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SHORT STACK STRATEGiE
Přehled

Základy

Jak hrát před lopem?

Jak silnou handu máte na lopu?

Jak hrát po lopu?

Basic
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Základy

Na jaké jste pozici?

2 late pozice

3 middle pozice

3 early pozice

2 blind pozice

Dealer

Limit
Potřebná výše 
bankrollu

Částka, se kterou 
začínáte u stolu

Dokupte, pokud máte  
méně než

Odejděte od stolu, pokud  
máte více než

NL10 (0.05/0.10) $50 $2 $1.50 $2.50

NL20 (0.10/0.20) $120 $4 $3 $5

NL25 (0.15/0.25) $150 $5 $3.75 $6.25

NL50 (0.25/0.50) $300 $10 $7.50 $12.50

Váš bankroll management

Dealer a hráč po jeho pravici jsou na late pozicích.

Další 3 hráči (proti směru hodinových ručiček od late pozic) jsou na middle pozicích. 

Další tři hráči (proti směru hodinových ručiček od middle pozic) jsou na early pozicích.

Dva hráči, kteří povinně vkládají Small Blind a Big Blind jsou blind pozice. 
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Jak hrát před lopem?

Pokud před Vámi nikdo neraisoval, raisujte když ...

Jste na early pozici a máte JJ - AA
AK

Jste na middle pozici a máte 99 - AA
AK, AQ

Jste na late pozici/blindech a máte 77 - AA
AT, AJ, AQ, AK, KQ

Tabulka startovních kombinací

Pokud před Vámi protihráči provedou akci, jděte all-in ...

Když byl před Vámi jeden raise a máte JJ - AA
AK

Když bylo před Vámi 2 nebo více raisů a máte KK, AA

Když byl za Vámi raise a máte TT - AA
AK

Re-stealy

Re-steal s kombinacemi 88 - AA
AJ - AK

Pokud protihráč re-stealuje, jděte all-in s 99 - AA
AJ - AK

Kolik byste měli raisnout?

Pokud před Vámi nikdo neraisoval 4 Big Blindy + 1 Big Blind za každého hráče, který již vstoupil 
do hry

Pokud někdo před Vámi nebo za Vámi raisoval Jděte all-in

Pokud Vy nebo protihráč re-stealujete Jděte all-in
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MiddlE páR

Middle pár máte, pokud Vaše 2 karty na ruce tvoří pár (tzv. pocket pár) a na boardu (společné karty) je jen 
jedna karta vyšší než Váš pár.

TOp páR 

Top pár je tvořen jednou z Vašich karet na ruce a nejvyšší ze společných karet.

OvERpáR

Overpár je pár na ruce, který je vyšší než všechny společné karty.

OESd  

OESD je tvořena čtyřmi po sobě jdoucími kartami; pátá karta hodící se k jednomu z konců této řady by 
dotvořila postupku.

FluSH dRAw

Flush draw je tvořena čtyřmi kartami stejné barvy; pátá karta této barvy by utvořila lush. 

Jaké silnou handu máte na lopu?

Držíte:

Držíte:

Držíte:

Držíte:

Držíte:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:

Flop:
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Jak hrát po lopu?

Pokud jste raisovali před lopem

Hrajete:
■  Middle páry, top páry, over páry, OESD, lush draws a všechny lepší kombinace.

Jak handu zahrát:
■  Pokud před Vámi nikdo nevsadil nebo neraisoval, vsázejte přibližně 2/3 potu.
■  Pokud před Vámi někdo vsadil nebo raisoval, jděte all-in.
■  Pokud vsadíte a někdo za Vámi raisne, jděte all-in.
■  Pokud by Vás sázka nebo raise stály více než polovinu stacku, jděte rovnou all-in.
■  Pokud jeden nebo více protihráčů Vaši sázku nebo raise na lopu pouze dorovnají, jděte all-in na turnu.

Jak hrát, když jste nic netreili?
■  Pokud je pot na začátku sázkového kola dvakrát větší než Váš stack , jděte all-in.
■  Pokud jste raisovali před lopem a stojíte pouze proti jednomu soupeři, vždy na lopu vsázejte asi

  2/3 potu jako blaf. Pokud soupeř své karty nezahodí, budete se tohoto blafu muset na turnu vzdát.

Pokud jste neraisovali před lopem

Hrajete:
■  Top páry (s kickerem J nebo vyšším), overpáry a všechny lepší kombinace.

Jak handu zahrát:
■  Pokud nikdo nevsadil, vsázejte přibližně 2/3 potu.
■  Pokud někdo vsadil, jděte all-in.
■  Pokud vsadíte a někdo za Vámi raisne, jděte all-in.
■  Pokud by Vás sázka nebo raise stály více než polovinu stacku, jděte rovnou all-in.
■  Pokud jeden nebo více protihráčů Vaši sázku na lopu pouze dorovnají, jděte all-in na turnu.
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