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V následujícím textu nehledejte šifru:

Pøi závìreèném vyhodnocení rozhoduje síla karetní kombinace. Každý hráè má k dispozici dvì 
soukromé karty a pìt spoleèných, vyložených na stole. 
Z tìchto sedmi karet sestavuje nejsilnìjší možnou kombinaci pìti karet. Nejsilnìjší pìtikaretní 
kombinace vyhrává.

Výherní kombinace:

Hodnota karty je urèena èíslem nebo písmenem na ní uvedeným. Nejvyšší kartou je A eso, 
následují K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Všechny barvy karet jsou rovnocenné.

Výherní kombinace od nejvyšší po nejnižší jsou následující:

Straight flush je èistá (v jedné barvì - napø. všechny karty hercové) postupka. V pøípadì, že 
více hráèù má straight flush, vítìz je ten, kdo má tuto postupku zakonèenou vyšší kartou. V 
pøípadì shody se bank dìlí. Eso mùže fungovat jako karta nejvyšší, ale i jako karta nejnižší. 
(10, J, Q, K, A ale i A, 2, 3, 4, 5)

Four of Kind (poker) je ètveøice, tzn. ètyøi karty stejné hodnoty (napø. ètyøi šestky). V pøípadì, že 
má více hráèù poker a ve høe není silnìjší kombinace, rozhoduje o vítìzi hodnota pokru (esový 
poráží králový). V pøípadì shody rozhoduje velikost páté karty; pokud i ta je shodná, bank se 
dìlí.

Full house je trojice a dvojice (napøíklad tøi sedmièky a dvì desítky). 
V pøípadì, že více hráèù má fullhouse a ve høe není silnìjší kombinace, rozhoduje o vítìzi 
hodnota trojice. V pøípadì shody rozhoduje hodnota dvojice. V pøípadì shody se bank dìlí.

Flush je pìt karet libovolné hodnoty, ale stejné barvy (napø. pikové eso, desítka, osmièka, 
sedmièka a dvojka). Má-li více hráèù flush a ve høe není silnìjší kombinace, rozhoduje nejvyšší 
karta flushe, v pøípadì shody druhá nejvìtší, v pøípadì shody tøetí nejvyšší, v pøípadì shody 
druhá nejnižší, v pøípadì shody nejnižší. V pøípadì stejné hodnoty všech karet flushe se bank 
dìlí.

Straight je špinavá postupka (napø. køížová pìtka, srdcová šestka, piková sedmièka, srdcová 
osmièka a kárová devítka). Má-li straight více hráèù a ve høe není silnìjší kombinace, vítìz je 
ten, kdo má tuto postupku zakonèenou vyšší kartou. V pøípadì shody se bank dìlí. Eso mùže 
fungovat jako karta nejvyšší, ale i jako karta nejnižší.

Three of Kind (trips) je trojice (napø. tøi králové). V pøípadì, že ve høe není silnìjší kombinace a 
více hráèù má trojici, rozhoduje o vítìzi hodnota trojice. V pøípadì shody rozhoduje hodnota 
vyšší ze dvou doplòujících karet, v pøípadì shody nižší z nich, v pøípadì shody se bank dìlí.

Two pair jsou dvì dvojice (napø. dvì trojky a dvì ètyøky). V pøípadì, že ve høe není silnìjší 
kombinace 
a více hráèù má dvì dvojice, rozhoduje o vítìzi vyšší hodnota z dvojic. V pøípadì shody 
rozhoduje hodnota nižší dvojice. V pøípadì shody rozhoduje pátá karta, a pokud je i ta stejná, 
bank se dìlí.

Pair je dvojice (napø. dvì pìtky). Pokud nikdo z hráèù nedrží lepší kombinaci než dvojici, 
rozhoduje její hodnota o vítìzi. V pøípadì shody rozhoduje nejvyšší ze tøí doplòujících karet, v 
pøípadì shody druhá nejvyšší, v pøípadì shody nejnižší, v pøípadì shody se bank dìlí.

High card je vysoká karta. Pokud nikdo nemá lepší kombinaci, rozhoduje o vítìzi nejvyšší z pìti 
karet, 
v pøípadì shody rozhoduje druhá nejvyšší, v pøípadì shody tøetí nejvyšší, v pøípadì shody 
druhá nejnižší, v pøípadì shody nejnižší, v pøípadì shody se bank dìlí.
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