Straddle. V této situaci nemusí 
pozice Small blind sázet. Koupě Buttonu je však možná. 

 
6) Promeškaní Blindu v nové hře je naprosto shodná situace, jako promeškaní  Blindu ve hře 

již probíhající. 
 

7) „Running it twice" je na všech hracích stolech povoleno, souhlasí-li s tím všichni aktivní 
Hráči. Chtějí-li hrát Running it twice jen Hráči, kteří jsou aktivní na Side potu, mohou tak 
učinit právě jen pro Side pot (hlavní pot vyhrává vždy Hráč s nejlepšími kartami). Sálový 
personál má konečné právo rozhodnout. 

 
HERNÍ POZICE – UDÍLENÍ A VÝMĚNY MEZI STOLY 

 

1) Ve všech nových hrách bude vylosován Hráč na pozici Dealer Button. 

 
2) Při zahájení nové hry, obdrží herní místa nejdříve Hráči z čekací listiny. Pozice budou 

uděleny v pořadí, jak se Hráči budou dostavovat k hernímu stolu. 
 

3) Výměny herních pozic při hře: 
a) Hráč, který (ve směru hodinových ručiček) je vzdálen od pozice Blindu, musí buď vyčkat 

se zapojením do hry, než na něj Blindy dojdou, nebo uhradit Vklad rovný Big blindu, 
aby mohl hrát okamžitě. 

b) Hráč, který hraje na pozici Dealer Button a ihned po dané hře mění pozici na hracím 
stole (Deal off), čeká na novém hracím stole, dokud jednou neprojdou přes něj Blindy 
a poté se zapojuje do hry bez povinnosti vsázet Blindy. 

c) Mění-li pozici Hráč s Chipem Missed Blind, musí bud' vložit sumu za oba Blindy, nebo 
čekat, než na něj přijde Big blind. 

d) v situaci, kdy zároveň své pozice mění dva Hráči, platí pro oba Hráče výše 
uvedená pravidla písm. a), b) a c). 

e) Objeví-li se ve hře volné místo a je o něj zájem u více Hráčů, kteří se nedokážou mezi 
sebou domluvit, bude místo přiřknuto Hráči, který je ve hře nejdéle. Není-li možné to 
přesně určit, připadá místo Hráči, který si o něj řekl jako první. Není-li ani toto možné, 
bude mezi Hráči o dané místo losováno pomocí balíčku karet. 

f) Objeví-li se volné místo u hry, pro kterou je vypsaná také čekací listina, osloví herní 
personál všechny Hráče ve hře s dotazem, zda toto místo chce někdo z nich zaujmout. 
Není-li tomu tak, je místo nabídnuté dalším novým Hráčům. Jestliže nový Hráč položí 
hodnotové žetony na hrací stůl a až poté se aktivní Hráč u hracího stolu ozve o změnu 
pozice, není nový Hráč povinen měnit svoji pozici na hracím stole. 

 
4) Je-li Hráč nucen vyměnit hrací stůl, a to z jakéhokoliv důvodu, není žádoucí, aby Hráč musel 

sázet Blindy. Na místo toho má volbu nechat jednou Button projít. 
 

5) Hráči, kteří opustí hrací stůl a v době do tří hodin se vrátí zpět ke stejnému hracímu stolu, 
je povinen se do hry vrátit se shodným stavem hodnotových žetonů, se kterým hru opouštěl, 
avšak ne s menší hodnotou, než je aktuálně minimální Buy-in. 
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6) V situaci, kdy Hráč, který je na tzv. hracím stole s typem hry Short Game (méně než 5 
Hráčů), chce vyměnit své místo k jinému hracímu stolu, musí se zeptat herního personálu a 
ze slušnosti také ostatních Hráčů, zda všichni Hráči chtějí o uvolněné místo losovat. 

 
7) Hráči u hracího stolu s méně, než pěti Hráči není umožněno losovat o místo u jiného stolu z 

důvodu, kdy skrze přestávku ve hře vypustí povinnost Sázky na Ante nebo Blind. 
 
8) Third Man Walking – Jedná se o Hráče, který opustí hrací stůl cash game poté, co dva jiní 

Hráči tento hrací stůl opustí také. Tento Hráč bude vyzván se k hracímu stolu během 
následujícího kola Sázek vrátit, jinak o své místo u hracího stolu přijde, a to za předpokladu, 
že k této hře existuje čekací listina. 

 
9) Je-li hra přerušena a není dostatek volných míst na jiném srovnatelném hracím stole pro 

přesazení Hráče, losují Hráči o volná místa mezi sebou. 
 
10) Všechny změny v zasedacím pořádku Hráčů, musí být předem schváleny herním 

personálem. 
 
11) Výměny pozic Hráčů, a to jak na hracím stole, tak mezi hracími stoly jsou platné okamžitě. 

To také znamená, že Hráči již nehrají zbývající hry do dalšího Big blindu. Nicméně, Hráči na 
pozicích Big blind, Small blind a Dealer Button smí své hry dohrát. 

 
 
PŘESTÁVKY 
 
1) Vzhledem k tomu, že Hráči jsou schopni opustit hru kdykoliv, je v zájmu všech Hráčů 

nastavení pravidel pro čerpání přestávek. 
 
2) Hráči mohou přerušit hru až na 30 minut. Jestliže Hráč zastaví hru déle, budou jeho 

hodnotové žetony z hracího stolu odebrány, uloženy a Hráč dopsán na čekací listinu. Při 
nekompletně obsazeném hracím stole, lze situaci řešit tak, že hodnotové žetony 
nepřítomného Hráče budou spočítány a odebrány pro případ, že by na hracím stole chtěl 
hru zahájit nový Hráč. 

 
3) Při opakovaném opuštění herního stolu jedním Hráčem, lze k odebrání hodnotových žetonů 

přistoupit dříve, tj. před stanoveným časovým limitem. 
 
4) Hry Cash game jsou založeny na "Third Man Walking" pravidlu. Opustí-li hru již dva Hráči, 

má třetí Hráč, jenž hrací stůl opustil čas pouze jedno herní kolo se do hry opět vrátit. V 
opačném případě se vystavuje riziku, že bude nahrazen dalším Hráčem z čekací listiny. 
Krupiéři jsou instruováni k tomu, aby informovali Hráče a vyšší herní personál, že herní stůl 
opustil třetí Hráč. 

 
Karetní Turnaje 
 
OBECNÉ INFORMACE 
 
Nad průběhem turnajů dohlíží tzv. Floorman, který představuje turnajového manažera Herního 
prostoru (dále také jako „management turnaje"). Floorman má na starost průběh hry, dodržovaní 
pravidel a rozhoduje sporné situace.  Nezvykle sporné situace se vždy řeší s ohledem na co nejvyšší 
korektnost hry. Rozhodnutí floormana jsou konečná. 
 
O všech níže uvedených turnajových variantách je management turnaje vždy předem oznámeno 
(homepage, turnajové informace, letáky, media apod.) Management turnaje si vyhrazuje právo 



- 97 - 
 

kdykoliv změnit pravidlo turnajových variant. Dále si vyhrazuje právo kombinovat navzájem 
kterékoliv turnajové varianty. 
 
Prizepool pro každý turnaj bude vyplacen na základě předpokládané výplatní struktury (Příloha č. 
1), případně dle ohlášené výplatní struktury turnaje na místně příslušný orgán státní správy. Odklon 
od předpokládané výplatní struktury může nastat pouze ve variantě "Deal". 

Management turnaje může určit, zda se bude hrát ve 2, 3, 4 až 1O Hráčích u jednoho hracího stolu. 
Provozovatel a management turnaje vždy oznámí detailní informace každého turnaje, jako jsou 
například počet hracích žetonů, struktura turnaje, zápisné/buyin nebo pozdní registrace. Vedení 
Herního prostoru si vyhrazuje právo oznámenou pozdní turnajovou registraci kdykoliv změnit. 
 
U každého turnaje Provozovatel vybírá registrační poplatek ve výši min. 5 % z úhrnné výše všech 
Vkladů do daného turnaje, který je součástí příjmů Provozovatele pro účely plnění daňové 
povinnosti. 
 
VARIANTY POKERU 

 
1) Sit & Go 
2) Turnaje Multitable 
3) Shootout 
4) Heads Up turnaje 
5) Satelit 
6) Fázový turnaj 
7) Turnaje rebuy 
8) Turnaje re-entry 
9) Turnaje bounty 
10) Turnaje multi-stack 
11) Časově omezené turnaje 
12) Freezout turnaj 
13) Týmový turnaj 
14) Choose your Stack (vyber si svůj stack) turnaj 
15) Accumulation (shromáždění) turnaj 
16) Multi-Entry turnaj, lepší stack postupuje do dne 2 
17) Turnaj, kdy hra končí při dosažení placených pozic 
18) MIX MAX turnaj 
19) Flip Out turnaj 
20) Vyhrazené turnaje 
21) Garantované karetní turnaje 

 
 
 
 

1. Sit & Go 
Sit & Go (S&G nebo SNG) je turnaj, který začíná v momentě, jsou-li všechna místa zaplněna. 
Jedná se o turnaje obvyklé s jedním nebo několika hracími stoly (např. 2, 3, 5, 10,20) jejichž 
začátek není pevně časově stanoven, protože začínají, až když je do turnaje registrován 
takový počet Hráčů, pro který byly vypsány. V případě turnaje SNG s více hracími stoly 
(MULTITABLE SNG) jsou po eliminaci Hráčů zbylí Hráči přemisťováni mezi hrací stoly tak, 
aby tyto stoly byly rovnoměrně obsazeny. V obou formách je turnaj organizován vždy za 
předem ohlášený Buy-in. 
 
2. Turnaje Multitable 
V multi-table turnajích (MTT), Hráči začínají s daným počtem hracích žetonů. Na mnoha hracích 
stolech vzájemně soupeří o své hrací žetony, zatímco blindy a/nebo ante postupně stoupají. Jakmile 
přijdete o své hrací žetony, jste vyřazeni z turnaje. Jak jsou Hráči postupně vyřazováni, hrací stoly se 
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ruší a Hráči jsou přesazováni k jiným hracím stolům tak, aby byl zachován plný počet Hráčů u všech 
hracích stolů a hra byla vyrovnána. Nakonec se poslední přeživší Hráči se všemi hracími žetony sejdou 
u finálového hracího stolu, kde se konečným vítězem stane ten Hráč, kterému se podaří shromáždit 
všechny hrací žetony svých soupeřů. Výhry náleží nejvýše umístěným Hráčům v závislosti na počtu 
účastníků turnaje a výplatní struktuře (Příloha č. 1). 

 
3. Shootout 
Shootout je speciálním typem turnaje na více stolech.  V takto označených turnajích se na jednotlivých 
stolech hraje vždy až do posledních Hráčů, přičemž tito zbývající Hráči jsou potom přesazeni k 
finálovému či závěrečným stolům. Formát SHOOTOUT turnajů může být odlišný. Například nemusejí 
postupovat na finálový stůl jen vítězové na jednotlivých stolech. Může se třeba jednat o turnaj pro 27 
Hráčů a tito ho začnou hrát na třech stolech. Z každého z nich potom postoupí tři nejlepší Hráči a ti 
nakonec vytvoří finálový stůl s devíti Hráči. Turnaje, jejichž vítěz je nucen vyhrát dva turnajové stoly 
se nazývají DOUBLE SHOOTOUT TOURNAMENTS. V turnajích označených jako TRIPPLE SHOOTOUT 
musí vítězný Hráč zvítězit na třech stolech. TRIPPLE SHOOTOUT turnaje se také hrají s menším 
počtem Hráčů na stolech (například se čtyřmi na šestnácti stolech). Zajímavou inovací SHOOTOUT 
turnajů jsou turnaje začínající s jedenácti stoly, na nichž hraje ze začátku po deseti Hráčích. První fáze 
tohoto turnaje končí, jakmile zůstanou pouze tři Hráči u každého stolu. Všem těmto hráčům je 
vyplacena výhra a Hráči postupují do druhé fáze turnaje. Druhá fáze turnaje začíná na čtyřech stolech 
– tři z nich mají 8 Hráčů a jeden 9.  Opět zůstanou v turnaji jen Hráči umístěni na prvních třech 
místech každého stolu, kterým je opět vyplacena výhra. Ve třetí fázi turnaje začnou zbylí Hráči hrát 
na dvou stolech po šesti Hráčích. Opět zůstanou pouze tři nejlepší, kterým je vyplacena opět výhra. 
Poslední fáze turnaje se hraje u jediného stolu s posledními šesti Hráči. Zde jsou nakonec vyplaceni 
nejlepší tři a turnaj končí klasicky, když zůstane pouze vítěz. 

 
4. Heads Up turnaje 
V tomto turnaji jsou Hráči rozlosovaní do páru a hraje se vyřazovacím systémem, tzv. „pavoukem“, 
dokud nezůstane jen jediný hráč. Jako u jiných turnajů typu shootout, není v heads-up turnajích 
povolena pozdní registrace. Počet zaregistrovaných Hráčů musí být mocninou čísla dvě (2, 4, 8, 16, 
32, 64), což je potřebné k zaplnění všech pozic na začátku turnaje, který se hraje „pavoukem“. Pokud 
nastane situace, že počet zaregistrovaných Hráčů nebude mocninou čísla dvě, může být naposledy 
přihlášeným Hráčům v turnaji vrácen buy-in s cílem upravit počet Hráčů ve startovním poli tak, aby 
to vždy byla mocnina dvojky (2, 4, 8,16, 32, 64 atd.). Turnaje tohoto formátu se hrají jako SINGLE-
ELIMINATION, DOUBLE – ELIMINATION turnaje nebo jako turnaje označené názvem ROUND-ROBIN. 
U SINGLE ELIMINATION turnajů je Hráč vyřazen po první prohře a u DOUBLE – ELIMINATION turnajů 
po druhé prohře. V ROUND-ROBIN formátu hraje každý Hráč HEADS-UP hry proti celé řadě soupeřů 
a Hráči jsou umisťováni do žebříčku podle statistiky výher a proher. Nejlépe umístěn (Hráči potom 
postupují do SINGLE nebo DOUBLE – ELIMINATION play-off turnajů. 

 
 
5. Satelit 
Satelit je typ turnaje, ve kterém výhru představuje částka ve výši buy-inu do předem stanoveného 
většího turnaje. Hráč může výhru po vyplacení použít jako vstup do dalšího turnaje (v tomto případě 
Provozovatel vystaví Hráči o této skutečnosti potvrzení). Tento typ turnaje je pořádán na jednom i 
více hracích stolech. Satelity na více stolech (multi-table satelity) jsou plánovány jako pravidelné 
turnaje a zápis do nich i jejich průběh jsou identické s ostatními turnaji na více stolech. Mají pouze 
jedinou důležitou odlišnost – hraje se doté doby, než u stolu zůstane tolik Hráčů, kolik je určených 
výherních míst pro peněžní částky odpovídající buy-inum do většího turnaje. 

 
6. Fázový turnaj 
Fázový turnaj je takový, v němž se určitý počet úrovní na začátku turnaje pro různé skupiny Hráčů 
neodehrává souběžné. Hráči si mohou vybrat z různých startovních fází, které začínají v různé časy. 
Každá startovní fáze se hraje stejně dlouhou dobu a poté se všichni zbývající Hráči sloučí 
v závěrečné fázi turnaje. Počty žetonů na konci 1. fáze se přenesou do dalšího kola. Pokud vstoupíte 
do Fázového turnaje, musíte se ujistit, že budete moci hrát ve všech dalších fázích, protože z 2. fáze 
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(a dalších) ve Fázovém turnaji se nelze odregistrovat. Fázové turnaje umožňují několik vstupů do 
prvních fázi. 

 
7. Turnaje rebuy 
Turnaje, kde si v jejich průběhu můžete dokupovat hrací žetony, se nazývají rebuy turnaje. Ve 
standardních „freezeout" turnajích vypadáváte ze hry, jakmile vám dojdou hrací žetony. V případě 
rebuy turnajů si však hrací žetony můžete (za určitých podmínek) dokoupit. V turnaji rebuy vám bude 
po zakoupení rebuy ponecháno vaše místo. Před zahájením turnaje budou oznámeny Hráčům 
následující informace: 

• období pro rebuy (do kdy je možné dokupovat hrací žetony), 
• množství hracích žetonů, které si Účastník hazardní hry může pomoci rebuy dokoupit, 
• počet rebuys, který je v daném turnaji umožněn, 
• množství a cena hracích žetonů, které lze dokoupit v rámci add-onu. 

 
8. Turnaje re-entry 
Turnaj re-entry je takový, v němž máte příležitost znovu vstoupit do události poté, co jste z ní již byli 
vyřazeni. I když v této chvíli nebudete chtít vstoupit, stále se můžete obvyklým způsobem registrovat 
kdykoliv během období pozdní turnajové registrace. Více vstupu ve stejnou chvíli není povoleno. Pokud 
v turnaji re-entry ztratíte všechny své hrací žetony, budete vyloučeni z události a obsadíte místo dané 
pořadím umístěných. V turnaji re-entry dostanete nové místo a budete usazeni jako jakýkoliv nový 
Hráč, obvykle skončíte u jiného hracího stolu. V turnaji re-entry je každý vstup považován za novou 
turnajovou registraci do události, takže platíte i nový buy-in, jako byste byli Hráčem, který právě přišel 
do turnaje. Upozorňujeme, že v turnaji re-entry může být počet vašich opětovných vstupů omezen. 
Toto číslo bude oznámeno Hráčům před zahájením turnaje. Jakmile vyčerpáte povolený počet vstupů, 
nebudete již moct znovu hrát v této události. 
 
9. Turnaje bounty 
V turnajích bounty získává osoba, která vyřadí konkrétního Hráče, speciální finanční odměnu (tzv. 
bounty). Pokud je například bounty vypsána na hráče "KidPoker", kdokoliv ho vyřadí, získá tuto 
odměnu. Podoba odměny závisí na typu turnaje. Hráč platí v tomto typu turnajů extra buy-in, který 
slouží jako hráčova bounty. 
Nabízíme čtyři typy bounty turnajů: 

• Fixed – Bounty je vypsána na hlavu více "označených" Hráčů, kteří jsou určeni již před 
začátkem turnaje prostřednictvím losovaní. 

• Knockout – Každý Hráč, který vstoupí do turnaje, nese svoji bounty. Vítěz knockout 
turnaje vyhraje svou vlastní bounty. 

• Mystery Bounty – V Mutlitable turnaji jsou Hráči, kteří jsou "Mystery Bounty". O tom, 
který Hráči to jsou, zjistí Hráč až po vyřazení. "Mystery" Hráče náhodně vylosuje   vedení 
turnaje před začátkem turnaje. 
• Bounty prizepool – V tomto turnaji platí pravidlo klasického Knockout turnaje s 
• výjimkou toho, že za každého vyřazeného Hráče nezíská Hráč peněžitou odměnu, 

nýbrž se jeho bounty řadí do Bounty prizepoolu. Takto vytvořený prizepool pak získává 
Hráč, který má na konci turnaje nejvíce bounty ostatních Hráčů, které vyřadil. 

 
10. Turnaje multi-stack 
V turnajích multi-stack jsou počáteční hrací žetony každého Hráče rozděleny do menších stacků stejné 
velikosti, tj. množství hracích žetonů před Hráčem na hracím stole. Kazdy Hráč se poté rozhodne, s 
kolika z dostupných stacku chce začínat a kolik si jich ponechá stranou na později. Hráč si může stacky 
doplnit (přidat dostupné zbývající stacky) později. Celkový počet stacků, které jsou k dispozici, je 
shodný pro všechny Hráče. Za přidání dostupného stacku Hráč neplatí žádné další poplatky.  Účastník 
turnaje multi-stack může mít například k dispozici pět stacků po 1.000 hracích žetonech, tedy celkem 
5.000 hracích žetonů. Na začátku turnaje si tento Hráč může vybrat, že bude hrát s minimálně jedním 
stackem (1.000 žetonů) nebo že si v té době přidá libovolný počet či všechny ze svých zbývajících čtyř 
stacků. Stacky se přidávají ke konci aktuální handy, v průběhu aktuální handy je není možné použít 
ve hře. Pokud Hráč prohraje všechny své hrací žetony ve hře, nabídne se mu možnost přidat zbývající 
stacky a bude muset přidat nejméně jeden stack. Jestliže bude zbývat pouze jeden stack, přidá ho 
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automaticky. Jakmile Hráč prohraje všechny své dostupné hrací žetony ze všech svých dostupných 
stacku, bude vyražen z turnaje.  Na přidání dostupných stacků budou mít Hráči omezený čas, a to, 
než začne další hra. Stacky, které nebyly přidány do konce tohoto času, jsou automaticky přidány k 
celkovému množství hracích žetonů každého Hráče. 

 
11. Časově omezené turnaje 
Časově omezený turnaj je speciálním typem turnaje, který má předem omezenou dobu trvaní. Čas 
vyměřený pro událost lze poznat v samotném názvu turnaje. Ke konci stanovené délky herního času 
se turnaj zastaví a zbývající Hráči si rozdělí prizepool na základě počtu jejich hracích žetonů. 

 
12. Freezeout 
Turnaj, ve kterém dostane na startu každý z Hráčů stejný počet hracích žetonů bez možnosti dalšího 
dokupování. Když o své hrací žetony přijde, je z turnaje vyřazen. Turnaj vyhrává Hráč, který získá od 
ostatních Hráčů všechny hrací žetony. 
 
13. Týmový turnaj 
Každý tým se skládá z 2/3/4/5/6 Hráčů dle předem ohlášeného typu turnaje. Zápisné do turnaje si 
hradí každý Hráč zvlášť'. Všichni Hráči nastoupí do klasického Multitable turnaje proti Hráčům 
ostatních týmů. Jedná se o jeden Multitable turnaj rozdělený do několika dní. Místa Hráčů jsou 
určována náhodně losem (pomocí registračního systému Provozovatele) při koupi Buy-inu do turnaje. 
V rámci tohoto turnaje je zakázána spolupráce Hráčů v případě, že by se dva či více Hráčů z jednoho 
týmu sešli u jednoho hracího stolu. Během startovních dní si Hráči každého týmu snaží vybudovat co 
nejlepší stack do druhého dne. Ten se před startem 2. dne sečte s ostatními stacky spoluhráčů týmu 
a dále se pokračuje pouze s jedním stackem. Tento stack náleží celému týmu a Hráči se střídají vždy 
po jednom levelu. Finanční odměny náleží nejvýše umístěným Hráčům v závislosti na počtu účastníků 
turnaje a výplatní struktuře (Příloha č. 1). 
 
14. Choose your Stack (vyber si svůj stack) turnaj 
Turnaj, u něhož jsou na počátku vyhlášené rozdílné varianty buy-in a v návaznosti na to pak i rozdílné 
výše stacků. Každý Hráč si tak může před začátkem turnaje vybrat, který buy-in si zvolí a dle toho pak 
obdrží i příslušný počáteční počet hracích žetonů do hry. Čím vyšší buy in, tím více počátečních hracích 
žetonů do hry. Finanční odměny náleží nejvýše umístěným Hráčům v závislosti na počtu účastníků 
turnaje a výplatní struktuře (Příloha č. 1). Management turnaje vždy předem určí výši buy-inu a 
příslušného počtu počátečních hracích žetonů ke hře. 
 
15. Accumulation (shromáždění) turnaj 
Jedná se o vícedenní turnaj, kdy Hráč má možnost nastoupit do všech úvodních dní turnaje. Hráči si 
mohou vybrat z různých startovních fázi, které začínají v různé časy. Každá startovní fáze se hraje 
stejně dlouhou dobu a poté se všichni zbývající Hráči sloučí v jednom, větším turnaji. Počty herních 
žetonů na konci 1. fáze se sečtou dohromady a přenesou do dalšího kola. Pokud vstoupíte do Fázového 
turnaje, musíte se ujistit, že budete moci hrát ve všech dalších fázích, protože z 2. fáze (a dalších) ve 
Fázovém turnaji se nelze odregistrovat. 
 
16. Multi-Entry turnaje (lepší stack postupuje do dne 2) 
Jedná se o vícedenní turnaj, kdy Hráč má možnost nastoupit do všech úvodních dní turnaje. Hráči si 
mohou vybrat z různých startovních fázi, které začínají v různé časy. Každá startovní fáze se hraje 
stejně dlouhou dobu a poté se všichni zbývající Hráči sloučí v jednom, větším turnaji. Do 2. fáze si 
pak Hráč může přesunout pouze nejvyšší stack, který získal v rámci 1. fáze. Pokud vstoupíte do 
Fázového turnaje, musíte se ujistit, že budete moci hrát ve všech dalších fázích, protože z 2. fáze (a 
dalších) ve Fázovém turnaji se nelze odregistrovat. 
 
17. Turnaj, kdy hra končí při dosazení placených pozic 
Jakmile se turnaj dostane do fáze, kdy se dosáhne placených pozic, turnaj končí. Finanční odměny 
náleží umístěným Hráčům v závislosti na počtu účastníků turnaje a výplatní struktuře (Příloha č. 1). 
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18. Mix Max turnaj 
V turnajích s označením "mix max" se v průběhu mění počet Hráčů u jednoho hracího stolu. Začíná 
se jako "full ring" – tedy 9max (či 10max). V takové podobě se hraje po určité časové období, případně 
do chvíle, kdy bude zbývat určitý počet Hráčů. Poté se formát změní na 6max, a nakonec se hra zúží 
až na heads-up, například v posledních osmi Hráčích. Průběh turnaje je vždy stanoven 
managementem turnaje, který jej předem vyhlásí. 
 
19. Flip Out turnaj 
Několika denní turnaj, kdy Hráči startují u plného stolu. Flipout turnaje jsou kombinací tradičního 
multi-table pokerového turnaje s takzvanými flip turnaji, ve kterých jsou všichni Hráči automaticky 
každou handu all-in až do okamžiku, kdy je známo konečné pořadí hráčů. Flipout turnaje se hrají 
následujícím způsobem – v prvním kole turnaje jdou automaticky všichni Hráči all-in a z každého stolu 
postoupí jeho vítěz do dalších bojů, které se však již hrají tradičním způsobem s normální strukturou 
sázek. 

 
20. Vyhrazené turnaje 
Vyhrazený turnaj představuje klasický turnaj, který je na základě předem vyhlášené podmínky určen 
především pro Hráče, kteří splňují danou podmínku (věk, pohlaví, aj.) vyhlášenou managementem 
turnaje. Jedná se vždy o podmínky ve smyslu pozitivní diskriminace, které nejsou v rozporu s úst. § 7 
odst. 2 písm. c) ZHH. V rámci takového turnaje je vždy dbáno splnění podmínky uvedené v úst. § 7 
odst. 2 písm. c) ZHH, a to, že jsou všem Účastníkům hazardní hry zaručeny rovné podmínky a rovnou 
možnost výhry. 

 
21. Garantované karetní turnaje 
Jsou vypisovány turnaje, kdy provozovatel při splnění podmínky § 59 ZHH (viz níže) pro zúčastněné 
Hráče garantuje vyplacení vyhlášené předem stanovené minimální výše Výhry (Garance – GTD). U 
živé hry provozované formou turnaje s předem stanovenou minimální výší výhry je podmínkou konání 
turnaje uhrazení vkladů účastníků hazardní hry odpovídající nejméně 50 % předem stanovené 
minimální výše výhry. V případě, že souhrn vkladů bude vyšší než předem stanovená výše výhry nebo 
se bude jednat o turnaj bez předem stanovené výše výhry, nesmí provozovatel na výhrách vyplatit 
více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů. 
 
Turnajová pravidla 
 
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 

 
1) Vedení turnaje, stejně tak jako sálový (herní) personál činí veškerá rozhodnutí v zájmu 

Hráče a zároveň dbají o to, aby obecně vnímaná spravedlnost pro všechny Hráče byla 
nejvyšší prioritou. Veškerá rozhodnutí vedení turnaje, stejně tak jako sálového vedení 
jsou konečná. 

 
2) Zodpovědnost Hráčů - Od všech Hráčů je očekáváno, ohlášení korektních registračních 

údajů, akceptovaní přidělení hracích pozic, chránění hracích karet, jasně a srozumitelně 
hlásit své herní záměry, sledovat průběh hry, jednat v momentech, kdy na ně přijde 
řada a zároveň toto právo chránit, dávat pozor na to, aby hráčovy karty byly viditelné, 
hrací žetony mít čitelné a viditelné ostatním Hráčům, během Živé hry být přítomen u 
hracího stolu, ohlásit případnou chybu, či porušení pravidel hry, je-li tak rozhodnuto, 
tak neodkladně přejít na nové herní místo, znát a dodržovat pravidla, což zásadně 
přispívá ke správnému průběhu turnaje. 

 
3) Oficiální terminologie turnajového pokeru – Oficiální pokerové termíny během sázení a 

dalších akcí jsou jednoduché, jednoznačné a běžně vyjádřené. Použití nestandardních 
jazyků nebo gest při hře je na vlastní nebezpečí Hráče, jelikož mohou vést k 
rozhodnutím, která nebyla Hráčem zamýšlena.  Hráči jsou sami zodpovědní za to, aby 
své záměry vyjadřovali jasně. 
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4) Elektronická zařízení – Pro vyloučení veškerých pochybností je zakázáno umisťovat 
jakékoliv elektronické zařízení na plochu hracího stolu. Tato plocha zahrnuje všechny 
části hracího stolu. Používání mobilních telefonů na hracím stole je zakázáno, bez 
ohledu na to, zda Hráč je účasten v aktuální hře, či nikoliv. Při telefonovaní musí Hráč 
hrací stůl opustit. Přístroje jako jsou tablety, laptopy, nebo notebooky smí Hráč u stolu 
používat pouze v situacích, kdy se účastní aktuální hry. Připojení uvedených zařízení na 
nabíjecí zařízení je u hracího stolu zakázáno. Používání aplikací typu Periscope, Twitch 
apod. pro vysílání přenosu z průběhu turnaje je zakázáno. Na televizních stolech a na 
stolech finálových při turnajích významného charakteru jsou elektronické přístroje 
zakázány. Vedení turnaje si vyhrazuje právo vyzvat Hráče k ukončení používání všech, 
nebo i jen některých elektronických zařízení. Je-li vedení turnaje názoru, že používání 
těchto zařízení ovlivňuje časový plán turnaje, případně hru samotnou s ovlivněním 
ostatních Hráčů turnaje. Hráči mohou požádat Krupiéra, aby kontaktovali management 
turnaje v situaci, jsou-li toho názoru, že určitý Hráč narušuje průběh hry vnějšími vlivy, 
jako jsou např. knihy, časopisy nebo elektronická zařízení. 

 
POSTUPY 

 
1) Herní pozice (Stacks) - Všechny herní pozice v turnaji jsou přidělovány náhodně. 

Výměna pozic není dovolena. Turnajový management mají právo měnit v průběhu hry 
pozice Hráčů tak, aby průběžně vyrovnávali počty Hráčů u jednotlivých hracích stolů, 
případně přizpůsobili pozice speciálním potřebám Hráčů. Za kontrolu správnosti svých 
registračních dokumentu jsou zodpovědní sami Hráči. Hráči cekající na své místo a re-
entries obdrží kompletní hodnotu startovních hracích žetonů (počáteční Stack). Tito 
Hráči budou umístěni na pozici přidělenou vedením turnaje a převezmou veškerá pravá 
a povinnosti daného herního místa, s výjimkou pozice mezi Small blindem a Buttonem. 
Hráč obdrží své počáteční startovní hrací žetony poté, co zasedne k hracímu stolu a 
Krupiérem bude zkontrolován hrací stůl i pozice. 

 
2) Identifikace – Všichni Hráči jsou povinni se při turnajové registraci prokázat platným 

dokladem totožnosti a Přístupovou kartou. Každý Hráč, který předloží neplatný doklad 
totožnosti, může být potrestán diskvalifikací v turnaji. 
 

3) Rebuy – Hráči, kteří chtějí dokoupit žetony (rebuy), nemohou vynechat žádnou hru. 
Nahlásí-li Hráč před novou hrou, že chce provést! Rebuy, připočítají se žetony k jeho 
aktuální hodnotě žetonů v hracím Stacku a Hráč je povinen Rebuy již provést. Hráči, 
kteří chtějí provést Rebuy, nemohou vynechat žádnou hru po tom, co přijdou o všechny 
hrací žetony. 
 

4) Misdeal – Spatně rozdaní karet. Následující situace jsou Misdealem pouze v případě, že 
se na chybu přijde dříve (někdo oznámí Misdeal nebo sám Krupiér si chyby všimne) než 
dva Hráči rozehraji hru (provedou jakoukoliv akci). V okamžiku, kdy jednali dva a více 
Hráčů, již nemůže nastat Misdeal. Hra se musí dohrát s kartami tak, jak byly rozdány. 
v případě, že některý z Hráčů nemá správný počet karet, jeho handa je považována za 
mrtvou je automaticky Fold). Hráč je zodpovědný za svoje karty a za jejich správnost. 
V případě Misdealu je rozdávání ukončeno a je provedeno znovu. 

 
• První nebo druhá karta je rozdána lícem nahoru nebo jinak odhalena 

chybou Krupiéra. 
• Více než jedna karta je rozdána mimo hrací stůl. 
• Více než jedna karta je otočena lícem nahoru v balíčku. 
• Více než jedna karta rozdána navíc. 
• Jakákoliv karta rozdána mimo pořadí (kromě odhalené karty, která 

může být vzata jako spálená). 
• Button je na špatném místě. 
• První karta je rozdána na nesprávnou pozici. 
• Karty byly rozdány také na volné místo, popř. Hráči, který na ně nemá 
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nárok. 
• Nebyly rozdány karty Hráči, který chce hrát a má na ně nárok. 

 
5) Chyba při určení výherní kombinace - Pokud Krupiér špatně vyhodnotí výherní 

kombinaci, všechny karty jsou stále viditelné na stole, a karty „spali" - tento hand není 
„mrtvý". Hráči jsou žádáni aby, pokud zaregistrují tuto chybu, ihned upozornili Krupiéra. 
Krupiér zavolá Floormana, který provede rekonstrukci handu a Hráči bude vyplacena 
Výhra, která mu dle skutečnosti přísluší. 
 

6) Rozpouštění stolu   -   Pravidlo rozpouštění hracích stolů vstupuje v platnost s 
ukončením turnajové registrace. Hráči, kteří přijdou od zrušeného hracího stolu ke stolu 
jinému, převezmou na novém herním místě všechna práva a povinnosti herní pozice 
(Button, Small blind, Big blind). Hráč, který obdrží pozici mezi Small blind a Buttonem 
se dané hry neúčastní. Hrací stoly budou na bázi náhodného principu zrušeny. Herní 
místa na hracím stole (začátek vždy pozice č. 1) budou prostřednictvím Krupiéra 
rozlosovány systémem nejvyšší karty. Management turnaje, popř. Krupiér zamíchá 
karty a rozdá je. Herní místa budou následně určena ve směru hodinových ručiček na 
základě nejvyšší karty. 
 

7) Balancovaní stolu – Hra na hracích stolech bude přerušena, je-li počet Hráčů 4 a méně. 
Hráč, který opouští hrací stůl a má být v následující hře na pozici Big blind, obdrží na 
novém hracím stole nejhorší pozici. Tato pozice však nesmí být pozice Small blind. 
Výjimkou jsou Turnaje stud, kdy se Hráči mění dle pozic – Hráč je vždy posunut na 
poslední místo uvolněné na jiném hracím stole. V pozdějších fázích turnaje probíhá 
výměna Hráčů mezi hracími stoly dle uvážení managementu turnaje. 
 

8) Button – Na začátku turnaje, při opětovném svolaní Hráčů, nebo na finálovém hracím 
stole je principem rozdaní nejvyšší karty určena pozice Buttonu, přičemž při shodné 
kombinaci o pořadí rozhoduje barva v pořadí piky, srdce, kára a kříže. Rozdání nejvyšší 
karty určí pozici Buttonu pro celé startovní pole Hráčů v turnaji. Management turnaje 
může rozhodnout, že Button bude na všech hracích stolech ležet na poslední hrací pozici 
na stole. 

a) Mrtvý Button – Všechny turnaje jsou hrány s tzv. mrtvým buttonem.  
Jako mrtvý button je označena situace, kdy Hráč vlevo od Krupiéra 
je vyloučen či jinak opustí hrací stůl a Dealer button je tak umístěn 
před židli, na které nesedí Hráč, namísto přeskočení na dalšího 
Hráče. V takovém případě není Small blind požadován. 

b) Heads-up Button – V Heads-upu (herní situace, kdy se hry účastní 
již jen dva Hráči) je Small blind vždy na pozici Buttonu a zahajuje 
jako první akci. Jakmile dojde na herní situaci Heads-up, musí být 
pozice Buttonu taková, aby žádný z Hráčů nemusel dvakrát po sobě 
sázet Big blind. 

c) Chybný Button – Umístí-li Krupiér pozici Buttonu chybně a toto je 
zjištěno až po rozhodující akci (po kompletním kole sazení), bude ve 
hře pokračováno a Button bude posouván dále ve směru hodinových 
ručiček. Naopak v situaci, kdy chybná pozice Buttonu je zjištěna před 
rozhodující akcí, bude daná hra prohlášena za neplatnou a pozice 
Buttonu zkorigována. 

 
9) Chip Race – Při situaci zaokrouhlovaní hracích žetonů ve hře, může Hráč obdržet 

nejvýše jeden žeton. Chip Race začíná prvním Hráčem zleva od Krupiéra. Díky tomuto 
pravidlu nelze žádného Hráče z turnaje vyřadit. V situaci, kdy by Hráč po zaokrouhlení 
hodnot svých hracích žetonů měl o všechny přijít, obdrží vždy hrací žeton s nejnižší 
hodnotou, který je v průběhu hry ještě ve hře. Nechá-li si Hráč po situaci Chip Race 
hrací žeton o hodnotě nižší, než je minimální hodnota hracích žetonů, které zůstaly na 
hracím stole, tento hrací žeton prohrává. Hráči jsou vyzváni vždy k tomu, aby při této 
herní situaci byli osobně přítomni u hracího stolu. 
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10) Discretionary Colour-up (výměna hracích žetonů nízké hodnoty) - Jedná se o výměnu 

hracích žetonů nízké hodnoty za hrací žetony s hodnotou vyšší, a to z důvodu 
redukování počtu hracích žetonů ve hře. Management turnaje může tento úkon provést 
dle svého uvážení kdykoliv a u každého Hráče. Hráč má vždy právo být u této akce 
přítomen. 
 

11) Odd Chips (žetony, jenž již nelze rozměnit) - Při hrách typu Split Pot obdrží Hráč s 
nejvyšší kombinací tzv. Odd Chips jedná se o hrací žetony, které nelze rozdělit).  V tzv. 
Flop Games, ve kterých jsou 2 nebo více High Hands, případně 2 nebo více Low Hands, 
případnou Odd Chips prvnímu oprávněnému Hráči vlevo od Buttonu. V tzv. Stud Games, 
případnou Odd Chips Hráči s nejvyšší kombinací a s nejlepší barvou. Jsou-li kombinace 
Hráčů totožné, Bude Pot rozdělen rovnoměrně v rámci možností. Ve hře Omaha, Stud, 
8 or Better hrách se rozděluje pot mezi všechny Hráče vlastnící stále hrací žetony. 
Zůstane-li na konci prvního dělení Odd Chip navíc, obdrží jej High Hand. Zůstane-li navíc 
Odd Chip z dělení pro nejnižší kombinaci, obdrží jej Hráč s nejhorší karetní kombinací. 
 

12) Viditelnost karet a žetonů, počítaní Stacku – Všichni Hráči musí držet své karty viditelně 
pro všechny ostatní Hráče na hracím stole. Hráč musí být schopen posoudit hodnotu 
hracích žetonů soupeře a z toho důvodu by hrací žetony měly byt řádně vyskládané. 
Management turnaje doporučuje dodržovat nepsanou normu, skládat hrací žetony do 
sloupce po 20 kusech. Zejména hrací žetony nejvyšší hodnoty musí být stále viditelné.  
Hráči mají nárok na přepočítání přesné hodnoty Sázky, a to v případě, že Hráči učiní 
akci All-in. 
 

13) Přenášení hracích žetonů – Hrací žetony musí být v hracím sále přenášeny vždy viditelně 
a v krabičce na hrací žetony. Porušením těchto pravidel může Hráč přijít o své hrací 
žetony, případně být diskvalifikován. Takto prohrané hrací žetony jsou z turnaje 
staženy. 

14) Výměna balíčku karet – Výměna balíčku karet je činěna na základě rozhodnutí Krupiéra 
nebo managementu turnaje, a to zejména z důvodu viditelného poškození, označení 
karty či více karet, ztráty některých karet, aj. Hráči nemají nárok na požadavek výměny 
karet. 
 

15) Folded Hands (zahozené karty) - Hra každého Hráče je považována za ukončenou v 
momentě, kdy se Krupiér dotkne hráčových karet nebo se karty dotknou karet 
spálených, boardu nebo místa kde jsou již zahozené karty ostatních Hráčů. 
 

16) Fold – zahození mimo pořadí (je zavazující). 
 

17) Disputed a Killing Hands – Právo na reklamaci předešlé hry končí začátkem nové hry. 
Nová hra začíná vždy mácháním karet. Při použití mechanického zařízení k míchání 
karet začíná nová hra při doteku tlačítka na tomto zařízení skrze Krupiéra. 
 

18) Mrtvá hra – Krupiér nesmí žádnou výherní karetní kombinaci zavřít, pokud je stále 
otevřená a pokud je očividně kombinací výherní. Hráči jsou také vyzýváni k tomu, aby 
byli Krupiérům nápomocni při určovaní výherní kombinace, a to zejména v momentě, 
mají-li pocit, že dealerem určená vítězná kombinace je nesprávná. 
 

19) Unprotected Hands (nechráněná hra) - stáhne-li Krupiér karty Hráči, který je neměl 
chráněné, nemá Hráč žádný nárok na nápravu a svoji Sázku zpět nedostává. Pouze v 
případě, že Hráč navýšil Sázku a žádný z dalších Hráčů ještě nekonal další akci, dostává 
Hráč svoji Sázku zpět. Byl-li však raise již dorovnán, může Hráč být postižen, a to až 
vyrážením z turnaje. 
 

20) Side Pots (vedlejší poty) - Všechny side Poty jsou oddělené, jedná se o separátní Poty.  
Poty nesmí být před ukončením všech akcí promíchány. Hráči se nesmí v žádném 
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případě Potu dotýkat. 
 

21) Calling for Clocks – TIME (časová rezerva) - V momentě, kdy je překročen časový limit, 
smí Hráč požádat ještě o čas navíc. V této situaci za souhlasu managementu turnaje s 
požadavkem, obdrží Hráč další jednu minutu na rozhodnutí. Tato minuta obsahuje 
časový limit 50 sekund. V situaci, kdy se Hráč v tomto limitu stále nerozhodl k akci, 
následuje 10sekundové odpočítávání. V situaci, kdy Hráč ani v tomto odpočítávání 
nereaguje, bude jeho hra považována za ukončenou (Folded Hands). Management 
turnaje má právo tento časový limit zkrátit, má-li podezření, že Hráč této možnosti 
využívá úmyslně k prodloužení hry. Každý Hráč, který úmyslně prodlužuje hru, může 
být potrestán.  V turnajích s 20minutovými nebo kratšími levely je čas na rozmyšlení 
25 sekund a odpočítávání 5 sekund. V situaci, kdy konec odpočítávání a rozhodnutí 
Hráče padne ve stejný moment, bude následovat posouzení, co bylo dříve. Standardně 
se však postupuje ve prospěch Hráče. 
 

22) End of Day Play (konec startovního dne fázového turnaje) - K zamezení prodlužování 
turnajů se při vícedenních turnajích postupuje takto: V posledních 5 až 15 minutách 
posledního levelu zastavuje turnajový management turnajové hodiny. Následně losuje 
Hráč kartu v rozmezí 3-7 a tím rozhodne počet zbývajících her v daném hracím dni. 
Toto je oznámeno Hráčům a pravidlo je použito na všech turnajových stolech, přičemž 
prvně hra je počítána smícháním karet, případně s dotekem tlačítka na mechanickém 
míchacím zařízení. 
 

23) Hand for Hand Play – Toto pravidlo přichází v platnost v pozdějších fázích pokerových 
turnajů, těsně před dosáhnutím placených pozic. Nahlásí-li management turnaje fázi 
Hand for Hand, je na všech hracích stolech dohrána hra do konce a poté přerušena. V 
případě, kdy všechny hrací stoly dohrály aktuální hru, rozdají Krupiéři karty pro hru 
novou a opět čekají na ukončení hry na všech stolech. Tato fáze pokračuje tak dlouho, 
dokud nevypadne z turnaje tolik Hráčů, aby ti zbylí byli již na placených pozicích. Je-li 
ve fázi Hand for Hand nahlášen All-in a tato akce je dorovnána, zastaví Krupiér na tomto 
hracím stole hru a zároveň požádá ostatní Hráče, aby své karty neodkrývali. Tento All-
in stůl přeruší hru na tak dlouho, dokud na všech ostatních hracích stolech neskončí 
hra.  Poté jde management turnaje k hracímu stolu, kde All-in a Call proběhlo a vyzve 
Krupiéra k pokračovaní hry. V případě, že All-in hracích stolů více je hra přerušena na 
všech těchto hracích stolech. Po ukončení hry na ostatních hracích stolech je Showdown 
proveden na All in hracích stolech postupně jeden po druhem. Ukončí-li dva nebo více 
Hráčů své účinkovaní v turnaji ve stejné hře, avšak na rozdílných hracích stolech, podělí 
se společně o aktuální turnajové pořadí. Ukončí-li dva nebo více Hráčů své účinkování 
v turnaji ve stejné hře na stejném hracím stole, rozhodující pro pořadí v turnaji je vyšší 
stav hracích žetonů před poslední hrou. 
 

24) Deal – Je metoda ukončení turnaje dohodou všech Hráčů o rozdělení Prizepoolu 
(výplatního Potu). Lze učinit pouze za podmínek, kdy je již ukončena turnajová 
registrace Hráčů do turnaje, všichni Hráči s „Dealem“ souhlasí a není porušeno žádné 
lokální, či turnajové pravidlo. Stačí jeden Hráč, který tuto formu ukončení turnaje 
neakceptuje a hra pokračuje dále dle původního výplatního schématu. I v případě Dealu 
muže být turnaj dohrán o jednotlivé výsledné pozice/pořadí (například o získání poháru 
či náramku v daném turnaji), a to za použití dohodou stanové částky z rozděleného 
Prizepoolu. Původní rozdělení Prizepoolu dle Dealu, však zůstává zachováno. 

 
 AKCE 

 
1) Nový turnajový blind level – Skončí-li časový level a začíná nový, je od managementu 

turnaje nový level zahlášen a počínaje další hrou přichází v platnost. Nová hra začíná 
mícháním karet, případně s dotykem míchacího tlačítka na míchacím zařízení. 

 
2) At your Seat (Hráč sedící na svém místě) - Hráč musí zaujmout své místo u hracího 
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stolu nejpozději v momentě, kdy Krupiér rozdá první kartu. Nesedí-li Hráč po rozdání 
první karty na svém místě, Krupiér okamžitě tyto karty sbírá (ve hře Stud po poslední 
otevřené kartě third street). Hráč musí být na svém místě i v případě, chce-li požádat 
o čas. Hráč je považován na svém místě také v případě, pohybuje-li se v dosahu svého 
herního místa. V případě pochybnosti rozhoduje vedení turnaje. 

 
3) Action Panding – Je-li Hráč All-in, měl by zůstat u hracího stolu, neměl by se stýkat s 

ostatními hráči, kteří jsou v herním sále, ani se kontaktovat se zástupci medií, a 
především nesmí opustit své herní místo. 

 
4) Raise Limit – Ve hrách typu No Limit neexistuje žádný Cap, což znamená, že neexistuje 

žádný limit pro maximální Sázku. Ve hrách typu Limit se řídí maximální počet navýšení 
interními pravidly Provozovatele. Nejsou-li taková pravidla k dispozici, platí pravidlo 
jedné Sázky a tří navýšení. Dospěje-li turnaj do fáze Heads-up, není počet navýšení 
limitován. 

 
5) String Bets – Krupiér je zodpovědný za rozpoznání Sázky typu "String bets" nebo "String 

raise". Jako "String bet" označujeme pokus sázet nebo zvyšovat Sázky po více krocích 
najednou. Sázka String bet vypadá tak, že Hráč nejdříve vsadí část svých hracích 
žetonů, poté ale bez předchozího hlášení ještě jednou sáhne do svých hracích žetonů, 
aby učinil další Sázku. Všichni Hráči na hracím stole jsou vyzýváni k pomoci Krupiérovi 
a managementu turnaje při rozpoznávaní Sázek typu "String bet" a typu "String raise". 
Všechny dorovnávané Sázky typu String bets a String raise musí být potvrzeny 
managementem turnaje. 
 

6) Substantial Action (Rozhodující akce) - Rozhodující akcí se rozumí bud' dvě akce 
provedené za sebou, přičemž alespoň při jedné bude hrací žeton vsazen do Potu, nebo 
libovolná kombinace spočívající ze třech akcí hraných po sobě. 

 
7) Hlášky (Verbal and Physical Action in Turn) - Slovní hlášky Hráčů (jsou-li na řadě) jsou 

závazné. Všechny hrací žetony vsazené Hráčem do Potu, je-li Hráč na řadě, v Potu 
zůstávají. Hráči musí vždy činit své herní úkony v momentě, když jsou na řadě. 

 
8) Undercall – při akci zvané Undercall (vsadí-li Hráč méně, než je aktuální výše Sázky k 

dorovnání), musí Hráč dosadit zbývající sumu ke korektnímu dorovnání (Call), jedná-li 
se o jakoukoliv hru typu Multi-Way, nebo Heads-up. Ve všech případech je však 
konečné rozhodnutí na managementu turnaje. 

 
9) Verbal and Physical Action out of Turn (změna akce) - Slovní hlášky Hráčů (jsou-li na 

řade) jsou závazné. Hráči musí své herní úkony činit vždy v momentě, když jsou na 
řadě. Hráč, jenž úmyslně činí herní úkon mimo správné pořadí za účelem ovlivnit průběh 
hry, může být potrestán vyloučením. Akce provedené mimo správné pořadí mohou být 
závazné, avšak pouze v situaci, kdy průběh hry a herní akce není tímto úkonem 
ovlivněn, nebo změněn. Call, Check nebo Fold nejsou považovány za úkony, které 
průběh hry změní. Změní-li se však akce, není Sázka mimo pořadí závazná a Sázka 
bude Hráči, který tak učinil vrácena. Tento Hráč obdrží tímto všechny své sázecí 
možnosti zpět (Call, Fold, Raise). Zvýší-li Hráč Sázku a jeho karty jsou odebrány (killed) 
drive, než jeho navýšení bylo dorovnáno, smí si Hráč sumu navýšení vzít zpět, avšak 
prohrává ale sumu dorovnání (Call). 

 
10) Accepted Action – Hráč je zodpovědný za to, že před dorovnáním Sázky (Call), kterou 

vsadil soupeři u hracího stolu, odsouhlasil její výši, a to bez ohledu na to, co je hlášeno 
ostatními zúčastněnými na hracím stole. Požaduje-li dorovnávající Hráč (Call) 
přepočítaní potřebné sumy a dostane bud' od Krupiéra, nebo jiného Hráče sumu 
chybnou, akceptuje tímto kompletní a korektní jednaní a pozbývá nároku na 
plnohodnotnou Sázku, nebo na Sázku All-in. Zároveň platí opět pravidlo, že při sporných 
situacích je konečné rozhodnutí na managementu turnaje. 
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11) Oversized Chips – Není-li nahlášené žádné navýšení Sázky (Raise), platí "Oversize Chip", 

tj. žeton vyšší hodnoty, než je výše platného dorovnání, pouze jako dorovnání (Call). 
Vhodí-li Hráč Oversize Chip do Potu a zároveň nahlásí Raise, nikoliv však výši navýšení 
Sázky, má tento Raise hodnotu maximálního navýšení, a to do výše hodnoty hracího 
žetonu, který byl do potu zasažen. Má-Ii být Oversize žetonem učiněn úkon Raise, musí 
to být vždy nahlášeno a to dříve, než se tento žeton po vhození do Potu dotkne plochy 
hracího stolu. Po Flopu bude Sázka s žetonem Oversize bez řádného ohlášení ze strany 
Hráče bude považována vždy za Sázku v plné hodnotě tohoto žetonu. 

 
12) Multiple Chips – Za předpokladu, že není Hráčem hlášen Raise, počítá se vhození dvou 

žetonů stejné hodnoty jako Call, a to v případě, že jeden z těchto žetonů je hodnoty 
nižší, než je hodnota požadované hodnoty dorovnání (Call). Příklad s Blindy 200/400 - 
Hráč A vsadí 1200 a Hráč B vloží dva žetony v hodnotě 2 x 1000 do Potu bez toho, aby 
nahlásil Raise, počítá se tato Sázka jako Call. Vsadil-li by Hráč B žetony v hodnotách 4 
x 500, byl by to Raise na 2000. 

 
13) Raising (navýšení) - Hráč je zodpovědný za to, že své úmysly navýšení Sázek dává 

jasně najevo. Hráči budou naléhavě vyzývaní k tomu, aby výši svých Sázek hlásili přesně 
a zřetelně. Ve hrách typu No Limit, nebo Pot Limit jsou povinnosti – Při navýšení Sázky 
tak učinit jedním pohybem, či úkonem, nejdříve částku říct a následně vložit do Potu, 
nahlásit Raise, poté vložit do potu sumu pro dorovnání (Call) a poté pro dokončení celé 
akce vložit zbývající sumu hracích žetonů do Potu. 

 
14) Half Bet Raising (pravidlo 50 %) - Zvýší-li Hráč předchozí Sázku o polovinu nebo více, 

avšak zároveň méně, než je předepsané minimální korektní navýšení, bude Hráč vyzván 
k doplnění své Sázky do řádné výše, aby bylo naplněno pravidlo navýšení alespoň v 
minimální výši. Zvýší-li Hráč předchozí Sázku méně než polovinu předchozí Sázky bez 
toho, že by nahlásil Raise, bude vyzván pouze k dorovnání předchozí Sázky. 

 
15) All-in Raising – Po nahlášení Sázky All-in s hodnotou nižší, než je hodnota kompletního 

navýšení (Raise), nesmí Hráč s předešlou vsazenou sumou svoji Sázku brát zpět. 
 
16) All-in with Hidden Chips – Deklarovaná Sázka All-in zavazuje Hráče vložit do potu 

všechny své hrací žetony, včetně žetonů zakrytých. Profit ze zakrytých žetonů mít však 
Hráč nemůže. 

 
SHOWDOWN (VYLOŽENÍ) 

 
1) Verbal Declarations – Rozehrané karty jsou zavazující (Cards speak).  Ústní výroky k 

hodnotám karet jakéhokoliv Hráče nejsou směrodatné. Zároveň může management 
turnaje dle svého uvážení úmyslně mylné výroky k hodnotám karet potrestat. 

 
2) All-in Showdown – Jakmile je Hráč All-in a všechny Sázky jsou ukončeny, budou 

všechny aktivní karty otevřeny. Odhodí-li omylem Hráč své karty dříve, než byly odkryty, 
má management turnaje právo vrátit tyto karty zpět do hry, to vše za předpokladu, že 
karty lze správně identifikovat. Hráči, kteří své karty v situaci All-in odhodí úmyslně, 
mohou být potrestáni. 

 
3) Side Action – Hraje-li více Hráčů v jedné hře s Hráčem, který je All-in o hlavní pot, jsou 

všichni Hráči, kteří jsou v pozici showdown a hrají o vedlejší pot povinni své karty také 
otevřít. Hraje-li Hráč All-in o hlavní pot, nesmí žádný Hráč hrající o vedlejší pot při River-
Showdown zahodit své karty. Krupiér má nařízeno otevřít všechny karty ve hře. Tímto 
jsou ve hře o pot stále všichni aktivní Hráči. 

 
4) Showdown – Po ukončení všech akcí musí Hráč, který provedl poslední agresivní akci 
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(Bet, Raise, aj.) ukázat karty jako první. Ostatní Hráči následuji v pořadí dle směru 
hodinových ručiček. Toto platí na Riveru, Turnu, Flopu a před Flopem. Ve hře typu Stud 
platí totéž pravidlo směrem dolů až k „Third Street" (je-li to zapotřebí). Neproběhne-li 
žádná Sázka, musí Hráč nalevo od buttonu (Flop Games), nebo tzv. Third Street Bring-
in (Stud Games) své karty nejdříve ukázat a ostatní Hráči postupuji v akci poté po směru 
hodinových ručiček. Hráči smí jeden po druhém odmítnout ukázat své karty, nicméně 
zahozením karet (Pass) ztrácejí nárok na pot. V případě, kdy Hráč odmítne ukázat své 
karty a pasuje, přichází v platnost pravidlo uvedené v bodě 7). 

 
5) Winning Hands – Chce-li Hráč vyhrát Pot, musí ukázat všechny své karty. Tento úkon 

je nezbytný k uzavření hry. Zůstane-li ve hře již jen jeden Hráč, nemusí při předávaní 
potu své karty odkrývat. Přiklad: Hráč B vsází na Riveru a Hráč A dorovnává (Call). 
Následně Hráč B zahazuje své karty a Hráč A zůstává jediným aktivním Hráčem ve hře. 
Hráč A vyhrává pot a své karty ukazovat nemusí. 

 
6) Tabled Hand – Tímto úkonem se označuje situace, jsou-li všechny karty na hracím stole 

již otevřené. Pouze krátké ukázaní karet nebo ukázaní pouze vyšší karty případně 
podobné úkony nejsou považovány za ukázanou Handu. Nekorektně otevřené karty 
nemohou vyhrát Pot, toto je možné pouze, jsou-li obě karty řádně otočené a položené 
na hracím stole. 
 

7) Refusal to Show – Odmítne-li Hráč otočit všechny svoje karty, nemůže toto učinit 
Krupiér nýbrž pouze management turnaje. To zároveň vyzve daného Hráče, aby své 
karty otevíral dle pravidel. Neučiní-li tak budou tyto karty považovány za zahozené. 
Neotevře-li Hráč své karty během Showdownu ve lhůtě 5 sekund vysvětlí si to turnajový 
personál jako Dead hand a udělí tomuto Hráči za zdržování hry trest například v podobě 
napomenutí. Ostatní Hráči na hracím stole nesmí otáčet karty jiného Hráče. Stane-li se 
tak, budou tyto karty nadále aktivně pokračovat ve hře, ale Hráč, jenž nedovoleně tyto 
karty odkryl, bude postižen za provinění se proti turnajové etiketě. 
 

8) Showing the Winner – Každý Hráč, který je aktivně ve fázi Showdown, může požádat o 
to, aby byly odkryty soupeřovy karty. Jestliže však ostatní Hráči své karty již zahodili, 
nelze již karty zpětně otáčet. Požadavky Hráčů na odkrytí soupeřových karet mají za 
následek to, že karty zůstávají otočené na hracím stole a zároveň se mohou podílet na 
výhře v Potu. Hráči, kteří tento nárok nevznesou do Showdownu nemají na tento 
požadavek nárok. Existuje-li předpoklad tykající se nezákonného spolčení mezi více 
Hráči, mohou ostatní Hráči požadovat na Krupiérovi, aby podezřelé karty prověřil skrze 
management turnaje. 

 
HERNÍ ETIKETA A TRESTY 
 
1) Hráči nesmí (jsou-li ve hře aktivní nebo nikoliv): 

a) Odkrývat žádné karty ve hře v momentech k tomu neurčených, tj. 
při zahozených kartách, ani při probíhající aktivní hře. 

b) Vyvarovat se rad, nebo kritik do doby, než bude ukončená daná 
akce. 

c) Nekomentovat hru, nejsou-li ještě otevřené karty. 
d) Probírat aktuální hru, nebo strategii s ostatními přítomnými v 

Herním prostoru. 
e) Konzultovat situaci s externím partnerem. 
f) Platí pravidlo „One player to hand" (jeden hráč pro jedny karty). 

 
2) Televizní vyslaní a Hole Cards – Hráč svým vstupem do turnaje, tj. zakoupením Buy inu 

souhlasí s nahráváním a jeho podmínkami, o čemž je předem personálem Provozovatele 
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řádně informován. Hráči, kteří vstoupí do turnaje, který je nahrávaný, jsou povinni 
spolupracovat s pracovníky televizního vysílání. S tím souvisí také ukazovaní prvních 
dvou karet (Hole Cards) televizní kameře. Nedodržování tohoto pravidla může být 
potrestáno. 
 

3) Exposed Cards – Ukáže-li Hráč své karty během stále probíhajících akcí na hracím stole, 
může následovat sankce. Každý Hráč na hracím stole má právo vidět již jednou ukázané 
karty. Hráč po odkrytí svých karet před Showdown může pokračovat pouze pasivní akcí 
(Check, Call, Fold, aj.). 
 

4) Exposing and Mucking – Hráč, který ukáže své karty Hráči, který už své karty zahodil a 
poté sám své karty zahodí také, může být potrestán. Hráč, který toto pravidlo poruší 
opakovaně, bude potrestán. 
 

5) Collusion – Poker je hra jednotlivce. Soft Play, „Chip Dumping" (dobrovolná prohra 
žetonů), domluvy Hráčů na pozici „Bubble" (neumístění se na penězích nebo finálovém 
stole), ochrana Hráče před ukončením účinkovaní v turnaji na této pozici (opakovaným 
pasováním Big blindu) jsou zakázány a budou trestány. 
 

6) Etiquette Violations – Opakované porušení proti turnajové etiketě budou turnajovým 
managementem potrestány. K tomu počítáme nikoliv však výlučně nechtěný dotyk 
karet nebo hracích žetonů jiného Hráče, ale zdržovaní hry, opakované herní úkony 
mimo pořadí, neklidné hraní si s vlastními hracími žetony (splashing), úmyslné sázení 
mimo dosah Krupiéra, přehnané mluvení u hracího stolu. Mimo to budou potrestány 
také nepřiměřené chovaní, stejné jako nevhodné chovaní v podobě neslušných gest 
nebo podobné počínaní. K porušení pravidel platí také urážlivé průpovídky k hernímu 
stylu jiných Hráčů nebo také přímé nadávky jinému Hráči kvůli jeho stylu hry v turnaji. 
 

7) Urážky – Urážlivé výroky na adresu jiných Hráčů, managementu turnaje, stejně jako 
ostatního personálu Herního prostoru nebudou tolerovány. Takové to konání bude 
potrestáno. Také nepřímé urážlivé projevy budou potrestány. 
 

8) Všichni účastnici turnaje si během celé akce a ve všech prostorách Herního prostoru 
chovají slušně a řádně. Každý Hráč, který bude svědkem nekorektního chování jiných 
Hráčů je povinen toto nahlásit. Současně by měli všichni Hráči dbát na osobní hygienu, 
svůj zdravotní stav, aby tímto nenarušovali chod turnaje. Rozhodnutí o tom, zda Hráč 
z důvodů zdravotních či hygienických důvodů smí v turnaji pokračovat je na 
managementu turnaje. Případné sankce proti Hráči, který toto nehodlá akceptovat, řeší 
management turnaje. 
 

9) Management turnaje může potrestat (čl. 10) každé jednaní, které dle jejich názoru 
odporuje oficiálním pravidlům a zájmům turnaje, zákonným pravidlům a rovnosti hry. 
 

10) Penalty – Management turnaje může na základě svého uvážení uložit tresty, a to 
počínaje ústním napomenutím a konče diskvalifikací s případným zákazem účasti na 
všech dalších turnajích. Udělení trestu musí být vždy na základě jasně prokázaného 
porušení pravidel nebo na základě důvodného podezření (např. v případě tajné 
domluvy, chip dumpingu apod.). Tresty budou ukládány pro Soft Play, urážlivé nebo 
rušící chovaní. Trest je nepochybný v situacích, jako je vyhození hrací karty Hráčem z 
hracího stolu, tak silné zahození karet, při němž dojde k otočení karet, opakované 
zdržovaní hry, provinění proti pravidlu One player to a hand, či v obdobných případech. 
Urážky ostatních Hráčů, turnajového personálu, zaměstnanců Provozovatele a všech 
ostatních pracovníků nebude tolerováno. 
 

11) Možné tresty - ústní varovaní, jedno, nebo více násobný trest při rozdávaní, jedno nebo 
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více násobný trest Orbit (tzn., že jeden Hráč za druhým na stole musí vynechat hru, tj. 
6 Hráčů na stole = 6 vynechaných her), Dead hand (neplatná ruka), vyloučení z turnaje, 
diskvalifikace z turnaje včetně propadnutí získané peněžní výhry (možné pouze v 
případě prokázaní zvlášť' závažného porušení pravidel či podvodného jednání, bez 
kterého by Hráč výhru nezískal), vyloučení z turnaje (v takovém případě nebudou hráči 
již vráceny jeho uskutečněné Sázky). 
 

12) Escalation – Výše trestu musí být vždy umřená rozsahu porušení pravidel. Management 
turnaje může Hráče diskvalifikovat i na základě jednoho jediného prohřešku, a to 
vzhledem k jeho rozsahu a závaznosti. Hráči musí vědět, že všechny nepovolené akce 
nabízejí širokou škálu možných postihů, a to již s prvním takovýmto proviněním. 
 

13) Missed Hands/Orbit Penalty – Hráč je povinen opustit hrací stůl pro jednu nebo více 
her, případně pro jeden nebo více trestu typu – Orbit. Hra, kterou byl nucen Hráč 
vynechat je počítána jako část hracího kola. Hráči s výše uvedeným postihem, a to 
libovolné délky musí opustit určený turnajový prostor, a to po celou dobu uděleného 
trestu. Krupiér poté musí management turnaje informovat, kdy se vyloučený Hráč smí 
vrátit na své místo. 
 

14) Penalties Move – Všechny tresty si Hráč sebou nese v case ("Sankce Move"). To 
znamená, že pokud Hráč A obdrží trest dvojitý Orbit (16 her), a vzhledem ke konci 
turnaje může vynechat pouze pět her, počítá se zbytek trestu i na začátku příštího dne 
turnaje. To platí i při vypadnutí z turnaje či jiných podobných změn. 
 

15) Elimnation Penalty – Hráči vyloučení z turnaje, jsou klasifikování na umístění 
odpovídající momentu, kdy k vyloučení došlo.  Příklad: Při posledních 15 Hráčích v 
turnaji (a 100 placeným místům) je vyloučen z turnaje a Herního prostoru Hráč A. Hrací 
žetony tohoto Hráče jsou z turnaje staženy a Hráč ukončuje turnaj na 15. místě. 
 

16) Diskvalifikace – V situaci diskvalifikace, budou všechny hrací žetony Hráčů zabaveny, 
jejich Buy-in zůstává součástí Prizepoolu a tito Hráči nemají nárok na jakoukoliv Výhru. 
Diskvalifikovaný Hráč musí okamžitě opustit turnajový prostor. 
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