SUPER SYSTEM - Doyle Brunson

V této sekci volně překládáme výjimečnou knihu Doyle Brunson SUPER SYSTEM, někdy označována jako bible
pokeru. Jedná se o nejuznávanější knihu v historii pokeru. Zaměříme se předavším na tu část knihy, kde Brunson
vysvětluje jeho unikátní způsob hry v No Limit Texas Hold’em. Konkrétně - Jak hrát jednotlivé herní kombinace.
Kniha Doyle Brunson byla poprvé vydána v roce 1978 pod názvem “How I Made Over $1,000,000 Playing Poker” (Jak jsem
vydělal více než 1 000 000 dolarů hraním pokeru). Jejím autorem byl v té době již dvojnásobný mistr světa v pokeru Doyle
Brunson. V knize se především dozvíte unikátní způsob jak hraje No Limit Texas Hold’em sám autor.
Jak hrát jednotlivé herní kombinace
V následujících kapitolách se dozvíte, jak hraji níže uvedené herní kombinace. Ukážu vám jejich výhody a naopak na co byste si
měli v různých situacích dávat pozor. Avšak nesmíte upadnout do stereotypu a držet se návodu. Je velice důležité měnit svůj
styl, nehrát nikdy stejnou kombinaci ze stejné pozice jako v předešlých hrách. Protože zkušený hráči velice snadno poznají, jaký
jste typ hráče, přečtou váš styl a porazí vás. Lehce si to můžeme ukázat na tomto příkladu: „Kdybyste nahráli tento návod jako
program do počítače, který by dělal v jednotlivých situacích pořád to stejné, kdo si myslíte, že by vyhrál?” Naučím vás tedy, jak
hrát nejlépe jednotlivé herní kombinace a na co byste si měli dávat pozor, ale vždy mějte v paměti snažit se měnit styl vaší
hry!
POZOR: Pro správné porozumění je nutné rozdělit hraní jednotlivých kombinací závislosti na pozici u stolu. Při devíti
hráčích, jsem tyto pozice rozdělil takto: počáteční pozice (první tři místa), střední pozice (následující tři místa) a poslední pozice
(poslední tři místa).

Pro dobré porozumění rozdělím herní kombinace do širších kapitol:
1. Páry
První kapitola bude obsahovat, jak hrát jednotlivé páry rozdané přímo do ruky. Tuto kapitolu jsem rozdělil do čtyř podkapitol:

•

1.1. Velké páry: A-A, K-K »
1.1.7.
1.1.6.
1.1.5.
1.1.4.
1.1.3.
1.1.2.
1.1.1.

•

A-A a K-K bez pomoci po flopu
A-A a K-K s pomocí po flopu
Jak hrát proti vysokému páru ...
Jak hrát set proti vysokému páru
A-A a K-K s pomocí na flopu
Jak hrát A-A a K-K na flopu
Jak hrát A-A a K-K před flopem

1.2.Podkategorie:A-K»
(Protože A-K je velice silná kombinace, tak jsem ji umístil do kapitoly 1. Páry)
1.2.3. Jak hrát A-K s pomocí na flopu, turnu a riveru
1.2.2. Jak hrát A-K bez pomoci na flopu
1.2.1. A-K před flopem

•

1.3. Podkategorie Q-Q »
1.3.1. Jak hrát Q-Q

•

1.4. Podkategorie J-J až 2-2
1.4.2. Jak hrát J-J až 22 s pomocí na flopu
1.4.1. Jak hrát J-J až 2-2 bez pomoci na flopu

•

2.1. Nízké spojené karty »
2.1.4.
2.1.3.
2.1.2.
2.1.1.

•

Jak
Jak
Jak
Jak

hrát
hrát
hrát
hrát

nízké
nízké
nízké
nízké

spojené
spojené
spojené
spojené

karty
karty
karty
karty

za pomoci společných karet
bez pomoci na turnu a riveru
bez pomoci na flopu
před flopem

2.2. Vysoké spojené karty »
2.2.1. Vysoké spojené karty neboli problémové kombinace

•

2.3. Odpad »
2.3.1. Odpad

•

3.1. Short-handed hra »
3.1.1. Short-handed hra – hra při čtyřech a méně hráčů u stolu

Jsem si jistý, že jste pochopily, že není možné popsat veškeré situace, které mohou nastat při hraní pokeru. No-Limit Hold´em
je velice komplexní hra, je stěží možné (a určitě ne praktické) se pokusit prodiskutovat obrovské množství variant, které vám
tato hra nabízí. A jak víte, je zde mnoho otázek, na které s jistotou nemohu odpovědět, protože sám nevím, co přesně udělám,
dokud dané situaci sám nečelím. Jak už jsem zmínil, v mnoha případech se řídím svými pocity, což jsou velice rychlé vědomé a
podvědomé analýzy. Přesto však jsem se vám snažil popsat velice silnou strategii hraní No-Limit Hold´emu, ke které by
průměrný hráč hledal cestu velice dlouho.

1.1.1. Jak hrát A-A a K-K před flopem
Pokud před flopem držím pár es či králů, tak na počátečních pozicích obvykle pouze dorovnávám big blind. A
doufám, že někdo po mě navýší, abych mohl re-raise. Na středních pozicích, pokud nikdo přede mnou nenavýší, obvykle
navyšuji já a to o částku dosavadního potu. Když hraji z posledních pozic, navyšuji a doufám, že mě někdo dorovná nebo
dokonce dá re-raise.
Re-raise samozřejmě dorovnám a dle okolností (předchozí styl hry a výše mého banku) vsadím all-in. Pokud dorovnám a v potu
se již nachází polovina mého banku, téměř vždy jsem rozhodnut po flopu jít all-in bez ohledu na to, co by mohlo přijít na flop.
Pokud tedy protihráč nedá all-in přede mnou, dávám all-in já.
Naopak může existovat velice vzácná situace, kdy se rozhodnu složit dva krále před flopem, a to pokud mě dá protihráč re-raise.
Ale pouze v tom případě, že je to velice defenzivní tight hráč. O němž víte, že je schopný re-raise nebo all-in před flopem pouze
s párem es v ruce. Složit dva krále před flopem je velice obtížné, a proto si musíte být jisti, že váš proti hráč je přesně ten typ
tight hráče, za kterého ho máte. V těchto situacích se vžiji do soupeře, do jeho stylu hraní a pokusím si odpovědět na otázku:
Kdybych byl jím, dal bych all-in na dvě dámy nebo nižší kombinaci? Pokud zní odpověď: „Ne.” Zahodím mé dva krále pryč.
1.1.2. Jak hrát A-A a K-K na flopu
Bez ohledu na to jakou máte startovní kombinaci, flop je část hry, kde děláte nejdůležitější rozhodnutí. Je to
klíčový bod pro sílu vaší karetní kombinace. Je to místo, kde se snažíte číst karty protihráčů. A odhadujete zde, jakou
kombinaci pravděpodobně váš soupeř drží. Samozřejmě, že také před flopem se pokoušíte přečíst karty soupeřů. Ale na flopu,
dle sázek, jste v mnohem lepší situaci určit, co váš oponent pravděpodobně drží (jestli se snaží čekat na postupku nebo flush
atd.)
V drtivé většině případů se s vámi na flop dostane soupeř, jehož startovní kombinací je pár nebo má po flopu straight či flush
draw, a proto je nutné na tyto situace dávat velký pozor.
Přijdou-li na flop tři karty do postupky nebo ve stejné barvě, která je jiná než barva mé vysoké karty. Tak z počátečních pozic
hraji A-A a K-K velmi opatrně. Toto obzvláště platí, pokud jsou se mnou stále ve hře 2 a více hráčů. Protihráči, kteří se mnou
dorovnali před flopem, můžou mít kombinace, které by můj vysoký pár mohly porazit. Takže jakmile vidím na flopu tři karty do
postupky nebo na flush a já držím v ruce pár es nebo dva krále. Začnu hrát okamžitě můj pár pomalu a z přední pozice dávám
vždy check.
Jestliže hraji z poslední pozice a nastane tato situace. Tak jednou vsadím, a pokud jsem dorovnán, tak začnu hrát velice
opatrně. Obecně platí, pokud jsou na stole 3 karty do postupky či na flush, hraji s nejvyšší opatrností. Postupka a flush má proti
velkému páru nesmírnou sílu. Jakmile přijde na flop 9-8-7, 10-9-8 nebo J-10-9 a ve hře jsou se mnou alespoň dva soupeři,
okamžitě vzdávám hru. Jestliže je flop 10-9-8 a jeden z nich má Q-J, tak v tu chvíli má postupku. Jestliže drží J-10, tak má pár a
čeká na otevřenou postupku z obou stran. Stačí mu tedy, aby došla 7, 10, J nebo Q. V tuto chvíli mě tedy dokáže porazit právě
13 karet z balíčku (4x7,4xQ, 3x4 a2x10), což dělá jeho kombinaci stejně silnou jako moji. Nevzdávám vždy tuto herní situaci,
ale hraji ji velmi opatrně a snažím se vyhrát pot hned na flopu.
Pro zajímavost je nutné ještě zmínit případ, když na flop přijde J-10 například J-10-2. V tu chvíli hraji svoje A-A (K-K)
agresivněji, jelikož jakékoliv vysoké karty dávají mému protihráči velkou možnost mě porazit. Obzvláště toto platí, pokud já
mám K-K. Protože s K-Q má možnost oboustranně otevřené postupky. S A-K má dvě overcards a možnost postupky. A s kartami
jako A-J, K-J, Q-J, A-10, Q-10 nebo K-10 má pár. Proto na tento flop hraji s A-A (K-K) agresivněji a tím se většinou zbavím
hráčů, kteří čekají na postupku.
Nejsem tak podezřívavý u flopu ve stejné barvě, jako když je flop složen ze tří po sobě jdoucích karet do postupky. A to
z prostého důvodu, že u flushe není tolik kombinací, které by vás mohly porazit.
Jestliže se na flopu objeví tři srdce a já držím srdcové eso. Hraji dál, jelikož držím velice silnou kombinaci. Ale pokud nemám A♥,
velice zvážím další tah, protože stačí, aby měl soupeř jednu srdcovou kartu, a poráží mě.
Dále pak nečekejte na flush pokud je na stole pár a váš protihráč navyšuje, může mít fullhouse. A stejně tak nečekejte na
postupku, pokud může mít soupeř flush. Jestliže na flopu jsou tři srdce a vy máte možnost oboustranné postupky,
nedorovnávejte soupeřovo navyšování, pravděpodobně flush opravdu má.
Pokud držím pár es nebo králů a na flopu je pár s nijak nehodící se kartou (10-10-2), tak z první pozice vsadím. A když jsem
dorovnán, tak postupuju opatrně. Na turnu čekám na protihráčův tah, a jestliže vsadí. Vím, že má silnou kombinaci. Co se pak
rozhodnu udělat v této situaci, záleží na mém pocitu, zkušenostech a jeho sázkách. Například, když je flop 6-6-2, já vsadím a
protihráč dorovná. Tak mi tímto tahem napoví, že má některou kombinaci, s kterou je ochoten jít do hry. Pravděpodobně může
mít vyšší pár na ruce nebo tři šestky či tři dvojky. Takže využiju mého úsudku a hraji opatrně.
Jestliže některý z hráčů na pozici přede mnou trefí set (ve výše uvedeném případě tři šestky či tři dvojky), tak pravděpodobně
dá check a bude se snažit hrát slowplay. Většina hráčů checkne set proti hráči, který navyšoval (raise s velkým párem před
flopem), ale v tuto chvíli je to chyba, a signál pro vás, že nejspíš set opravdu má. (viz. Podkapitola uvedená na konci článku Jak hrát set proti vysokému páru)

Když hraju ze zadní pozice a na flopu není možnost postupky (7-7-2) a přede mnou tedy nikdo nenavýšil. Dám check a tím
soupeři kartu zdarma. Toto dělám ze dvou důvodů:
1.
2.

Jestliže ho netrefil flop, dám mu možnost vylepšit jeho kombinaci, aby dál pokračoval ve hře.
Když dám check vyloučím možnost, že bych prohrál spoustu peněz, kdyby měl set.

Je veliký rozdíl mezi flopem 6-6-2 (možnost postupky) a 6-6-K. Jestli držím v ruce A-A, flop je 6-6-K a soupeř dal check. Dám
check také. Protože pokud má krále, začne ho hrát až na turnu. Jelikož jsem dal check a tím si je teď jist že má lepší kombinaci.
A druhým důvodem je snížit peněžní ztráty na minimum, pokud má šestku. Ale kdyby byl flop 6-6-2. Vždy vsadím, protože chci
zamezit soupeři ke vzniku postupky, pokud by na turn přišli karty jako 3,4 a 5.
A-A a K-K hrajte agresivněji z posledních pozic než z prvních. Pokud si nejste jisti, že jsou vaše esa (králové)
nejlepší kombinací ve hře, nehrajte s nimi o velké poty. Vždy mějte na mysli, že je to pouze jeden pár.
Nikdy nemůžete vyhrávat v pokeru, když budete hrát defenzivně. Musíte se chopit šancí a zkoušet hazardovat.
Musíte hrát agresivně. Toto je můj styl hraní pokeru – vítězný styl.
Tuto větu o mém herním stylu jsem zdůraznil, protože v mnoha případech, když držím A-A nebo K-K, tak je hraji pomalu a
opatrně. V tomto případě je to pravý opak mého agresivního stylu. Mnoho lidí si myslí, že když drží A-A nebo K-K, mají
neporazitelnou kombinaci a hrají je velmi silně. Ale ve většině případů, je toto špatný způsob hraní vysokých párů. (jsou zde i
výjimky, o kterých budu hovořit později).
Pravdou je, že s párem es nebo králů se stane jedna z těchto možností:
1.
2.

Vyhrajete malý pot.
Prohrajete extra-velký pot.

Pokud je z flopu čitelná možnost postupky nebo flushe, nedávejte protihráčům karty zdarma.
Jelikož váš soupeř nevsadí velkou částku, aniž by neměl silnou kombinaci, která může porazit váš vysoký pár například straight
nebo flush draw. Proto vždy navýším velkou částkou, abych soupeře odradil od možnosti čekat na postupku či flush.
Ve vzácné situaci, kdy se přímo na flopu objeví tři stejné karty tzv. set. Hraji vysoké páry pomalu. Takže dám check, ale pouze
po flopu, abych dal protihráči šanci vylepšit jeho karetní kombinaci nebo mu dát šanci zkusit blaf. Samozřejmě je tu malá šance,
že si můžete naběhnout na protihráče, kterému tento flop utvoří silnější kombinaci, nežli je ta vaše a to 4 karty stejného druhu.
Ale jelikož se tato kombinace vyskytuje jen zřídka, tak komukoli se podaří chytit takovou to kombinaci, “dá vám vědět”. Já
většinou zkouším testovací sázku a soupeř ve většině případů dá all-in. K rozpoznání takto silné kombinace je zapotřebí
zkušeností. Musíte použít vlastního úsudku a uvidíte, že za chvíli se takto silné kombinace naučíte na lidech poznávat.
Tedy jediná situace, kdy se obávám, že prohraji velmi velký pot s dvěma esy (králi) na ruce, je když jsou na stole dvě karty
dávající soupeři šanci straight či flush draw. Například pokud někdo vsadí při flopu J-10-2, okamžitě dám velký re-raise. Takto
můžu vyhrát pot právě hned teď. Pokud narazím na soupeře, který je ochoten platit za jeho draw. Takže je i ochoten dorovnávat
vysoké částky, a já hraji z první pozice. Dávám check a doufám, že vsadí. Pokud ano, navýším opět velice velkou sázkou (toto je
jedna ze situací, kdy dělám check-raise). Pokud jsem dorovnán, má soupeř pravděpodobně straight draw. A jestliže na turn
dojde bezvýznamná karta (např. 6), opět navýším pot nemalou částkou. Ale znovu velice záleží na vašem úsudku, jelikož
protihráč může držet dva páry, které vaše esa (krále) porazí. Pokud vytuším tuto možnost, složím karty.
Ve všech výše uvedených případech je tu tedy možnost, že někdo s protihráčů má pár na ruce a tím získá set ze tří stejných
karet. Ale v této situaci většinou poznám, že můj vysoký pár může být poražen. Zvláště pak, pokud jsem navyšoval před
flopem. Dobří protihráči vědí, že navýšení před flopem je známka síly. A vědí, že pravděpodobně máte vysoký pár. Takže, pokud
je flop 10-6-5 (a já sem zvyšoval z prvních pozic), ostatní hráči si budou myslet, že držíte silnou kombinaci – pravděpodobně
vysoký pár, který také máte. Takže pokud vsadím testovací sázku na flopu a jsem dorovnán či navýšen. Tak se opět vracím
k lidskému faktoru. Tím myslím, že pokud proti vám stojí dobrý pokerový hráč. Tak vám tímto dává jasný signál, že
reprezentuje silnější kombinaci a to pravděpodobně set 3 karet nebo dva páry.
Existuje také možnost, že drží overpair (Q-Q nebo J-J při flopu 10-6-5) a nyní se vás rozhodl testovat. Jestliže není jeho raise
příliš vysoký, měl byste dorovnat. Na turnu ho pak nechat hrát, a pokud opět vsadí, má obvykle pár overcards.

1.1.3. A-A a K-K s pomocí na flopu
Do teď jsem tedy analyzoval možnosti hry a vysvětloval strategii, jak hrát s vysokými páry, pokud na flopu nebyla
otočena žádná karta, která by vám pomohla. Nyní vám vysvětlím, jak hrát tyto páry, když vám flop pomůže vylepšit jejich
sílu.
Když se na flopu nachází eso (král), mám tedy set. Set tří stejných karet nikdy nehraji slowplay (kromě výjimky, o které budu
mluvit později). V této situaci vždy vsadím extra-velkou částku, protože jediná cesta jak vyhrát velký pot je, že někomu pomohl
flop také nebo si myslí, že blafujete a bude hrát s vámi dál.
Měli byste být vždy na pozoru, že pokud držíte pár es a na flop dojde další eso, je zde stále možnost, že další karta může
soupeřům dotvořit postupku či flush. Jako na níže uvedeném obrázku Flopu A. Kde, jestliže na turn přijde 2, 3 či 5, můžou tyto
karty tvořit nízkou postupku.
Flop A

Podobná situace nastane, když je na flopu eso s jakoukoli kartou 10 a vyšší. Jak je ukázáno na Flopu B. Přijde-li K, Q, J či 10,
můžou tyto karty společně s kartami, které drží váš oponent vytvořit nejvyšší postupku.
Flop B

Další možnost ohrožení vašich tří es je ukázána na flopu C. Zde je možnost 7-mi různých postupek (s J-10, J-8, 10-8, 10-6, 8-6,
8-5, 6-5). Měli byste mít tedy vždy v paměti výše uvedené možnosti, jelikož je tu hrozba, že někdo postupku dotvoří.
Flop C

Takže pokud s flopem budete mít set tří es, preventivně vsaďte větší částku, abyste odradili soupeře čekat na možnou postupku
či flush. Každý dobrý hráč totiž ví, že je velmi cenné dostat kartu zadarmo! Například k dotvoření postupky s otevřeným
středem, jelikož ta je jen velmi těžce odhalitelná a tím je schopna způsobit velice citelné ztráty na vašem banku.
Nicméně pokud máte po flopu set tří králů a další dvě karty na flopu nejsou nikterak spojené, můžete dát soupeřovi kartu
zadarmo. Například řekněme u flopu K-8-2, máte nuts. Můžete tedy dát protihráči další kartu zdarma, aby vylepšil svoji
kombinaci. Na turnu se tedy obávejte pouze esa, protože je možné, že drží další dvě v ruce. Jelikož kombinace čtyř stejných
karet se stává velice ojedinělou, je pro vás nejlepší, pokud na turn přijde 8 nebo 2.

Ve vzácném případě může nastat situace, že budete mít 4 esa či 4 krále. Bohužel toto není zrovna velice lukrativní kombinace.
Protože soupeřům nezbude téměř žádná kombinace, která by vás mohla porazit. Je zde pouze jedna možnost, znázorněná níže,
ale je tak vzácná, že se vám ji nemusí podařit spatřit za celý život.

Hráč A

Hráč B

Flop

River

Turn

Takže pokud máte takto silnou kombinaci, musíte čekat celou hru na soupeřův tah a doufat, že se vás pokusí někdo blafovat. Ale
většinou vám nezbude nic jiného, než je hrát velmi pomalu s tím, že vsadíte až na konci z jakékoliv pozice.
Další situaci, kterou bych rád zmínil je, když s flopem mám vysoký fullhouse např. s esy (A-3-3) a králi (K-7-7). V tomto případě
dávám opět kartu zdarma, abych vylepšil soupeřovu kombinaci (kromě výjimky, kterou zmíním následně). Na flopu dám tedy
check a na turnu vsadím a doufám, že protihráčům něco přijde.
Kdykoli máte takto silnou kombinaci. Hrajte na flopu vždy pomalu. A to ze dvou důvodů:
1.
2.

Dáváte tím soupeřovi možnost pokusit se vás blafovat.
Dáváte mu tak šanci vylepšit svoji kombinaci.

S párem es či králů je také možnost, že po flopu můžete mít vy flush draw nebo straight draw. Straight draw v tomto případě
hrajte velice opatrně. Protože flop, který vám nabízí straight draw, pravděpodobně bude dávat soupeřovi dva páry. Ale pokud
mám srdcové eso a na flopu se objeví tři srdce, je to velice silná kombinace. A jsem vždy rozhodnut vsadit na ni velkou částku
z mého banku.
Vždy mějte v paměti, že flop je prakticky celá hra v Texas Hold´emu. Zde děláte svá hlavní rozhodnuti a závěry.
Na flopu odhadnete soupeře na určitý druh jeho kombinace. A celé vaše další přemýšlení a tím i průběh hry, se odvíjí od tohoto
počátečního odhadu. Jestliže si myslíte, že čeká na flush v křížích, musíte ho nechat zaplatit si za jeho flush draw. A pokud na
turn kříž nepřijde, vsaďte znovu. Pokud přijde, pouze dejte check a nechte ho hrát. Na riveru pak, jestli to vypadá, že váš proti
hráč postupku či flush nesestavil. Není důvod sázet dál. Prostě jenom vyložte svoji kombinaci nebo dejte check a tím mu dejte
šanci na blaf.
Jestli cítíte, že budete poražen, nesnažte se blafovat a dejte check. A pokud si myslíte, že váš soupeř čeká na
postupku či flush vsaďte.
1.1.4. Jak hrát set proti vysokému páru
V následující situaci vám vysvětlím, jak hrát správně set tří karet proti hráči, který navyšoval před flopem. Řekněme
tedy, že po flopu mám set a jsem první na řadě. Jelikož soupeř navyšoval před flopem, předpokládám tedy, že má silnou
kombinaci. Pravděpodobně má vysoký pár v ruce – větší než cokoliv na flopu. V této situaci se vždy řídím tímto zásadním
pravidlem: Vždy navyšujte nebo dejte re-raise proti hráči, který navyšoval před flopem.
Je téměř jisté, že hráč, který navyšoval před flopem, se chystá sázku zvýšit také na flopu. Protože od vás očekává, že na flopu
dáte check, protože ví, že vy víte, že má vysoký pár. Ale pokud vsadíte proti soupeři vy. Pravděpodobně si bude myslet, že
čekáte na postupku či flush, nebože se ho snažíte blafovat. Následkem toho pravděpodobně znovu navýší. V tuto chvíli se
nebojte vsadit extra velkou částku nebo dát all-in. Protože tím ho vystavíte velice těžkému rozhodnutí. A protože už má velkou
část banku v potu, je téměř jisté, že vloží zbytek svého banku do potu.

Tuto agresivní hru nehrajte, pokud flop nabízí možnost silné kombinace, jako je například postupka či flush. U jiných flopů si váš
soupeř bude myslet, že se ho snažíte blafovat a průměrný hráč na vaši sázku vždy odpoví navýšením.
Takto zahraný set proti hráči, který navyšoval před flopem a má tedy pravděpodobně vysoký pár, je dle mého úsudku
vyplývajícího z dlouholetých zkušeností, jednou z nejsilnějších her v Texas Hold´emu.
1.1.5. Jak hrát proti vysokému páru ...
Jak hrát proti vysokému páru, když je na flopu možnost postupky či flushe. Odehrál jsem spoustu her, proti tight
hráčům, kteří měli jako startovní kombinaci vysoký pár, a já jsem dorovnal po turnu se svojí flush či straight draw, doufajíce, že
na river mi přijde karta, která mi pomůže tuto kombinaci dotvořit. Například můj tight oponent navýšil před flopem a já tedy
tuším, že má vysoký pár.
Situace by mohla vypadat jako na níže uvedeném obrázku:

Já

Protihráč

Flop

River

Turn

Soupeř vsadí na flopu a já dorovnám. Další společná karta je 2♦ a jestliže můj soupeř vsadí znovu, dorovnám jej znovu také. Ne,
ale protože si myslím, že mám lepší kombinaci než on, ale z důvodu obrovské příležitosti na blaf, kterou mám pokud, poslední
karta bude 3, 4, 8 nebo 9. Pro jakoukoli z těchto čtyř karet, bude na stole straight draw, kde mi ale stačí v ruce držet pouze
jednu kartu, která by do postupky pasovala. Pokud na riveru bude otočena 4, jako je uvedeno na obrázku. Skoro pokaždé
vyhraji pot, když vsadím na riveru vysokou sázku, kterou budu representovat postupku. V tomto případě může také na river
dojít 7 či 10 a vyhraji pot také.
Jsem přesvědčen o dorovnávání na turnu, pokud je dobrá šance na blaf se zadními vrátky vysoký pár porazit. Hodně tedy
hazarduji na turnu a riveru. A vím, že dělám správně, protože tight hráč nikdy nebude riskovat všechny svoje peníze, na takto
rozdané společné karty. Tato situace s sebou nese velmi těžké rozhodnutí nejen pro tight hráče, ale rozhodnout se, jak
pokračovat dál, je velice těžké pro každého z nás. Ale pokud znáte svého soupeře, je vaše rozhodnutí o to snazší. Pokud jsou
tedy na stole otočeny takovéto karty, musíte si rozebrat hru od začátku a uvědomit si, zdali je možné, že by váš protihráč zašel,
tak daleko aniž by nic neměl a pokusil se vás blafovat. Nebo jestli je lepší karty složit.
1.1.6. A-A a K-K s pomocí po flopu
V předešlých kapitolách jsem vám vysvětlil, na jaké situace byste si měli dávat pozor při hraní vysokých párů před
flopema a na flopu. Nyní budu pokračovat, jak hrát tyto vysoké páry v další fázi hry a to na turnu a riveru. Jak už jsem
zdůraznil dříve, vždy se snažte měnit styl vaší hry. Tato analýza a rady s ní spojené slouží především k proniknutí do hry a
k pochopení, jak nejlépe reagovat v herních situacích. Většinou se těchto pravidel držím a odvíjím od nich svůj styl hry. Ale
zároveň se snažím hrát každou hru rozdílně a to v závislosti na mnoha okolnostech. A především se řídím dle svého prvního
úsudku, protože ten bývá ve většině případech správný.
Pokud budete stát před velmi těžkým rozhodnutím, vždy dejte přednost svému prvním úsudku.
Například jak jsem zmínil předchozí kapitole, pokud jsou na flopu 3 stejné karty, tak vždy dávám check. Pokud na turnu soupeř
vsadí velkou sázku nebo vsadím první já, a on po mé sázce dá all-in. Pravděpodobně složím karty a nechám ho vyhrát pot. Ale

jenom pouze tehdy, pokud mě dorovnání bude stát velkou částku a celkový pot nebude zas tak velký, aby mi to za to stálo jej
dorovnat.
Pro snadnější pochopení vám předvedu příklad v číslech. Co vám teď povím, nedělám pořád pro tento konkrétní případ, mohu
také udělat pravý opak (v tom také spočívá kouzlo pokru). Každé rozhodnutí záleží na mnoha okolnostech, obzvláště pak na
hráči, který bojuje o pot se mnou. Většinu rozhodnutí odvíjím tedy od toho, jak ho znám, co o něm vím a jaký je to typ hráče.
Nicméně zde uvedu jednu variantu toho, co mohu udělat, a jak se v mohu dané situaci rozhodnout. Řekněme, že v potu je
20,000 $, můj bank je 70,000 $ a soupeř vsadí all-in. Tak v tuto chvíli nevím přesně co udělám a řídím se svými pocity
obzvláště pocitem prvním. Jestliže se tedy dostanu do takovéto situace, kdy si nejsem zcela jist tím, co udělám a sem odkázán
pouze na moji schopnost přečíst soupeře. Otočím svoje karty obrázkem vzhůru tak, aby je můj soupeř uviděl. Poté ho velice
pozorně sleduji a snažím se zachytit jeho reakci, kterou udělá jakmile spatří mé dvě esa. A následně z jeho emocí usoudím, zdali
budu pokračovat dál ve hře nebo své karty složím.
V situaci, když na flopu bude jedna vaše karta a tím získáte set tří karet, tak byste měl pokračovat v sázení, i když to vypadá, že
protihráč mohl sestavit postupku. Pokud jsou karty nízké, nebojte se postupky a pokračujte v sázení. Pokud ovšem společné
karty ukazují na postupku vysokou, zpomalte a nechte ho hrát.
Odlišný případ nastane, pokud na turn přijde třetí karta stejné barvy. Pak vždy dávám check, a jestliže někdo vsadí, dorovnám.
I když vím, že budu pravděpodobně poražen, ale přesto se pokusím zkompletovat full-house. Pokud soupeř v této situaci zahraje
all-in, pravděpodobně má tedy flush. Pak na pomoc mému rozhodnutí, zdali dorovnat či ne, nastoupí jednoduchá matematika.
Ze zbylých 46 karet (52 v balíčku – 4 karty na stole – 2 mé karty) mi může pomoci vylepšit moji kombinaci 10 karet ( 1 eso a
3x 3 zbylé karty na stole). Poměr je tedy 36:10, což znamená 3,6:1, že nedostanu kartu, která by vylepšila moji kombinaci.
Jestliže tedy mé pot odds je vyšší než 3,5:1 dorovnám, pokud ne, složím karty.
(příklad pot odds: hráč před vámi vsadil 1000 $ a v banku je nyní 5000 $. Pokud chcete zůstat ve hře, musíte soupeřovu
sázku dorovnat. Pot odds této situace je 5 ku 1 (5000/1000). Tento poměr říká, že musíte vyhrát alespoň jednu z šesti her,
abyste zůstali na nule - 6x vsadíte 1000 $ a jednou vyhrajete 5000 $)
Výše uvedenou matematiku používám tehdy, když jsem si naprosto jist, že můj protihráč flush opravdu má. Jestliže máte pocit,
že soupeř flush nemá a může mít třeba set tří karet stejně jako vy nebo jakoukoliv slabší kombinaci. Měl byste all-in dorovnat,
když máte pot odds 3:1. (tzn. že vsadíte více peněz a vyhrajete menší pot v poměru s velikostí této sázky, například vsadíte
1000 $ a vyhrajete 3000 $)
Ve výše uvedených situacích velice záleží na vašem úsudku. Toto obzvláště platí při hraní na riveru. Jestliže nezkompletuji fullhouse na riveru, a protihráč dá all-in, tak celé rozhodování je odkázáno na to, jak na mě působí hra soupeře a soupeř sám.
V minulé kapitole jsem hovořil o tom, že když na flopu mám full-house, tak skoro pokaždé dám check. Výjimku dělám pouze
tehdy, pokud jsou dvě karty na flopu stejné barvy (dokonce i když jsou na flopu dvě po sobě jdoucí karty a mohou tvořit straight
draw). V tomto případě tedy check s full-housem na flopu nedávám. Vsadím tedy, ale menší částku, abych soupeře neodradil od
možnosti sestavit jeho flush či postupku. Po té doufám, že se mu podaří jeho flush či postupka zkompletovat, abych ho mohl
posléze porazit. A pokud taková karta opravdu na turn přijde, vsadím velkou sázkou a doufám, že budu navýšen, a následně
vyhrají velký pot.

Když mám po flopu set tří karet a za pomoci turnu či riveru se mi podaří sestavit full-house a soupeřovi ve stejnou chvíli flush.
Hraji v tomto případě stejně jako ve výše zmíněné situaci
Kdykoli máte full-house a na stole jsou tři karty stejné barvy, tak je to přesně ta situace, na kterou celou hru čekáte. Vždy
přejděte do útoku a vsaďte extra-velkou částku. (při hraní této situace proti postupce místo flushe, sázejte vždy menší částky,
protože je tu také možnost, že váš protihráč bude mít postupku nízkou a velká sázka ho může vystrašit)
V případě, že máte opět po flopu set tří karet a na turnu či riveru se objeví karta, která s některou kartou z boardu vytvoří pár a
není zde žádná možnost postupky či flushe (řekněme, že na stole je A♠ 6♥ J♣ J♦), měl byste se se svým full-housem ujat vedení
a vsadit. Nehrajte v této situaci slowplay a vsaďte velkou sázku (větší než je dosavadní pot). Je tu totiž velká pravděpodobnost,
že soupeř, který vás dorovnal na flopu, měl pár a nyní má set nebo dva páry. Takže pokud je nyní po turnu na stole pár, může
mít silnou kombinaci a vy budete mít možnost vyhrát velký pot. Pokud se mu tedy podaří společně s párem na stole získat set tří
karet, pravděpodobně vaši sázku dorovná. A také jelikož zná váš agresivní styl hr, může si myslet, že se snažíte representovat
jeho kombinaci, a proto se můžete dostat do velice zajímavé hry – pro vás vítězné hry.

Ale pokud má soupeř po flopu flush draw, a vy budete mít na turnu fullhouse, a následující karta otočená na turnu bude jiné
barvy než, na ta na kterou čeká soupeř a tím mu flush neutvoří. Tak v této chvíli vsadím sázku menší (nižší než výše potu).
Potřebuji totiž, aby mě soupeř dorovnal a tím mu dát příležitost sestavit jeho flush na riveru.
1.1.7. A-A a K-K bez pomoci po flopu
Ve všech případech, o kterých jsem hovořil v minulém článku (A-A a K-K s pomocí po flopu), jsem vám ukázal jak
nejvíce těžit ze hry, nastane-li situace, v které se vám podaří s vašim vysokým párem sestavit velice silnou
kombinaci. Toto hraní vysokých párů je o mnoho příjemnější než, když se vám vaše silná kombinace sestavit nepodaří, a vy
jste v určitých případech nuceni hrát váš vysoký pár velice opatrně.
Například, když přijde flop bez možnosti postupky, flushe a zároveň i setu pro vás. A následně po turnu se na stole vytvoří pár.
V tuto chvíli okamžitě zpomalím svoji hru, a dál pokračuji s velkou opatrností. Upozorňuji, že tohle není stejná situace jako, když
přijde pár přímo na flop. Protože pokud jde se tedy pár utvoří až po flopu, je tu větší pravděpodobnost, že tento pár pomůže víc
soupeři než vám. Protože vás na flopu dorovnal, a tím vám dal najevo, že jeho karty tvoří ze společnými kartami na stole již
některou kombinaci. A z tohoto důvodu hraji v této situaci velmi opatrně
Trochu jiná situace nastane, pokud jsou na stole rozdány karty po turn. A nedávají žádnou možnost sestavení jakékoli
kombinace stejně jako v předešlém případě, a až na riveru je otočena karta, která s některou z ostatních karet utvoří pár. Co se
přesně rozhodnu udělat v tomto případě, záleží pak na tom, zdali jsem sázel na flopu a na turnu, a které karty vytvořili pár.
Jestliže se spárovala vysoká karta, tak pravděpodobně budu poražen, snažím se tedy levně dohrát hru, a pokud jsou sázky příliš
vysoké,
rozhodnu
se
karty
složit.
V jiném případě, když bude flop, řekněme 6-6-4. Neznepokojujte se, pokud na turnu či riveru bude otočena další 6. Ve většině
případů, u takto nízkých karet, pomůže šestka právě vám, a váš protihráč bude mít pravděpodobně pouze overpair.
Velmi těžká situace může nastat, když na river přijde čtvrtá karta stejné barvy nebo čtvrtá karta do postupky (např. pro flush
leží na stole 4x♥a 1x♣), a vy nemáte žádnou kartu, která by se hodila do těchto kombinací. Držím-li tedy vysoký pár, tak se
v tomto případě opět vracím zpět k osobnímu pocitu z dané hry. Musíte si vyhodnotit, jakou kombinaci by váš soupeř mohl
potencionálně mít. A zdali by mohl mít právě tu jedinou kartu, která by mohla dotvořit boardem nabízený flush či postupku.
V této situaci byste neměli nikdy sázet. Jestliže je první na řadě soupeř a dá check, nezkoušejte sázet a prostě jen ukažte své
karty. Jestliže jste na řadě první vy, nechte ho hrát a pokud vsadí, pravděpodobně svoji silnou kombinaci sestavil. Ale opět
musím podotknout, aby jste se v této chvíli řídili vlastním úsudkem a jednali dle toho, jak jste schopni číst daného soupeře.
Závěr
Ukázali jsem si tedy, že při hře s dvěma esy či králi na turnu a riveru ( A-A a K-K s pomocí po flopu, A-A a K-K bez pomoci po
flopu), je velice nutné využívat vlastního úsudku a schopnosti číst vaše protihráče. Vždy velice přemýšlejte, co by váš soupeř
mohl mít a na co by mohl čekat. Pokud si budete myslet, že na riveru chytil kombinaci, na kterou čekal, a s kterou by vás mohl
porazit, dejte check a nechte hru na soupeři. Pokud vycítíte, že silnou kombinaci nemá ( např. nesestavil postupku či flush) a vy
budete hrát před ním, dejte check také, ale v tomto případě to děláte proto, abyste mu dali příležitost zkusit blafovat. Pokud jste
na řadě druhý a zdá se vám, že soupeř nesestavil žádnou kombinaci, a dá před vámi check. Nenavyšujte a ukažte karty. On by
vás stejně nedorovnal. A pokud byste se ve svém úsudku zmýlili, on by sázku navýšil, a vy byste pocítili větší ztrátu na vašem
banku.
1.2.1. A-K před flopem
Raději mám jako startovní kombinaci A-K než A-A či K-K. Mnoho pokerových hráčů by možná bylo z tohoto mého
poznatku v údivu, a proto vám hned vysvětlím proč. Samozřejmě vím, že A-A či K-K je silnější než A-K, dokonce i pár
dvojek dokáže porazit A-K. Čistě pro zajímavost jsme kdysi zkoušeli s dalšími dvěma hráči hrát stylem, že já si vzal pár dvojek a
každý z nich držel A-K. Poté bylo rozdáno naráz pět společných karet bez sázek. Na každou hru jsme vždy vsadily každý 500 $ a
já vyhrál několik tisíc, než soupeři odstoupili ze hry. Jelikož tomu soupeři nechtěli věřit, tak jsme tento hazard zkoušeli ještě
párkrát, ale pokaždé mé dvojky častěji vyhráli než jejich A-K. Avšak je tu jedna drobnost, toto platí pouze tehdy, pokud se hraje
bez sázek, ale ne v pokeru.
A-K je lepší startovní kombinace než A-A a K-K a to ze dvou prostých důvodů:
1.
2.

Vyhrajete víc peněz, pokud se vám podaří sestavit dobrá kombinace.
Prohrajete peněz méně, pokud se vám s A-K silná kombinace sestavit nepodaří.

Důvod proč prohrajete peněz méně, je ten, že s A-K čekáte na to, až se vám vaše silná kombinace utvoří. Tím myslím, že máte
pouze eso high, dokud netrefíte pomocnou kartu na flopu. Takže pokud se na flopu neobjeví některá z pomocných karet,
snadněji vaše A-K zahodíte na rozdíl od toho, když již vysoký pár máte v ruce od začátku hry.
Dalším důvodem proč vyhrajete víc peněz a prohrajete méně je, že pokud vám flop nabídne A či K a tím budete mít pár, tak je
pro vašeho soupeře o mnoho těžší sestavit silnou kombinaci. Například, když hraje se spojenými kartami. Jestliže tedy někdo
hraje se 7-6 a flop je A-9-8, tak zatím soupeř nemá nic, protože na flopu jsou pouze dvě karty, které mu pomáhají k silnější
kombinaci, než je ta vaše a vy ho následným vysokým navýšením odstraníte ze hry (výjimka nastane, když na flop přijdou karty
do vysoké postupky a například i se dvěma kartami do flushe jako v těchto dvou případech: A♠–J♥-10♠ nebo K♦-J♦-10♣, kde A a
K na flopu může pomoci vám, ale zároveň i vašemu soupeři). Ale pokud máte jako startovní kombinaci dvě esa a flop je 9-8-5,
tak tako třetí karta na flopu na navíc už protihráči pomohla postupku sestavit a právě v této chvíli jsou vaše dvě esa poražena.
Samozřejmě by byla poražena i startovní kombinace A-K, ale ve většině případů vás tato porážka bude stát méně vašich peněz.

Se startovní kombinací A-K je hra více flexibilní než s A-A či K-K (existuje více variant jak zahrát A-K než A-A či K-K). Je zde
také velký rozdíl v hraní A-K se stejným karetním symbolem (dále jen suited - A♣K♣) než hraní A-K se symboly různými (dále
jen offsuit - A♣K♥). Obecně platí, že je vždy silnější kombinace karet, pokud jsou suited než offsuit. Toto je obzvláště pravda u
A-K, protože vám může vytvořit nejsilnější flush. Můžete také udělat silný flush z A-K offsuit, ale k tomu je zapotřebí dalších 4
karet, a proto je flush složitější sestavit. A navíc pokud flush vytvoříte s králem, nemusíte mít flush nejsilnější. V následující
analýze hry, budou občas tyto rozdíly ignorovány. Ale vždy byste měli mít na mysli, že A-K suited se hraje o trochu silněji než AK offsuit.
Já hraji vždy A-K tak, že jsem ochoten vsadit či dorovnat středně velkou sázku z jakékoli pozice. A příležitostně s nimi dávám
all-in před flopem (brzy osvětlím proč). Z prvních pozic tedy s A-K navyšuji, pokud mi dá někdo re-raise, pravděpodobně
dorovnám, i přestože s A-K dorovnávám re-raise nerad (jakož i většina hráčů). Pokud jsem na střední pozici, tak pouze
dorovnám. Nenavyšuji, protože tím nechci odradit další hráče ze hry. Z posledních pozic vždy navýším, obzvláště pak, pokud
jsem na buttonu.
Jak jsem zmínil výše, tak někdy dávám s A-K před flopem all-in. Řekněme tedy, že z první pozice lehce navýším big blind a pár
hráčů hrajících po mě mojí sázku dorovná. Ale poslední soupeř na buttonu navýší, protože si myslí, že jediná osoba ve hře, které
by se měl bát, jsem já, protože zbylý protihráči pouhým dorovnáním projevili slabost. Takže většinou mojí odpovědí na jeho
navýšení je all-in. Další případ nastane, pokud jsem na buttonu já, a ve hře jsou se mnou tři nebo 4 hráči. Vsadím all-in a
pokusím se ukrást pot, i když vím, že pokud budu dorovnán, pravděpodobně bude mít soupeř lepší startovní kombinaci.
1.2.2. Jak hrát A-K bez pomoci na flopu
Bez pomoci na flopu hraji A-K pořád stejným způsobem, bez ohledu na to zdali flop pomohl někomu jinému nebo
ne. Například pokud jsou na flopu otočeny nic nenabízející karty nebo pár či 3 karty do postupky anebo 3 karty do flushe. Prostě
cokoli co mi nepomůže vylepšit moji kombinaci.
Tak udělám vždy následující věc (existuje opět výjimka, o které budu brzy hovořit):
Pokud jsem před flopem (flop bez pomoci) pouze dorovnával nebo navyšoval, sázím na flopu z jakékoli pozice.
Pokud jsem dorovnán, samozřejmě pokračuji ve hře. Pokud, ale někdo vsadí přede mnou nebo mě dá re-raise,
karty zahodím.

Jak jsem výše zmínil, skoro pokaždé hraji tímto způsobem. Protože pokud jsem navyšoval před flopem, representuji silnou
startovní kombinaci, takže na flopu vždy sázím, bez ohledu na to co na flop přišlo. Tímto stylem v této situaci hraji 9 z 10 her.
Zde si můžete všimnout, že tenhle styl hraní je naprosto odlišný, pokud v této situaci držím A-A či K-K. Když jsou například na
flopu 3 karty do postupky či tři karty do flushe, tak s kterýmkoli z těchto dvou vysokých párů (A-A, K-K) z prvních pozic dávám
check. Pamatujte, že v této situaci nikdy s vysokými páry nevsázejte a hrajte je pomalu.
Tedy hlavní rozdíl mezi hraním A-K a A-A(K-K) v tomto případě je takový, že pokud je někdo z hráčů ochoten dorovnat mojí
sázku nebo mě dokonce navýšit, tak A-K se zbavím daleko snadněji než A-A(K-K). Když držíte vysoký pár na ruce, tak vás to
nutí do těžšího rozhodnutí, kde většina začátečníků, udělá chybu a pokusí se vysoký pár dohrát.
Takže jak jsem poznamenal výše, pokud flop tvoří takové karty, které nijak nevylepší moje A-K, vsadím středně velkou sázku,
abych dostal pár hráčů do boje o pot se mnou. Ale jako vždy jsou tu výjimky. Například, když je flop J♥-10♥-9♥, nikdy neblafuju.
Nikdy bych si nezahrával s takovýmto flopem, i kdyby pouze dvě karty byly srdcové. Musíte věřit, že v těchto situacích vždy
někdo něco má. Takže v tomto extrémním případě se opět musíte odkázat na váš vlastní úsudek.
Tento příklad taky vysvětluje proč, když jsem navyšoval před flopem, u 90% případů sázím i po flopu (ne tedy pokaždé). Můžou
totiž nastat situace, kdy vaše spoluhráče flop trefí. A s blafováním v takovémto případě uspějete jen velice vzácně. Takže hru
radši vzdejte.

1.2.3. Jak hrát A-K s pomocí na flopu, turnu a riveru
Jestliže je otočen flop, který mi pomůže vylepšit moji kombinaci (na flop přijde eso či král), vsadím středně velkou
částku bez závislosti na pozici. Dělám výjimku pouze v tom případě, pokud hraji na střední pozici, a před flopem po
mě někdo navýší. Tak v tomto případě dávám na flopu check, a když pak ten soupeř, který navyšoval před flopem, opět
navýší, tak dám re-raise (tzv. check-raise). Pokud mě protihráč dorovná a tím mi dá najevo, že se mé kombinace nebojí. Tak
pak dle toho co leží na flopu, se rozhodnu buďto dát all-in a nebo karty složit. All-in se rozhodnu dát v tom případě, pokud
například je flop A♣-10♥-9♥, a já bych protihráče odhadoval na flush nebo straight draw. Naopak pokud dojde flop např. K♥-8♠2♦, měl bych zahodit mé karty, protože velice pravděpodobně soupeř má set.
Mimochodem v první situaci (flop A♣-10♥-9 ♥) může mít protihráč také set, například tři devítky, a tím bude v ideální pozici
vyhrát velký pot. A pokud já nedokážu přesně odhadnout, co asi drží za karty (např. dle předešlých her, jak daleko je ochoten
zajít ze straight či flush draw), a pokud má tedy štěstí a set opravdu má. Tak pak tady už není čím si pomoci a opravdu velký
pot nade mnou vyhraje.
Jestliže na flop přijde pár es nebo králů (čímž mám set tří karet) a třetí karta z flopu nepomáhá nikomu dát straight či flush
draw. Měl bych provést check-raise, ale nedělám to, dokud nepadne na stůl karta, která by někomu pomohla ke straight či flush
draw. Takže dávám kartu zadarmo, abych pomohl protihráči vylepšit kombinaci, ale pouze v tom případě, jestliže hraji jako
poslední. Pokud hraji jako první, vždy vsadím středně velkou sázku.
Pokud po flopu máte dva páry (2xA a 2xK), měli byste je hrát skoro identicky jako, když máte set tří karet.
Důležitou věcí je, že kdykoli je na flopu možnost straight či flush draw, vždy byste měli vsadit.
V extrémně vzácné situaci, kdy na flopu máte set čtyř stejných karet, máte pouze jednu možnost. Jelikož nezbývá žádná
kombinace, která by vás porazila, musíte tedy čekat na protihráčův tah. Pokud vsadíte, existuje možnost, že chytnete protihráče
s párem queen nebo s dvěma jacky a vyhrajete větší pot. Ale ve většině případů musíte čekat, až turn a river soupeři vylepší
kombinaci. V nejlepším případě, bude tedy soupeř mít full house a pokusí se s ním proti vám sázet, a nebo se soupeř pokusí
representovat vaší karetní kombinaci a pokusí se o blaf.
Jestliže nastane případ, že na flopu je Q-J-10, což mi sestaví postupku. Tak pokud jsem navyšoval před flopem první, na flopu
navýším také. S tím rozdílem, že v tomto případě nevsadím pouze středně velkou částku, ale sázku abnormálně velkou. Vždy
vsadím o mnoho větší sázku než je pot, protože někomu může dojít také silná kombinace. Např. menší postupka, set tří karet,
dva páry nebo pár se straight draw. S těmito typy kombinací většina hráčů hraje vysoké hry. Takže se snažím, aby soupeři dali
do hry co nejvíce peněz, a záhy je “usmrtím”.
Pokud jsem ve výše zmíněné situaci před flopem pouze dorovnával protihráčův raise. Nehraji na flopu slow-play, ale navyšuji.
Protože hráči, který navyšoval před flopem, se bude ve většině případů tento flop (Q-J-10) zamlouvat. Může mít například dvě
esa či dva krále nebo může mít tři jacky či tři dámy. Nebo dvě dámy s esem či králem jako kicker. A s kteroukoli kombinací
z výše zmíněných, bude pravděpodobně ochoten hrát dál a tím i prohrát velké peníze ve váš prospěch.
Jestliže je flop J-10-2, kde se svým A-K mám zevnitř otevřenou postupku a dvě overcards. Dorovnávám na flopu pouze středně
velkou sázku. V této chvíli je pro mě nejlepší karta Q, protože pokud přijde A nebo K, může někdo s protihráčů sestavit lepší
kombinaci, než je ta moje (postupka, dva páry) a proto v této situaci musím být velice obezřetný.
Ale pokud máte A-K suited a na flop dojdou dvě karty, které vám utvoří flush draw. Tak v tuto chvíli držíte velice silnou
kombinaci. S touto kombinací vždy začnu sázet, a pokud přijde další karta, která mi flush dotvoří, vsadím vždy také.
Nezkoušejte, ale dělat check-raise, protože váš protihráč pravděpodobně nemá moc dobrou kombinaci, ale jelikož zná váš
agresivní styl, může se vás pokusit dorovnat i jen s jedním párem, pokud na něj nebudete moc tlačit.
Na turnu a riveru byste měli hrát A-K (pokud utvoříte pár po flopu) stejně, jako když vaše startovní kombinace je A-A či K-K.
Pokud si myslíte, že váš protihráč, sestavil kombinaci, na kterou čekal, dejte check. Pokud naopak cítíte, že svoji kombinaci
nesestavil – vsaďte.
Důležitý poznatek k zapamatování při hraní A-K, je ten, že pokud není během hry vaše kombinace nijak vylepšena, máta pouze
eso high, a proto je o mnoho snadnější tuto kombinaci složit než, když máte vysoký pár. A dále pak, když pomoc přijde, máte
velice silnou kombinaci.
1.3.1. Jak hrát Q-Q
Q-Q jsem zařadil do oddělené kategorie, jelikož tato kombinace si zaslouží speciální studii. Pokud jsou mojí startovní
kombinací dvě dámy, hraju je velice opatrně. Nikdy bych například nešel po flopu all-in s dvěma dámami, jako například s A-A či
K-K. Nesnažím se je tedy hrát z jakékoli pozice příliš silně, dokud se nevyskytne dobrá příležitost. Dobrou příležitostí myslím
například situaci, když jsem na poslední pozici (na buttonu), a čtyři protihráči přede mnou dorovnali raise.
V tuto chvíli je můžu odstranit ze hry vsazením all-in. Použiji tedy v tomto případě kombinaci síly mých Q-Q a mé pozice. Pokud
stojíte s Q-Q před flopem proti A-A či K-K, máte přibližně pouze 19% na výhru, a když stojíte proti A-K jste přibližně 57% vítěz.
Jestliže jsou hráči ochotni jít před flopem all-in, pravděpodobně mají právě jednu z těchto čtyř karetních kombinací. Takže z toho
vyplývá, že jsou vaše peníze ve velkém riziku, pokud někdo dorovná váš all-in před flopem.
Tím nemyslím, že Q-Q nejsou dost silné. Jsou podstatně silnější než průměrné kombinace. Ale z důvodu, který jsem zmínil výše,
zřídkakdy s tímto párem dávám re-raise z jakékoli v pozice. Ale vždy z jakékoli pozice navyšuji blind před flopem, pokud někdo
nenavýší přede mnou. A pokud někdo navýší přede mnou a já jsem na střední pozici, tak dorovnám jeho sázku (v tomto případě
dorovnávám navýšení před flopem s jakýmkoli párem). Z posledních pozic také pouze dorovnám (kromě výjimky, kterou jsem
zmínil výše).

Následně pak na flopu hraji dvě dámy také velice opatrně. Kdykoli je hraji, tak se snažím chytit třetí dámu do setu. Když na flop
dojde eso, nebo král, hraji svoje dámy, tak pomalu, jak to jen lze. Když pak kdokoli vsadí, většinou boj o pot vzdávám.
Dokud tedy nepadne na stůl jedna ze dvou možných overcards(A nebo K), hraji dvě dámy stejně jako A-A (K-K) a to po celou
fázi hry. S výjimkou pokud je na flopu flush draw, hraji Q-Q jiným stylem než A-A (K-K). V tomto případě nebudu chtít
protihráče zastrašit velkou sázkou, protože pokud soupeř flush draw má, může mít také v ruce A či K. Pokud jednu z těchto
karet opravdu má, tak to dělá jeho kombinaci prakticky stejně silnou jako je ta moje.
Tyto rozdíly byste měli mít pořád na mysli. Jinak můžete hrát Q-Q ve všech fázích hry téměř stejně, jako kdybyste drželi A-A či
K-K. Ve skutečnosti hraji podobně všechny páry, pokud je držím v ruce jako startovní kombina
1.4.1. Jak hrát J-J až 2-2 bez pomoci na flopu
Všechny startovní kombinace od J-J až po 2-2 nazývám nízkými (malými) páry. Samozřejmě zde platí, čím je pár vyšší,
tím je kombinace silnější. Například pár čtyřek je lepší kombinace než pár trojek, a to z jednoduchého důvodu: pokud je flop 43-2, tak hráč, který má set čtyřek, má přibližně 92,5% na výhru oproti 4,5% hráče se setem trojek.
Při hraní malých párů musím ještě oddělit páry J-J,10-10 a 9-9, tyto kombinace hraji vždy poněkud silněji než páry ostatní.
Protože pokud přijde flop, který vám kombinaci nijak nevylepší, tak je tu stále dobrá šance, že budete mít overpair. Ale pokud
budete mít 6-6, tak ve většině případů bude na flopu otočena nejméně jedna overcard. A v tuto chvíli je lepší vaše 6-6 zahodit.
Proto tedy tyto nižší páry hraji pomalu a nesnažím se na ně vsázet velké peníze.
Před flopem s nízkými páry (s výjimkou J-J, 10-10 a 99) dorovnávám BB. A jestliže někdo z prvních či středních pozic navýší,
tak pouze dorovnám, a nikdy nedávám re-raise.
Vždy se snažím s malými páry podívat na flop, abych se pokusil chytit set.
Pokud držím J-J, 10-10 nebo 9-9 a někdo z prvních pozic navýší před flopem, tak pouze dorovnávám. Ale pokud navyšovatel
sedí na středních či posledních pozicích, a cítím z něho slabost, tak dám re-raise. Důvod proč to dělám, jsem již zmiňoval dříve.
Dělám to tedy proto, že tu je dobrá pravděpodobnost, že budu mít po flopu overpair. V této situaci tedy pak hraji svoje J-J,
stejně jako bych držel Q-Q.
Rád bych v této kapitole taky zmínil jednu neobyčejnou výjimku, kterou dělám jen ve specifické situaci, kterou vám teď popíši.
Tedy jedním z důvodů proč rád hraji malé páry z jakékoli pozice, je ten, že mi dávají možnost zpomalit hru a opustit trochu od
mé agresivity, která by mohla s malým párem v ruce tentokrát pracovat proti mně. A také mi to dávají příležitost projevit trochu
respektu mému soupeři. Jak již víte, jestliže jsem navyšoval před flopem, tak se chystám vsadit i na flopu, a to v 90% všech
případů. V praxi to znamená, že pokud jsem navýšil třeba s 9-9, tak v 9 z 10 případů vsadím i na flopu. Ale představme si, že
hraji o pot s hráčem, na kterého jsem hrál agresivně a tlačil na něj celou noc. A nyní už je z mé agresivní hry vůči němu velmi
unaven. I když jsem si vědom, že ho pravděpodobně s malým párem porazím, tak raději než abych vsadil velkou sázku, a tím
ho odstranil z boje o pot, zpomalím hru. Níže vám uvedu příklad, proč takto někdy hraju. Řekněme tedy, že jsem navýšil před
flopem s 9-9, a on dorovnal. Na flopu, který je 10-2-3, dal check. Já dám tedy check také. Následně na turnu je otočena další
nikomu nepomáhající karta a soupeř dá check znova. Nyní jsem si téměř jistý, že mé devítky jsou silnější než jeho kombinace.
Ale nechystám se vsadit, a pokud nastane stejná situace i na riveru, tak nevsadím znovu. Jednak tak činím, protože vím, že by
mě stejnak nedorovnal, ale dělám to hlavně proto, abych když už ho mám za večer přečteného a dominuji nad ním, tak abych
mu ukázal, že ho respektuju jako hráče a neodradil ho od hry. Toto nemá nic společného s tím, že bych nad tímto hráčem cítil
lítost. Ale dělám to jenom proto, abych ho trochu zchladil a projevil mu trochu úcty, tím že mu ukážu, že jsem se bál vsadit. A
dále pak pokud bych hrál o každý pot velice agresivně, a mým soupeřem by byl kvalitní hráč, tak mu dojde trpělivost a začne
hrát stejným stylem proti mně, a to za žádných okolností nemůžu dopustit. Protože nejtěžší je porazit hráče, který neustále sází
a dorovnává vaše navýšení.
Pokud jsem na buttonu s J-J, 10-10 nebo 9-9 a navýším, ale někdo mi dá re-raise, tak karty okamžitě pokládám.
Pokud mi dá někdo re-raise před flopem, tak svůj nízký pár vždy zahodím.
Ale pokud mi nikdo re-raise nedal, vracím se zpět ke svému základnímu stylu. Pokud jsem tedy navyšoval před flopem, vsadím
pokaždé i na flopu. Když jsem navýšil s 10-10 a flop je 7-3-2, vsázím s jistotou, protože mám overpair.
Nízké páry se stávají velice silnou kombinací, pokud se vám podaří s nimi po flopu sestavit set.
Pokud jsem navyšoval, stále vsázím dál, dokonce i když jsou na flopu tři overcards. Dokonce, i když jsem si jistý, že protihráče
trefilo něco z flopu (vysoký pár), a budu tedy stoprocentně dorovnán. Dělám to, protože je zde stále šance vyhrát pot, a hlavně
si nechci poškodit image u stolu. Toto speciálně platí, pokud vím, že soupeř čeká na postupku či flush. Ale pokud mi dá někdo
raise, tak s jistotou karty skládám a ve hře dál nepokračuji.
Malé páry hraji vždy velice opatrně a nesnažím se s nimi hrát o velké poty. Nikdy se nesnažím vsázet na ně spoustu chipů, do té
doby než chytnu set. A když se mi nepodaří set sestavit, tak kdykoli vsázím dál, tak se dá říci, že s nimi vlastně blafuji.
Pokud jsem dorovnal raise před flopem, a hráč který navýšil, pokračuje v sázení i po flopu, tak ve většině případů hru vzdávám,
vyjma situace, když bych chytil set. Toto speciálně platí, pokud je na flopu overcard. Na tomto příkladě můžete krásně vidět sílu
hráče, který navyšuje, jelikož mě zde donutí zahodit mé karty. A to je důvod, proč já rád navyšuji.

Pokud tedy se svým nízkým párem nenajdete pomoc na flopu, měli byste si pamatovat ty to tři důležité body:

• Pokud jste před flopem pouze dorovnávali soupeřů raise, tak po flopu s nimi zbytečně nevsázejte velké částky.
• Pokud jste s nimi před flopem navyšovali, vsaďte i na flopu s tím, že se pokusíte vyhrát menší pot právě zde. Jestliže,

ale budete dorovnáni, nesnažte se s nimi sázet dál a pokuste se tuto hru dohrát co nejlevněji. Výjimka nastane,
pokud soupeře odhadnete, že se snaží sestavit flush či postupku, v tomto případě pokračujte v sázení dál.
• Pokud vám dá někdo re-raise, tak svůj nízký pár složte.
1.4.2. Jak hrát J-J až 22 s pomocí na flopu
Zcela rozdílná situace nastane, pokud se vám na flopu podaří sestavit set. Přesně pro tuhle situaci nízký pár
hrajete. A měli byste jej v tomto případě hrát vždy silně. Tak jej hraji ve většině případů i já. Nenavyšuji s ním pokaždé, ale
nikdy s ním nedávám check. Když navýším před flopem, vsázím i na flopu a nezáleží na tom, jestli mám silnou kombinaci či ne,
takže není třeba zdůrazňovat, že pokud jsem navyšoval před flopem, a po flopu chytnu set, že minimálně vsadím znovu.
Výjimka nastane, pokud zůstanu ve hře o pot s jedním hráčem, a to s velice slabým hráčem. V této situaci tedy hraji svůj set
slow-play, a dám tím soupeři kartu zdarma, díky čemuž svůj set lépe zpeněžím.
Jak už víte jedna z mých nejoblíbenějších her v Hold’emu, je hrát silně set nebo dva páry proti hráči, který navyšoval – zvláště
pak pokud jsem přesvědčen, že drží vysoký pár. Pokud tedy mám set (dva páry), vždy navýším vysokou částkou a jen velice
zřídka soupeř s vysokým párem neprohraje velkou částku, ve většině případů dá all-in.
Tuhle strategii můžete použít například, když hrajete 3-3 a flop je 10-7-3. Tak začnete navyšovat proti navyšovateli z pre-flop
fáze hry, protože si myslíte, že má vysoký pár nebo při nejmenším overcards. Ale v tomto případě je pro vás lepší flop
s obrázkem, například Q-10-3. Nyní pokud váš protihráč má A-A nebo K-K, tak navýší. Pokud má A-Q, pravděpodobně navýší
také. A pokud má K-Q, což mu utvoří možnost postupky, záleží na typu hráče. Pokud se jedná o tight hráče pouze vás dorovná,
pokud ne, navýší. Tímto příkladem chci jenom zdůraznit, jakou má sílu set z tří nízkých karet. Pokud ovšem váš protihráč bude
mít tolik štěstí na to, aby vás porazil. Tak v tomto případě se nedá nic dělat, a pot vyhraje. Vy sice prohrajete, ale za těchto
podmínek jste udělali pro výhru maximum. A pokud se této strategie budete držet, tak dlouhodobě, budete z této situace těžit
právě vy.
Jiná situace nastane, pokud před flopem soupeř pouze dorovnal povinnou sázku, a na flopu
dorovnám, protože nechci, aby začal pochybovat, že by nemusel mít nejlepší kombinaci.

A-8-3 vsadil. V tuto chvíli ho pouze

Pokud máte po flopu nízký full-house, například flop je 9-9-4 a vaše karty jsou 4-4, měli byste vsadit okamžitě velice velkou
částku, protože jediný způsob, jak vytěžit co nejvíce z takovéto kombinace je, že někdo z protihráčů bude držet 9 nebo vysoký
pár.
Mějte na paměti, že hraní nízkého full-housu se podstatně liší od hraní velkého full-housu (viz. 1.1.3. A-A a K-K s pomocí na
flopu). Jestli si tedy vzpomínáte, tak rozdíl je v tom, že pokud máte vysoký full-house, tak byste měli dát check, abyste tím
pomohli soupeři vylepšit jeho kombinaci.
Myslíte si, že existují situace, v kterých byste měli složit set na flopu? Samozřejmě, že ano. Ale vyskytují se jen zřídka. Ve
většině případů se setem vyhrajete. Avšak přesto vám zde nastíním situaci, ve které byste mohli ušetřit své peníze:
Vsadíte tedy na flopu. Jste ve hře s protihráčem, který hraje z poslední pozice a před flopem nenavýšil (pravděpodobně tedy
vysoký pár nemá). A nyní na flopu zahraje velice silně. Tím myslím, že dá all-in a vystaví vaše peníze velkému riziku. V tuto
chvíli byste měli být schopni určit, jestli má set, a pokud vy máte set nízký, měli byste být schopni umět vaše karty složit. Ale
tento krok je velmi těžké udělat, speciálně pak ve high stakes hrách…Já osobně to skoro nikdy neudělám.
Pokud sestavíte set tří karet ve hře, kde bylo navyšováno, je prakticky nemožné složit karty.
Pokud jsem já navýšil před flopem, a následně chytil set. A soupeřovi se podaří chytit vyšší set. Tak vždy ode mě
vyhraje velkou částku.
2.1.1. Jak hrát nízké spojené karty před flopem
Nízké spojené karty (7♣-6♣, 8♥-7♥, 5♦-4♦) jsou právě tou kombinací, kterou hledám po celou dobu mojí hry v NoLimit Hold’emu. Právě tyto startovní kombinace toužím držet - jsou mé nejoblíbenější. A pokud jsou mi opravdu
rozdány, tak nejlepším soupeřem je pro mě hráč, který drží dvě esa nebo dva krále, a doufám, že bude svůj vysoký pár hrát
pomalu (malý raise před flopem), což já nikdy nedělám. A pokud je tedy opravdu zahraje pomalu, tak mi dává možnost chytit
flop, a jestliže se tak stane, tak mám obrovskou šanci ho zlomit. Přesně takováto situace nastala ve WSOP 1977. Jednoznačně
zde šlo o největší a nejdůležitější pot v celém turnaji. Velice jsem v této hře navýšil svůj bank, ale hlavně jsem vyřadil dva velice
silné hráče naráz.
Zde vám uvedu, jak to tato hra proběhla:
V této fázi turnaje, kterou vám zde popíši, bylo ante 200$ a blindy 300$/600$. Junior byl na velkém blindu, měl tedy ve hře
vloženo 600$. Hráč “X“ dorovnal velký blind. Sailor Roberts složil. Bones seděl přede mnou a navýšil na 3500$. Já dorovnal, a
stejně tak dorovnal i Milo Jacobson. Dále byl na řadě Junior a ten šel all-in s částkou 11 300$. Hráč „X“ nyní čelil dvěma
navýšením, ale pouze dorovnal. Stejně tak i Bones a já. Milo zahodil. Už teď byl na stole velice velký pot a bylo zřejmé, že bude
ještě větší. Na obrázku níže můžete vidět, jaké karty nám dealer rozdal.

Flop

River

Turn

V tuto chvíli byl Junior už all-in, takže první na řadě na flopu byl hráč “X“, a ten vsadil all-in také, což byla velice velká částka.
Bones svoje karty zahodil, takže teď byla řada na mě. Kdyby hráč „X“ dal all-in již před flopem, a tak by mě tím zcela jistě
odstranil od potu a mohl vyhrát 26 500$, ale teď už bylo příliš pozdě. V tuto chvíli jsem si byl stoprocentně jist, že ho porazím.
Požádal jsem tedy dealera o spočítání jeho all-inu, ten činil 45 400$, měl jsem o trochu více chipů než on, dorovnal jsem ho tedy
a otočili jsme všichni karty.

Hráč X

JUNIOR

JÁ

Jak můžete vidět na výše uvedeném obrázku - pot byl můj! Takovýto okamžik, kdy byli najednou vyřazeni dva velice dobří hráči,
se stal pouze jednou v celém turnaji. Takže, jsem tedy vyhrál pot ve výši 142 500$, s tím, že jsem hazardoval před flopem
s 12 000$. Z tohoto příkladu tedy vyplývá, že pokud nastane příležitost, že mohu vyhrát opravdu velký pot, nebojím se
hazardovat před flopem.
Junior i hráč „X“ drželi přesně ty kombinace, na které jsem je odhadoval. A když hráč „X“ vsadil all-in, byl jsem si naprosto jist,
že drží dvě esa nebo dva krále. V té chvíli nemohl mít nic jiného. Kdyby tedy hráč „X“ hrál tuto kombinaci podle mé herní
strategie, vyhrál by sice “menší“ pot, ale místo toho v tomto případě prohrál tu nejdůležitější věc – pokračování v turnaji. Pokud
si vzpomenete na moji radu jak hrát vysoký pár před flopem: „ Pokud před flopem držím pár es či králů, tak na počátečních
pozicích obvykle pouze dorovnávám big blind. A doufám, že někdo po mě navýší, abych mohl re-raise.“ Hráč „X“ zde splnil
správně pouze první polovinu této rady, a kdyby tedy po Juniorově navýšení dal re-raise, ani chvilku bych neuvažoval
v pokračování ve hře
A toto je celá věc na hraní nízkých spojených karet.
Z prvních a středních pozic s nimi dorovnávám menší navýšení, a větší raise dorovnám pouze tehdy, když tuším, že se bude hrát
o velmi velký pot. Skoro nikdy s nimi nenavyšuji, nechci být totiž odstraněn od potu. Protože, pokud navýším, a někdo mi dá reraise, ve většině případů ve hře nepokračuji. Samozřejmě jako vždy jsou zde výjimky, ale převážně se s nimi pokouším pouze
levně podívat na flop.
Nízké spojené karty nejsou startovní kombinací, na kterou byste měli vsázet velké částky před flopem. Jsou ale
kombinací, s kterou můžete trefit spoustu flopů. Například můžete mít nízkou postupku, flush, set nebo malé dva
páry.

S jakýmikoli kartami do straight-flush (spojenými nebo ne - s výjimkou vrchní a spodní karty do straight-flush: 8♣-4♣, J♥-7♥,
atd.), hraji s jakékoli pozice. A z poslední pozice pokud nikdo nenavýšil, s nimi navyšuji já.
Když mám tedy nízké spojené karty, tak doufám, že někdo navýší. Ve skutečnosti doufám, že má někdo velká pár a navýší po
mně. A pak chytnu správný flop, který mi pomůže soupeře porazit.
Krásná věc na nízkých spojených kartách je, že pokud se vám s nimi nedostane pomoci na flopu, velice snadno je
složíte. Například pokud bude flop 9-2-2, nemá smysl hrát dál se 7-6.

Pravidelně nedávám před flopem do potu víc jak 10% svého banku na kombinace tohoto typu. 20% svého banku jsem ochoten
vsadit pouze, pokud zrovna mám za sebou pár vítězných her a zrovna dominuju u stolu. Nastanou také chvíle, když z prvních
pozic nebo ze středních navýším například se 7-6. Výše jsem poznamenal, že z těchto pozic s nimi pouze dorovnám, a tak také
ve většině případů činím. Ale pokud cítím, že tempo hry tomu odpovídá, tak s nimi navyšuji i z prvních a středních pozic.
Správným tempem hry myslím, například pokud jsem vyhrál hodně potů v řadě. Protože, jak už jsem řekl, vždy hraji o
následující pot, pokud jsem předešlý vyhrál, a to bez ohledu na pozici. A když už jsem tedy ve hře, tak obvykle navyšuji. Nízké
spojené karty hraji, i když se hraje velmi tight, i když všichni u stolu hrají pouze na nejlepší kombinace. Tak neváhám se
s těmito kartami do nich vždy pustit.
Samozřejmě se s nimi vždy snažím, aby mi někdo nedal re-raise. Proto ideální situace na raise je, když cítíte, že nikdo ze
soupeřů nemá dobré karty. Musíte je donutit, aby si mysleli, že dobré karty máte právě vy!
Důvod proč s nimi dávám raise z poslední pozice, je ten, že je nepravděpodobné, že by mi někdo dal re-raise, pokud nikdo
nenavyšoval přede mnou. Proto s mojí kombinací trochu blafuju. A důvodem proč obvykle nenavyšuji z prvních pozic je, že je
obtížné přejít přes 7 až 6 hráčů, aniž by mi nedal někdo z nich re-raise. A také rád udávám tempo hry, a rád se pouštím do
vedení. A jestliže tedy udělám takovýto krok, tak se takovouto hru snažím z pozice leadra dohrát.
Takže pokud jsou stále hráči za mnou, tak obvykle pouze dorovnám velký blind. Protože vím, že když mi dá někdo před flopem
re-raise, tak mě tím donutí mé karty složit, a tím přijdu i o image leadra.
Pokud jsem před flopem pouze dorovnal, a jiný hráč na flopu navýší. Tak zřídkakdy se pokusím ukrást pot blafem proti soupeři,
který navýší. Kdo navýší, představuje sílu a respekt. Takže pokud tedy na flopu nechytnu nic, co by mohlo udělat moji
kombinaci silnější, a soupeř navýší. Tak v tomto případě přenechávám pot protihráči. A to je ten důvod, proč se vždy snažím
navyšovat já.
Jediný důvod proč nechci navyšovat s nízkými spojenými kartami je ten, že někdo ze soupeřů má přesně tu kombinaci, kterou
chci, aby měl (velká pár), protože mě dá okamžitě re-raise. A to je ten důvod, proč s nimi častěji pouze dorovnám velký blind.
Jestliže bude váš herní styl tedy takový, jaký vám zde doporučuji, tedy velmi agresivní způsob hry. Měli byste si jej vyzkoušet
prvně na menších hrách. A pravděpodobně zjistíte, že re-raise vám soupeř dá vícekrát v malých hrách než ve hrách velkých.
Toto je moje zkušenost, a zde vám povím proč:
Pokud jsem v malé hře, tedy kde není moc peněz na stole. Řekněme, že všichni hráči mají 500$ – 600$ a já navýším 100$, tak
hráč s vysokými kartami dá na sto procent all-in. Toto váš soupeř udělá pokaždé v malé hře. A já držím 7-6 nebo 8-9, a soupeř
vsadí zbytek svých peněz, tak ho za žádnou cenu nemůžu dorovnat.
Nechystám se s nízkými spojenými kartami porazit dva krále, A-K atd., pokud mi flop nepomohl vylepšit tuto
kombinaci. Pokud se tak tedy nestane, složím svoje karty.
Ovšem ve velké hře nastane zcela jiná situace. Pokud tedy navýším 300$ nebo 400$, a já i můj oponent máme před sebou
spoustu peněz. Tak nyní bude trochu váhat, jestli mi dát raise či ne, protože ví, že je tu velká pravděpodobnost, že s ním budu
hrát dál. Za mojí pokerovou kariéru, sem si vybudoval takovou pověst, která by se dala vystihnout větou: “pokud vložím svoje
děti do vody, nenechám je utopit“. Ale když mi tedy dá soupeř v této situaci re-raise. Ve skutečnosti je to přesně ten tah, který
od něj chci. Takže pokud navýší 700$ nebo 800$, a já mám nízké spojené karty, tak dorovnám. Pokud máme oba dva před
sebou na stole 25 000$, tak vkládáme do hry ani ne 5% ze svého banku. A to se vyplatí, protože mám šanci chytit něco na flopu
a tím vyhrát pot.

2.1.2. Jak hrát nízké spojené karty bez pomoci na flopu
Pokud dorovnám z první pozice před flopem, a na flopu netrefím vůbec nic, boj o pot vzdávám. Nikdy se nesnažím hrát dál,
pokud mi flop nepomůže vylepšit moji kombinaci. Jednoduše karty složím. Ale pokud jsem navyšoval před flopem, tak
samozřejmě vsázím i po flopu. Ovšem pouze pokud se na flopu neobjeví něco odstrašujícího, jako je například Q♠-J♠-10♠.
Takovéto karty se na flopu neobjeví z 90% všech her. Takže pokud držím 7♦-6♦, a rozhodnu se tedy navýšit před flopem
(například mám vítěznou sérii více her v řadě), a na flopu budou otočeny karty typu A♥-A♣-K♠ . Tak tento flop mě nemůže
odradit. Proč? Protože nikdo z protihráčů nemůže vědět, jestli mám A-K nebo A-Q nebo K-K , nebo některou jinou kombinaci,
které by tento flop mohl pomoci. Jednoduše nemůžou tušit, jakou kombinaci držím, pouze budou předvídat, že mám vysoké
karty, protože jsem navýšil z první pozice.
Pokud jsem navyšoval ze střední pozice před flopem, tak sem rozhodnutý sázet dál. Ale jen do té doby dokud, někdo nevsadí
přede mnou, nebo nedá raise. V tomto případě karty skládám a pot přenechám soupeřům. Protože vím, že je některá z karet na
flopu trefila, a já nemám vůbec nic. V této situaci se pokouším o blaf jen velice zřídka, ve většině případů se nesnažím dohrát
takovouto hru.
Jestliže jsem před flopem dorovnával ze středních nebo posledních pozic. A na flopu dali protihráči check. Tak dávám check také.
Kdyby přede mnou hráči nevsadili ani na turnu, tak bych se pravděpodobně pokusil navýšením o blaf.
Pokud jsem navýšil z poslední pozice před flopem, tak skoro pokaždé vsázím i na flopu, toto obzvláště platí, pokud ostatní hráči
dali check. Samozřejmě, že vsadím, i když flop bude stejný, jako jsem poznamenal výše (A♥-A♣-K♠), a bude pravděpodobné, že
někdo z ostatních hráčů bude mít eso. Důvod proč v takovéto situaci hraji právě takto, je takový že, vím, že soupeři ode mě
čekají nemalé navýšení po flopu, protože už znají můj agresivní styl. A proto musím navýšit, abych naplnil jejich očekávání, když
už se rozhodli přede mnou nevsázet, a tím si upevnil svoji image u stolu.
Když tedy udělám takovouto sázku, dělám ji z těchto dvou důvodů:
1.
2.

Snažím se vyhrát pot právě teď. A ve většině případů se mi to také povede, protože tím, že jsem navýšil, jsem
splnil jejich obavy, a proto karty složí.
Udržuji si tímto svojí image agresivního hráče.

A toto je cesta, jak vyhrát co nejvíce potů. Samozřejmě pokud mi dá někdo check-raise, tak jsem okamžitě venku ze hry. Ale
toto riziko jsem schopen přijmout. Ovšem protihráč musí mít velice dobrou kombinaci, aby proti mně zahrál check-raise. A
pokud tedy má, nechám ho vyhrát pot. Ale musíte si uvědomit, že ve většině hrách silnou kombinaci hráči nechytí. A proto počet
mých vyhraných potů vždy převyšuje počet potů, o které jsem boj vzdal.
2.1.3. Jak hrát nízké spojené karty bez pomoci na turnu a riveru
Na turnu a zvláště pak na riveru pokud jsem netrefil žádnou pomoc, tak ve většině případů už dávno nemůžu být ve
hře, výjimka je pouze, pokud jsem navyšoval před flopem, anebo nikdo nenavýšil a všichni jsme pouze dorovnali a
dali check. Jestliže někdo dorovnal moji sázku na turnu, když na flopu pouze dával check. Okamžitě je mi jasné, že svoji
kombinaci vylepšil. Ale když to vypadá, že čekal na flush či postupku, a turn mu očividně nijak nepomohl, vsadím znovu.
Pokud si myslím, že některou kombinaci sestavil, bez ohledu na to, jak slabá může být (např. třetí nejvyšší pár na stole) –
nesnažím se ho velkou sázkou odstranit od potu, protože pokud mě před flopem dorovnal, tak je téměř jisté, že vyhraje pot on,
než já s nízkými spojenými kartami. Například pokud je flop K-8-2, a já se budu snažit vyhrát pot právě zde, ale budu dorovnán,
tak nyní se budu snažit dávat check po celou dobu hry. S tím, že se vzdám potu s minimální finanční ztrátou.
Pokud si myslím, že můj oponent čekal na postupku či flush, a na turnu mi dá check-raise, tak skoro vždy boj o pot vzdávám
také. Nikdy nedorovnávám sázku, pokud nemám vůbec nic. Ale můžu odpovědět velkým re-raisem pokud jsem přesvědčen, že
dotyčný soupeř blafuje. Zásadní pravidlo je nehrát v takovéto situaci. Nicméně v extrémním případě, pokud jsem si stoprocentně
jist, že se protihráč snaží blafovat, a tím mě chce odstranit od potu. Tak na jeho sázku odpovím, ale musím si být opravdu jist,
než se rozhodnu vsadit na tento pocit hromadu svých chipů.
Na riveru hraji naprosto stejně jako na turnu. Pokud pořád vsázím, musím v tom pokračovat, protože je tu velice malá šance, že
vyhraju pot při showdownu. Tím myslím, že mám například pouze jenom 7 high, pokud se nespáruji na riveru. Takže pokud
jsem přesvědčen, že můj soupeř čekal na turnu na flush nebo postupku (a to je také důvod, proč jsem také na turnu vsázel), a
na riveru cítím, že můj první odhad byl správný, a pátá karta mu k sestavení této kombinace nijak nepomohla. Tak vsadím větší
sázku, a tím ho donutím karty složit. Přirozeně pokud cítím, že svoji kombinaci sestavil, pouze dám check a nechám ho hrát.
Na konci této hry se tedy dostanete do velice těžké situace. Ale nechcete přece nechat vaše peníze někomu jinému. Klíčem
k rozhodnutí, co v tuto chvíli udělat či ne, je vaše přesvědčení, proč vás váš protihráč dorovnával na turnu. Musíte si být
naprosto jisti, že čekal na flush či postupku, jinak se dostanete do velkých problémů.
Asi namítnete, že je velice obtížné pokračovat v sázení, pokud nedržíte vůbec nic. Určitě si myslíte, že na tento způsob hry je
zapotřebí spousta odvahy. A máte pravdu. Ale především je právě tento styl hry velice dobrý poker.
Jestliže budete hrát dle mého systému, tak brzy objevíte, že vaši protihráči, když budou mít silnou kombinaci, tak se budou bát
vám dávat karty zadarmo. Důvod proč budou mít strach vám tyto karty dát, je ten, že ví, že jste ochotni čekat na zevnitř
otevřenou postupku, a dokonce si na ni i sázet. A následkem toho se vás soupeři ihned budou snažit odstranit ze hry, protože za
žádnou cenu nebudou chtít, aby vám přišla některá z karet, s kterou byste je porazili.

Níže jsou uvedeny dvě velice dobré výhody, které vyplývají z takto agresivního stylu hry, který vám doporučuji:
1.
2.

Pokud vaši soupeři mají dobrou kombinaci, dají vám to okamžitě najevo tím, že se vás pokusí velkou sázkou
odstranit ze hry
Vaše neustálé sázení soupeře donutí složit karty, i když mají lepší kombinaci než vy.

2.1.4. Jak hrát nízké spojené karty za pomoci společných karet
Nyní vám povím, jak já hraji nízké spojené karty, jestliže mi společné karty pomůžou vytvořit silnou kombinaci. K
popisu této situace jsem si vybral startovní kombinaci 7♦-6♦. Zde vám ukáži, jak já hraji tuto kombinaci ve třech různých
situacích:
1. Slabý flop
Pokud mi tedy dealer rozdá 7♦-6♦, a na flop přijde Q♠6♥2♣ , tak toto je velice slabý flop pro moji startovní kombinaci. V tomto
případě hraji stejně, jako kdybych netrefil žádnou kartu na flopu. Ale přesto je tu stejně mnoho možností, jak bych tuto situaci
zahrál. Především záleží, na tom kolik peněz je na stole. Sem schopný riskovat s párem šestek, pokud můj protihráč má před
sebou spoust svých peněz. Do hry bych šel, i když bych věděl, že v tuto chvíli má Q-Q. Dorovnal bych středně vysokou sázku, a
dokonce jsem ochoten vsadit na tuto kombinaci 10% ze svého bankrollu. Ale toto dělám, jen pokud stojím opravdu proti hráči
s velkým množstvím peněz, abych vyhrál gigantický pot.
Dokonce můžu i navyšovat. Vždy se dá navýšit, když sem chytil něco málo na flopu (v našem případě 6-6), anebo i když jsem se
do flopu netrefil vůbec. Ale v těchto případech mé navyšování nemá nic společného se sílou mé kombinace, dělám to pouze
proto, jestliže cítím z protihráčů slabost nebo pokud mám výhodu pozice.
Další možnost, jak hrát tuto startovní kombinaci za malé pomoci na flopu (ne na turnu či riveru), je taková, že pokračuji
v sázení, pokud jsem navyšoval před flopem. Dělám to dokonce, i když jsem na flopu žádnou pomoc nezískal. Pokud jsem ale
dorovnán, zpomalím hru a snažím se ji levně dohrát (s výjimkou, že flop nabízí flush či straight draw, v tom případě sázím dál).
Teď si budu trochu protiřečit, protože dohrát levně hru v tomto případě znamená vsadit, i když jsem byl na flopu dorovnán. Sice
nerad pokračuju v blafování, pokud jsem vůbec nic netrefil, ale pokud mám možnost, že mi 6 nebo 7 přijde, tak hraju tak, aby
soupeř ze mě cítil, že mám velice silnou kombinaci. Na turnu nikdy neukazuju soupeřům svoji slabost, takže jdu kupředu a
vsadím středně velkou sázku.
Pokud se mi nedostalo pomoci ani na riveru, tak musím s pokračováním v sázení ihned přestat. Pokud můj soupeř čekal na flush
či postupku, tak pravděpodobně moje dvě šestky budou stačit, tak stačí dát check a přesvědčit se, jestli jsem soupeře odhadoval
správně. A jestliže by moje šestky nestačily, tak nemá smysl dál ztrácet peníze.
V případě, že bych pomoc od společných karet získal, řekněme, že by přišla na turnu sedmička, pak vsadím velkou částku, větší
než je dosavadní pot. Nikdy se nesnažím vyhrát se svojí kombinací málo peněz, proto udělám také velmi velkou sázky i na
riveru.
Pokud jsem před flopem pouze dorovnával, a na flopu dal check a následně dorovnal, a pak na turnu chytil sedmičku, tak hraji
odlišně než ve výše uvedeném případě. V této situaci, pokud je spousta peněz v potu, se pokusím o check-raise. Nesnažím se
tedy odstranit mého soupeře od vedení, pokud byl první, kdo navyšoval, když vím, že stejně vsadí na turnu, protože je pot už
příliš vysoký. Zvláště pak, že je pro něj velmi těžké rozpoznat, že by mi sedmička mohla pomoci. Na turnu se tedy bude snažit
znovu vsadit, a tím mě odstranit ze hry, ale jakmile to udělá, tak já dám raise. V tomto případě chci vyhrát tento velký pot
právě zde, protože je tu samozřejmě možnost, že na sůl přijde Q nebo 2, a tímto by pár na boardu mé dva páry, nejspíše
porážel (jelikož mé dva páry jsou nízké).
Další situace nastane, pokud na turn dojde další šestka. V tomto případě nebude síla mojí kombinace, tak těžce rozpoznatelná
jako v předchozím případě. Protože dvě šestky na boardu vypadají hrozivě. Takže v případě pokud jsem pouze do této chvíle
dorovnával, tak se ujmu vedení a na turnu vsadím. A dále pokračuju, ve stejném stylu. (pokud šestku nemáte, je tato situace
velmi dobrá na blaf)
2. Středně dobrý flop
Nyní bych rád hovořil o situacích, když se 7♦-6♦ chytím středně dobrý flop. Tento flop nastanete, pokud jsou na stole jakékoli tři
karty, které mi dají top pair, otevřenou postupku (nebo flush draw). Ale silně z těchto situací hraji pouze straight draw Flush
draw hraji extrémně pomalu, protože jsou příliš jasně rozpoznatelné. Když jsou na flopu dvě karty stejné barvy, vím, že spousta
hráčů, vsadí velice velkou sázku proti hráči, který si vsadil na svoji flush draw. Samozřejmě to tak dělám i já, protože filosofie
mé hry je, chránit si své peníze, a vsázet vždy pokud mohu. A protože takhle proti možnému flushi hraje většina hráčů, tak
v tomto případě mám raději straight draw.
Takže pokud tedy mám straight draw, tak jsem připraven a souboj může začít. Pokud jsem navyšoval jako první, tak
samozřejmě na flopu vsadím. Pokud mě dá někdo raise, tak vsadím all-in. A pokud někdo vsadí přede mnou, tak mu raise dám
já. Jestliže jsem nebyl ten, kdo první navyšoval před flopem, tak nastává další z těch situací, kdy dávám check-raise. Pokud
hráč, který navyšoval před flopem, vsadí na flopu, zatímco já jsem dal pouze check, tak navýším s většinou svých chipů. V tuto
chvíli se stávám velice agresivním a nikdo mě mé vedení nemůže vzít.
Jak už jsem poznamenal dříve, většina všech rozhodnutí jsou provedena na flopu. Myslím tím, že zde je právě to
místo, kde se dají ukrást velice často poty. A proto hraji tuto kombinaci, jako ve výše uvedeném případě. Blafuji

tedy s touto kombinací, protože nemám úplně tak špatné outs. Můžu tedy vyhrát pot přímo zde, a pokud jsem
dorovnán straight draw není zas tak špatná kombinace (oboustranně otevřená postupka se dotvoří jednou ze tří
her), a je tu i malá šance na dva páry nebo set tří stejných karet.
V situaci, kdy na flopu mám top pair (flop je například 6-4-2 nebo 7-4-2), tak hraji opatrně. Je možné občas trochu hazardovat
s touto kombinací, ale že by to byla kombinace, kterou bych si zamiloval – to rozhodně ne. Pokud tedy tato situace nastane, tak
většinou dávám na flopu check proti, hráči který navyšoval pre-flop, jestliže na můj check odpoví opět sázkou, tak
pravděpodobně ještě dorovnám. Pokud jsem na posledních pozicích, tak dorovnám na flopu soupeřovu sázku. Ale toto je ode mě
slabé dorovnání, tím myslím že už sem dopředu rozhodnut, že s touto kombinací nezajdu moc daleko, jedině že by se mi dostalo
pomoci na turnu. Jeden z důvodů proč dorovnávám sázku na flopu, je, že můj pár může být v tuto chvíli nejsilnější kombinací.
Jenom protože soupeř navýšil před flopem, nemusí to hned znamenat, že drží pár na ruce. Takže je tu možnost, že v tuto chvíli
mám nejsilnější kombinaci já. Více se, ale dozvím, až na stůl padne turn. Pokud protihráč vsadí znova, a já jsem nijak svou
kombinaci nevylepšil, tak své karty zahazuji a pot přenechám jemu. Nikdy se nesnažím investovat více peněz do takovéto
kombinace, bez jakékoli další pomoci od společných karet.
Hlavním důvodem proč dorovnávám soupeře na flopu, je možnost, že mohu vyhrát veliký pot, jestliže se mi podaří vylepšit moje
kombinace, a porazit tak například A-A či K-K. A důvod proč na flopu raději dávám check než vsadím, je ten, že mohu mít velice
silnou kombinaci, a nechci být odstraněn od potu, pokud vsadím a někdo po mě navýší velikou částkou. Protože v tom případě
musím své karty zahodit. Ale pokud dám pouze check, tak mohu dorovnat středně velkou sázku, a pokusit se chytit kartu, která
bude pro jeho esa smrtelná.
3. Silný flop
Dobrý flop pro 7♦-6♦ je pár se straight či flush draw, dva páry, set tří stejných karet a flush či postupka (ale pouze pokud jsou
na flopu, malé karty).
S jakýmkoli z těchto dobrých flopů pro nízké spojené karty, hraji svoji kombinaci tak, jako kdybych ji už měl
hotovou. Z poslední pozice s ní vždy navýším, ale i z první pozice se ujímám vedení. V těchto případech hraji tak, že
se snažím dát všechny své peníze doprostřed stolu, dokonce i když jsem chytil pár se straight (flush) draw. V tomto
zmiňovaném případě hraji také takto, protože mám dvě šance jak vyhrát. Když vsadím nebo dám raise (a moji
soupeři své karty složí), anebo když své karty vylepším (jestliže jsem byl dorovnán). Přirozeně v tomto případě
budete trochu riskovat, ale pravda je že ve většině her vždy, ať už třeba jen trochu, riskujete. Nesmíte si dělat
starosti, že někdo bude mít neustále lepší karty, pokud ano, tak se nikdy nedostanete k potu.
Pokud se vám podaří sestavit flush zároveň s jiným protihráčem, pravděpodobně budete ten, kdo prohraje. Pokud se tak stane,
tak prostě přijdete o své peníze, protože ve většině případů svůj nižší flush už nesložíte.
Měli byste také ignorovat postupku, pokud vaše karty tvoří její konec. Pokračovat ve hře s takto rozdanými kartami, je další
velký risk, protože někdo může mít postupku vyšší. Například pokud je flop 10-9-8, a váš oponent vsadí all-in, tak záleží pouze
na vašem úsudku dorovnat či ne. Musíte znát dobře vašeho soupeře, a také velký vliv na rozhodnutí má velikost potu, a dále to,
kolik do něj budete muset ještě vložit. Pokud budete mít 1000$ v potu a on vsadí 50 000$ na víc, tak v tomto případě nemá
smysl pokračovat ve hře a je lepší svoje karty složit. Ale pokud budete mít v potu 1000$, a soupeř vsadí 2000$. Tak byste měli
tuto hru dohrát.
Pokud je tedy rozdán pro mě dobrý flop, tak se skoro pokaždé zúčastním boje o pot. Mohu tedy vsadit, když jsem první na tahu
anebo pokud někdo přede mnou dával check. Ale jako vždy tu jsou výjimky.
Například, pokud po flopu máte kulový flush a na turn dojde další kulová karta, tak ve většině případů bude váš flush poražen,
protože jediné co máte je 7 high flush. V tomto případě musíte pouze dávat check a doufat, že to takhle dohrajete až do konce.
Pokud ale někdo vsadí, tak svoje karty ihned složte. Další výjimku tvoří situace, když na flopu máte postupku, a na turnu se
některá ze společných karet spáruje. Obvykle vás tak to spárovaný board nemůže zastavit, protože pokud váš soupeř měl na
flopu dva páry nebo set tří karet, tak určitě navyšoval. A pokud se mu podařil sestavit full-house je to těžko rozpoznatelné, a
prohrajete spoustu peněz.
Pokud budete následovat můj systém hry, brzy objevíte spoustu výhod, které tento styl nabízí. Výše uvedená
situace je tomu velmi dobrým příkladem. Pokud je flop, řekněme
5-4-3 (mám postupku), tak mi můj soupeř dá
na flopu jednoduše vědět, jestli má silnou kombinaci (dva páry nebo set tří karet) nebo ne. Pokud je to dobrý hráč,
tak mě vědět dá. Důvod proč, je takový, že nebude chtít, aby padla další karta, která by mohla pokračovat v
postupce. Ví totiž, že pokud by na turn přišla karta jako A, 2, 6 nebo 7, tak bude muset boj o pot vzdát. A z tohoto
důvodu, všichni dobří Hold´em hráči, provádí většinu svých riskantních tahů právě na flopu…ne na turnu a riveru.
Občas můžete spatřit hru o velký pot až po flopu, ale ve většině případů, se hraje o tyto velké poty už na flopu. A to
je důvod, proč je flop nejdůležitějším bodem ve hře.
Dříve jsem hovořil o tom, že je pro mě nepochopitelné, že by někdo mohl zahodit set tří karet na flopu, pokud by někdo navýšil
velkou částkou. Ale v tomto případě jsem hovořil o skrytém setu (pár v ruce + karta na stole). Ale zcela odlišný případ nastane,
leží-li pár na stole a vy máte v ruce jednu kartu do setu. Například držíte 7-6 a flop je 7-7-2, vsadíte, a jste dorovnán. V tuto
chvíli si je třeba uvědomit, že je jen velmi málo kombinací, s kterými by vás protihráči mohli dorovnat. Takže v tomto případě je
celkem jednoduché zahodit set, protože pokud se bude hrát o velký pot, je víc než jasné, že váš protihráč má sedmičku také.
Takže dalším krokem je vyhodnotit vašeho kickera. V této situaci budete však ve většině případů poraženi, protože
pravděpodobně bude váš oponent ve hře se sedmičkou a vyšší kartou, jako je 8-7, 9-7 10-7. Další možnost je, že bude držet
sedmičku s esem či králem nejspíše suited. Může také mít 7-6 jako vy nebo 7-5 jedinou kombinaci, kterou porážíte. Ale je téměř
jisté, že nebude držet karty typu 7-4, 7-3 či 7-2. Takže pokud tedy vyhodnotíte z jeho stylu hraní, že sedmičku má taky,
nemůžete pokračovat dál ve hře, a svůj set složte.

Pokud bych měl set jako ve výše uvedeném případě, ale můj kicker by byl vyšší, řekněme 9 nebo 10, pravděpodobně bych hrál
dál. Pokud bych měl suited eso či krále, neváhal bych pokračovat ani vteřinku.
Samozřejmě může nastat docela odlišná situace, kdy nesložit set, jestliže držím 7-6. Tento případ nastane, pokud jsem před
flopem z posledních pozic dorovnal menší navýšení. Nyní je mi skoro jasné, že hráč, který navyšoval, nebude mít sedmičku, na
flopu 7-7-2, spíše ho odhadnu na pár v ruce, nebo overcards. V tuto chvíli tedy svůj set rozhodně nezahodím, a zahraji ho velmi
silně.
4. Dodatek
Kdykoli někdo navýší před flopem, tak tím nastane šance vyhrát velký pot. Ale když se při pre-flop hře pouze dorovnává big
blind, tak je těžké velký pot vyhrát. Dříve jsem poznamenal, že je nesmyslné prohrát všechny vaše peníze k získání malého
potu. Zde vám toto opět připomínám, protože je možné, že se budete snažit vyhrát velké množství peněz ze hry, ve které se
vůbec nenavyšovalo. Ale dělat byste toto neměli. Nikdy neriskuju mnoho svých peněz, když v potu není opravdu velká částka a
já nemám velmi silnou kombinaci.
Další veledůležitou částí mé herní filosofie je:
Měli byste se neustále snažit vytěžit z vaší kombinace co nejvíce. A jediná cesta k tomu je skrz sázení. Budete
velkým vítězem v pokeru, pokud budete hrát agresivně - sázet, raisovat a re-raisovat. Samozřejmě, že je třeba také dle situace
hrát defensivně, ale váš hlavní styl hraní by měl být agresivní styl. To znamená, že byste neměli dovolit každé kartě, která
padne na stůl, aby vás zastrašila. Jak jsem již zmiňoval, pokud se budete neustále bát, že vaši protihráči mají pokaždé lepší
kombinaci, nikdy nevyhrajete ani jednu hru. Toto platí ve všech případech, o kterých jsem doposud diskutoval. Obzvláště pak
toto platí do této kapitoly, protože pokud se vám dostane pomoc na flopu s nízkými spojenými kartami, je to právě ta situace,
pro kterou tyto kombinace hrajete. Takže pokud s nimi silnou kombinaci utvoříte, tak byste ji měli také patřičně zhodnotit.
Pokud se chystáte dorovnat…neměli byste se bát vsadit.
Tohoto pravidla byste se měli držet v celé fázi hry, zvláště pak na konci.
Pokud tak budete činit, budete vyhrávat nad kombinacemi, o kterých jste si nemysleli, že by je vaší soupeři mohli držet. Myslím
tím to, že mnohokrát bude váš soupeř držet zcela jinou kombinaci než tu, na kterou jste ho odhadovali. Nejsem kouzelník, a vy
také ne. Můžete si myslet, že soupeř čeká na flush, ale možná má jenom pár. Může tedy nad vámi vést, i když má slabší
kombinaci, než na kterou jste ho odhadovali. A jestliže padne na stůl třetí karta do flushe, tak mu také nemusí vůbec pomoci. Z
tohoto vyplývá, že se nedá vždy s přesností určit, co váš soupeř drží, a pokud máte slušnou kombinaci s nízkými spojenými
kartami, a jste rozhodnuti s nimi dojít až do konce, měli byste sázet.
Jedinou výjimku tvoří situace, kdy se na stole spáruje některá karta při riveru. V tu chvíli dávám pouze check, a můžu nebo
nemusím dorovnat možnou sázku od soupeře, toto záleží na mém pocitu z dané situace. Pokud, ale mám tak silnou kombinaci,
že by mě tato karta neohrozila, tak samozřejmě sázím dál a ne malou částkou. A jestliže si myslím, že můj soupeř má silnou
kombinaci, tak vsadím velikou částku. Pokud tuším, že je jeho kombinace slabší, tak vsadím částku menší, abych ho nedonutil
karty složit. Zde ale záleží velice na vlastním úsudku, zdali odhadnete svého soupeře správně. Rozhodnutí jak velkou částku
vsadím, záleží na tom, kdy jsem svoji velice silnou kombinaci sestavil.
Pokud jsem svoji kombinaci sestavil již na flopu, tak se ji snažím zahrát velice silně a vytěžit z ní co nejvíce.
Pokud se mi má kombinace podařila utvořit, až na konci a v potu není moc velká částka (například na flopu nebyla
žádná sázka, a na turnu bylo lehce vsazeno a na riveru se mi podaří sestavit velice silná kombinace), tak se
nepokouším vsadit obrovskou částku, kterou by mi stejně nedorovnal. Takže vsadím jen tolik kolik si myslím, že by
mi oponent, byl schopen dorovnat.
Ti z vás, kteří jste začátečníci v NO-Limit Holde´mu, nemusíte ocenit sílu, kterou vkládám do nízkých spojených karet. Toto je
můj názor, a já jsem o jejich síle přesvědčen. Při hraní nízkých spojených karet je nezbytné použít mnoho z vašeho úsudku, a
pokud je začnete hrát správně, stanou se pro vás velice výdělečnými.
2.2.1. Vysoké spojené karty neboli problémové kombinace
V této kapitole byste si měli vštěpit do paměti následující seznam problémových kombinací. Nazval jsem je
problémové, protože přesně to taky jsou. Hraní těchto kombinací nazývám hraniční situace, tím myslím, že je nutné si velice
kontrolovat jejich sílu se společnými kartami, a zbytečně s nimi nezajít příliš daleko – nepřekročit hranice. Jsou to kombinace,
s kterými můžete prohrát spoustu peněz, a proto je musíte hrát velice opatrně. Nikdy s nimi moc neriskujte.
Problémové kombinace (pouze pokud jsou offsuit):

A-Q

K-Q

Q-J

J-T

A-J

K-J

Q-10

9-8

A-10

K10

Dva velice důležité případy kdy neshledávám hraní těchto problémových kombinací jako hraniční situace, jsou:
1.
2.

pokud jsou suited
pokud hraji ve hře, kde jsou 4 hráči a měně (short-handed hra), jak se naučíte později, tak tyto karetní kombinace
jsou zde velice silné.

Důvod proč hraní těchto kombinací nazývám hraniční situace, je protože s nimi málokdy dorovnávám navýšení. Pokud jsou
suited, dorovnám s nimi raise před flopem s tím, že tedy počkám, co mi flop připraví. Pokud jsou offsuit a jsem mimo pozici, tak
s nimi raise nedorovnávám. Mimo pozici jsem tehdy, jestliže jsem na střední pozici a někdo z první pozice navýší. V tomto
případě tedy své karty zahodím.
Pokud jsem na poslední pozici, a přede mnou někdo dorovnal raise, tak obvykle dorovnám také. Ale v tomto případě hraji svoji
kombinaci velice opatrně, dokud mi nepomůžou excelentní společné karty.
Důvod proč byste měli být velice opatrní s těmito kombinacemi, je, že s každou z nich, můžete stát proti kombinaci, která vás
lehce usmrtí. Většina hráčů má A-A, K-K a A-K za nejlepší možné kombinace k navyšování, takže je tady velice velká
pravděpodobnost, že pokud půjdete do hry o pot, který byl před flopem navýšen, budete čelit právě jedné z těchto kombinací.
Samozřejmě, že tato situace nenastane pokaždé, ale měli byste mít tuto možnost neustále na paměti. Takže pokud máte A-Q,
A-J nebo A-10, a budete hrát proti A-A, K-K nebo A-K, tak vaše karty jsou v tuto chvíli velice slabé.
Je extrémně těžké vyhrát velký pot s těmito kombinace (offsuit), když jste dorovnal raise. Jsou to jednoznačně
problémové kombinace. Vždy s nimi spíše prohrajete velký pot, než vyhrajete. Dokonce, i když s nimi sestavíte po
flopu pár. Já je tedy hraji s extrémní opatrností, anebo podobně jako A-A nebo K-K.
Například, když držím K-Q offsuit, a flop přijde K-4-2, tak můžu být ve velkém problému, pokud soupeř má jednu z kombinací,
které jsem výše uvedl. Může tedy mít dvě esa, tři krále nebo dva krále jako já, ale eso jako kicker.
Nebo pokud hraji s 9-8 a na flopu jsou otočeny Q-J-10, tak i v této situaci nemůžu být přesvědčen, že hru dohraji do vítězného
konce, i když už mám postupku. Protože pokud tedy někdo navyšoval před flopem, tak je velice pravděpodobné, že může držet
A-K, a tím mou postupku porazit.
Je velice nesnadné vyhrát pot, když s těmito kartami, máte po flopu straight-draw. Určitě si vzpomínáte, že pokud mám
straight-draw s nízkými spojenými kartami, tak se nebojím pokračovat ve hře, protože mám dvě možnosti vyhrát pot. První
možnost je, že můžu zvítězit hned na flopu, protože obvykle se hráči s malými kartami na flop už nedostanou. A pokud jsem na
flopu dorovnán, tak mám ještě pořád možnost postupku sestavit, což je možnost druhá. Ale jestliže tedy máte straight-draw
například s K-Q, a flop bude řekněme J-10-5, tak je tu velice pravděpodobné, že někdo za pomoci tohoto flopu sestaví některou
kombinaci (J-J, 10-10, dva páry), a může vás větším navýšením od potu odstranit.
Podobná situace může nastat, když na flopu máte nejvyšší pár a straight-draw. S K-Q tedy na flopu Q-J-10. Dokonce i tohle není
dobrá kombinace (stejně tak i pokud držíte 9-8), protože vás může lehce porazit soupeř s A-K.
Dokonce, i když po flopu máte dva páry nebo set tří karet, tak se můžete ocitnout ve velkém nebezpečí. Pokud bude flop K-K-2,
a vy budete mít K-Q, tak vás opět bez problému smete A-K, s tím rozdílem, že pravděpodobně nebudete ochotni složit své tři
krále, a ve výsledku prohrajete spoustu svých peněz.
Důležitá věc k zapamatování při hraní těchto problémových kombinací, je, že pokud jsou na flopu otočeny karty,
které vám nijak nepomohou nebo pomohou, ale budete cítit, že to nemusí stačit, tak se snažte dohrát hru tak levně,
jak je jen možné.
Samozřejmě můžete být v ohrožení dokonce, i když budete mít po flopu postupku. Například budete držet Q-10, a flop bude K-J9 nebo J-9-8. Takže, i když máte velice dobré karty, je tu možnost, že budete poražen. Jestliže tedy bude flop K-J-9, a na turnu
bude otočena Q, můžete prohrát proti A-10, pokud bude flop J-9-8, tak vás poráží K-10. Takže shrnuli to, tak nejste nikdy úplně
v bezpečí, i když máte relativně tu nejlepší kombinaci.
Pokud máte jednu z těchto problémových kombinací suited, tak je to samozřejmě mnohem silnější kombinace než offsuit. (i
když máte tyto karty suited, vždy byste je měli hrát pomalu, ale jen do té doby dokud vám flop nenabídne flush-draw nebo flush
přímo. Pak se vaše kombinace stane velmi mocnou). Například pokud držíte K♦-Q♦, a flop je 10♠-7♦-2♦, tak máte opravdu velmi
silnou kombinaci. Ne jen, protože máte flush-draw, ale také proto, že máte overcards. Nebo pokud máte 8♦-9♦ při tomto flopu,
tak máte straight-draw i flush-draw. Obě tyto situace vám dávají velice dobrou příležitost na check-raise, jestliže hrajete
z prvních pozic. Pokud hrajete z pozic posledních, a před vámi někdo vsadil, měli byste navýšit. Takže v těchto dvou případech
máte opět možnost vyhrát pot hned na flopu, anebo pokud budete dorovnán, tak máte ještě další možnost váš flush či postupku
sestavit.
2.3.1. Odpad
Všechny ostatní kombinace, o kterých jsem doteď nehovořil, nazývám odpadem (výjimku zde tvoří eso a král
s jakoukoliv jinou kartou suited). A♣-8♣ nebo K♥-4♥ jsou kombinace, které řadím do kategorie nízké spojené karty, a také
je, tak podobně hraji. Například, pokud je flop 9♥-6♣-2♣, a já mám A♣-8♣, tak v tomto případě mám flush-draw a overcards.
Pokud bych hrál proti soupeři s Q-Q, tak mám dobré šance pot vyhrát. Takže v této situaci hraji svoji kombinaci stejně, jako
bych držel nízké spojené karty suited (řekněme 9♣-8♣). To znamená, že je zahraji rychle, a pokusím se vyhrát pot právě na
flopu, protože mám opět další dvě šance silnou kombinaci sestavit. Ale pouze tady u hraní těchto karet (eso a král plus jiná

karta suited) jsem schopen překročit hranice. A pokud tedy nedržím jednu z těchto vysokých karet, dokonce i když jsou suited,
tak tyto kombinace označuji za odpad (Q♥-4♥ nebo J♣-6♣).
Přirozeně kombinace, které nejsou spojené a navíc jsou offsuit (J♥-5♣,10♠-3♦,9♣-4♥), jsou totální odpad. Nabízejí se tu také
kombinace jako je K-9, Q-8,J-7,10-6,9-5,8-4,7-3 a 6-2, které spousta lidí hraje, protože s nimi můžou sestavit postupku. Ale já
tyto kombinace nehraji, protože i když chytnu nejlepší možný flop (vyjma full-housu), můžu s nimi stejně prohrát, proti soupeři
s vyšší postupkou. Z tohoto důvodu nikdy nehraju kombinaci karet, kde jedna tvoří začátek a druhá konec postupky, výjimku
zde pouze tvoří moje dobrá pozice u stolu.
Vždy dělám výjimky, pokud jsem na dobré pozici, dokonce i pokud držím odpad. Například jestliže jsem na buttonu, můžu
dorovnat raise před flopem s A-8 offsuit nebo jiným odpadem, ale v boji o pot se mnou musí být více soupeřů (řekněme 5).
Mohu tedy dorovnat menší raise, a počkat si co mi přichystá flop, protože je zde celkem dobrá šance, že mi flop dobré karty
nabídne. Snažím se tedy chytit full-house, set, nebo dva páry. Ale pokud mi flop nepomůže, velice dobře vylepšit mojí
kombinaci, složím ji. Nesnažím se v žádném případě pokračovat dál ve hře a dorovnávat dál sázky, a nechat tak zahořet spoustu
mých peněz. Pokud necítím, že moje kombinace není dost k dobrá na raise, tak ji zahazuju.
V situaci, kdy hráči na prvních pozicích, karty složili a přede mnou jeden soupeř pouze dorovnal velký blind, a já jsem na
buttonu, tak navyšuji i s takto špatnými kartami. A pokud na flopu nikdo nevsadí a soupeři dají pouze check, navýším znovu,
bez ohledu na to jaké karty na flop přijdou. Protože cítím, jejich slabost, když pouze dorovnali, a pokud jim tedy flop nepomohl,
mohu pot navýšením vyhrát já.
Tyto kombinace, nazvané mnou odpadem, nehraji samozřejmě proto, že by měli mít nějakou hodnotu. Protože s prázdnými
kartami můžu hrát naprosto stejně jako s těmito kartami. Hraji s nimi jen dle toho, co udělají moji oponenti a také dle mé
pozice.
V ostatních situacích, o kterých jsem nehovořil, jsou tyto kombinace absolutně nehratelné.
3.1.1. Short-handed hra – hra při čtyřech a méně hráčů u stolu
Mnohokrát budete hrát u plných stolů (ring game), a když se dostaví čas spánku a na některé hráče únava, budete
hrát u stolů o méně jak pěti hráčích tzv. short-handed hra.
Jak jsem dříve upozorňoval, tak byste měli být schopný měnit styl vaší hry. Měli byste hrát dle vašeho základního stylu agresivního stylu. Ale musíte si uvědomit, že zde mají všechny kombinace vyšší hodnotu, než u stolu o devíti hráčích. Toto
především platí u vysokých karet.
V Short-handed hře se nehratelné kombinace (odpad), stávají hratelnými z jakékoli pozice. Pozice je zde
nejdůležitějším aspektem hry.
Důvodem proč to takto je, je, že si zahrajete mnohem víc her, než je tomu u klasické hry o devíti hráčích. A také vícekrát
změníte pozici. Když se počet hráčů zmenší na čtyři, potřebujete lepší kombinace na prvních dvou pozicích než na posledních
dvou. Jestliže před flopem navýšíte na buttonu, tak tím postavíte hráče na malém blindu do velké nevýhody.
V short-handed hře hrajte vaše pozice stejně tak, jako jsem vám v této knize doporučoval hrát u plně obsazeného stolu. Ale je
třeba si uvědomit, že zde mají například vysoké spojené karty mnohem větší sílu než u plně obsazené hry. Protože se vám bude
stávat méně často, že narazíte na A-A, K-K či K-K, než ve hře kde je 9 lidí. V těchto případech byste se měli držet známého
pravidla - čím vyšší karty tím lepší, a proto je hrát silněji. Například A-A či K-K jsou skutečnou monstr kombinací v short-handed
hře, a proto je hrajte velice silně. Ale u plně obsazeného stolu, si s nimi samozřejmě dávejte velký pozor, protože je zde více
lidí, kteří se s vámi podívají na flop, a váš vysoký pár můžou porazit. Díky tomu jsou tedy i vysoké spojené karty mnohem
cennější a tím profitabilnější v short-handed hře než u hry s plným počtem hráčů.
Nejdůležitější v short-handed hře je tedy chytit dobré karty na dobré pozici.
Jsem si jistý, že jste pochopily, že není možné popsat veškeré situace, které mohou nastat při hraní pokeru. No-Limit Hold´em
je velice komplexní hra, je stěží možné (a určitě ne praktické) se pokusit prodiskutovat obrovské množství variant, které vám
tato hra nabízí. A jak víte, je zde mnoho otázek, na které s jistotou nemohu odpovědět, protože sám nevím, co přesně udělám,
dokud dané situaci sám nečelím. Jak už jsem zmínil, v mnoha případech se řídím svými pocity, což jsou velice rychlé vědomé a
podvědomé analýzy. Přesto však jsem se vám snažil popsat velice silnou strategii hraní No-Limit Hold´emu, ke které by
průměrný hráč hledal cestu velice dlouho.
Takže nyní byste si měli vést dobře v No-Limit Hold´emu, protože víte skoro všechno, co znám já o této fantastické hře. A
zbytek… ten je už jen na vás.
Přeji vám mnoho štěstí v životě a mnoho úspěchů u pokerových stolů.

