
1

Hrací karty
„Jedna hra, tisíc zážitků“
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Přehled karet v balíčku

7 8 9 10 Spodek Svršek Král Eso
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Vyzkoušejte různé hry

Babka

Počet hráčů: 3 - 5

Hodnoty od nejnižší: 7, 8, 9, 10, spodek, svršek, král, eso

Princip hry: Zejména u dětí jsou její pravidla jednodušší na pochopení a proto ji mají v oblibě. Princi-
pem hry je nasbírat co nejméně trestných bodů, které jsou některým kartám přiděleny. 
Za každou červenou (srdcovou) kartu jsou to dva body a za zeleného svrška čtyři body.

Pravidla hry: Na začátku hry se každému hráči rozdá stejný počet karet. (Pokud se hráčů sejde lichý 
počet, je třeba nejprve upravit celkový počet karet do hry - vyjímá se kulová a žaludo-
vá sedmička.) Hráč po levici rozdávajícího pak vynese jednu kartu. Hraje se po směru 
hodinových ručiček. Ostatní hráči pak také postupně hrají jednu kartu a musí ctít barvu, 
ale nemusejí přebíjet kartou vyšší. Pokud danou barvu nemají, mohou zahrát jinou. Barvy 
jsou rovnocené (ve hře Babka nejsou trumfy). Na konci jednoho kola bere karty ten, kdo 
vynesl kartu nejvyšší od dané barvy (pokud tedy vynášející hráč zahraje barvu, kterou 
ostatní nemají, bere karty na konci kola sám). Ve druhém kole vynáší hráč, který v prvním 
kole karty bral a v dalších kolech se již hráči ve vynášení pravidelně střídají podle směru 
chodu hodinových ručiček. Když se všichni zbaví karet v ruce, sečtou se trestné body za 
uhrané karty (každý z těch karet, které v průběhu hry musel brát). Hráč s nejniším počtem 
trestných bodů vítězí.

Ferbl / Poker

Počet hráčů: Příklad varianty hry pro 4 a více hráčů

Hodnoty: 7, 8, 9, 10, spodek = 10, svršek = 10, král = 10, eso = 11

Princip hry: Hra má více názvů, v čechách bývá označována jako FERBL. Jedná se o hru velmi blízkou 
klasické hře Poker.

Pravidla hry: Hráči se snaží dosáhnout nejvyššího součtu v jedné barvě či vytvořit trojici nebo čtveřici 
z karet stejné kvality. Rozdává se po dvou kartách. Předák vnese základní vklad a obdrží 
další dvě karty. Ostatní hráči buď také složí základní vklad a obdrží rovněž dvě další karty 
nebo ohlásí „pas“ a odstoupí. Zadák má právo vklad zvýšit. Pokud hráči v dalším kole 
nechtějí odstoupit a přijít o možnost získat bank, musí vklad dorovnat. Právo zvyšování 
vkladu se postupně v každém kole přesouvá na hráče po pravici. Pokud tento hráč nezvý-
ší, ale pouze vklad dorovná, hlásí „zavírám“. Hráči, kteří se udrželi ve hře, odkryjí své karty 
a nejhodnotnější list získává celý bank.
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Dudák

Počet hráčů: Příklad varianty hry pro 2, 3, nejlépe však 4 hráče

Hodnoty: 7, 8, 9, 10, spodek, svršek, král, eso

Princip hry: Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech svých karet a tím dosáhnout vítězství. Prohrává 
hráč, kterému jako poslednímu zůstane v ruce jedna karta nebo více.

Pravidla hry: Rozdává se celý balíček (po dvou listech). Předák po levici rozdávajícího zahajuje hru 
vynesením jedné karty. Povinností dalšího hráče je přebíjet a navrch nadnést libovolný 
druhý list. Přebíjí se listem stejné barvy vyšší hodnoty nebo trumfem. Pokud nelze přebít, 
musí hráč vzít celou hromádku. Trumfy se mohou vyhlásit před začátkem hry nebo až 
v průběhu, po vyhlášení však již nemohou být měněny. Pokud hráč přebíjí poslední kartou 
a opouští hru (nemá již druhou kartu k nadnesení), zabíjí balíček a ten se až do konce hry 
odkládá mimo (tzv. vejbit).

Kent

Počet hráčů: Kent je karetní hra pro sudý počet hráčů, optimální počet = 4

Hodnoty:  

Princip hry: Hraje se ve dvojicích. Každé dvojice si zvolí heslo a úkolem jednotlivce je nasbírat 4 stej-
né karty a poté dát spoluhráči předem domluvené znamení (např. mrknutí, pohyb rukou, 
dotyk nohou pod stolem, pronesení domluveného slovního výrazu, zkrátka co si kdo 
vymyslí).

Pravidla hry: Hraje se tak, že se na stůl položí 4 karty z balíčku, hráči si je potom vyměňují za karty, 
které drží v ruce. Každý hráč dostane 4 karty. Snaží se shromáždit čtveřičky, neboli kenty. 
Když jeden z dvojice heslem naznačí, druhý hlasitě řekne „kent“. Tím dvojice získává 
bod. Když ovšem druhá dvojice včas vytuší (nebo rozpozná heslo), že soupeři mají kenta, 
může říct „stop Kent“. Pokud byla domněnka správná, získají bod oni, pokud ne, bod mají 
protihráči. Může se stát, že kenta nasbírají oba z dvojice, a potom pronesou „doublekent.“ 
V tom případě získávají 2 body. Některá pravidla udávají, že při použití mariášových karet 
se vyřadí všechny karty od sedmiček až po desítky včetně. Dále se pak karty rozdají 
a první hráč podá jednu kartu, která se mu nehodí, následujícímu. Ten učiní totéž a tak 
stále dokola, pokud někdo nezvolá „Kent“ nebo „stop Kent.
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Oko bere - 21

Počet hráčů: 2 a více

Hodnoty od nejnižší 
po nejvyšší:

7,8,9,10,J=1,Q=1,K=2,A=11 (dvě esa=21)

Princip hry: Dosáhnout co nejbližšího součtu k hodnotě 21, ne však přes

Pravidla hry: Existují i různé výklady postupu při vlastní hře. Dle prvního rozdá bankéř každému i sobě 
po dvou kartách. Hráči s výjimkou bankéře si karty prohlédnou a mohou požádat o další. 
Přitom uzavírají s bankéřem sázky. Pokud již žádný z hráčů další karty nechce, odkryje 
své i bankéř a případně si je rovněž doplní. Dle druhého výkladu bankéř nejprve stano-
ví výši sázky, zamíchá karty a každému rozdá reversem vzhůru po jedné, včetně sebe. 
Svou kartu otočí lícem vzhůru. Následně dle pořadí přidává hráči podle jeho přání vždy 
postupně jednu kartu po druhé (pokud o ni hráč požádá, např. výrazem „DALŠÍ“, „JEŠTĚ“, 
„DÁVEJ“ apod.). Hráč musí uzavřít sázku, pokud součet hodnot jeho karet je deset a více. 
Snaží se přiblížit co nejvíce hodnotě 21, ale kdykoliv může ohlásit „DOST“. Pokud risku-
je příliš a jednadvacet přesáhne, musí ohlásit „PŘES“ a platí bankéři sázku ihned. Když 
bankéř obslouží všechny hráče, může sám dobírat ke své vyložené kartě a snažit se také 
o jednadvacet. Následně každý hráč vypořádává svou sázku s bankéřem, nikoliv hráči 
mezi sebou navzájem. Obecně platí, že vyšší součet vyhrává nad nižším. V případě shody 
vyhrává vždy bankéř. Pokud v průběhu hry obdrží hráč nebo bankéř dvě esa (jako dvě prv-
ní karty), ohlásí „21“. Již se dále o hru nezajímá, protože okamžitě inkasuje trojnásobek 
sázky.

Prší

Počet hráčů: Příklad varianty hry pro 2 až 5 hráčů

Hodnoty: 7, 8, 9, 10, spodek = 2, svršek = 3, král = 4, eso = 11

Princip hry: Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech svých karet. Kdo tak učiní nejdříve, vítězí.

Pravidla hry: Rozdává se pět karet každému, zbytek zůstává na hromádce. Této hromádce říkáme 
talón. Vrchní karta talónu se otočí doprostřed jako základ odkládacího balíčku. Zahajuje 
předák po levici rozdávajícího. Na odložený list přikládá jednu kartu stejné barvy nebo 
hodnoty (tím může dojít ke změně barvy). Zvláštností hry je možnost použít jakéhokoliv 
svrška a přitom ohlásit změnu na libovolnou barvu. Nepoužije-li se žádná z možností, 
tedy pokud hráč například nemá vhodnou kartu v ruce, musí se vzít jeden list z vrchu 
talonu. Výjimku tvoří sedmička a eso. Je-li nesena sedmička, musí hráč po levici vzít dvě 
karty z talonu nebo přidat svoji sedmu, čímž přenese povinnost na dalšího hráče. Další 
pak již z talonu bere čtyři karty, pokud nemá sedmičku, atd. V případě nesení esa musí 
hráč po levici jedno kolo vynechat (nebere z talónu ani nenese), nebo také přihodit eso 
a posunout hru na dalšího. Dojde-li talón, použije se znovu otočený balíček bez poslední 
nesené karty. Kdo se zbaví první všech karet, hlásí „prší“ a je vítěz. Hra pouze na vítězství 
je nejzábavnější a nejrychlejší. Při detailnější hře je možno pokračovat dále o další pořadí, 
nebo počítat pořadí tak, že ostatní hráči sečtou bodové hodnoty karet, které jim zůstaly 
v ruce jako ztrátové.
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Rychlík

Počet hráčů: 2 a více

Hodnoty od nejnižší 
po nejvyšší:

7,8,9,10,J=10,Q=10,K=10,A=11

Princip hry: Dosáhnout nejvíce bodových hodnot

Pravidla hry: Bankéř rozdá každému jednu kartu. Začíná po levici a končí u sebe. Pak vyzve k uzavření 
sázek. Následně rozdá každému ještě dvě karty a všichni karty otočí. Vyrovnávání pro-
bíhá vždy mezi jednotlivým hráčem a bankéřem. Kdo má vyšší součet bodových hodnot, 
vyhrává. Při nižší součtu hráče propadá jeho sázka bankéři, naopak pokud má hráč vyšší 
součet než bankéř, obdrží z banku ekvivalent sázky. Tři stejné karty jsou více než jakýkoliv 
součet různých karet. Sejde-li se více trojic, vítězí trojice vyšších karet. V případě rovnosti 
nedochází ani k propadnutí, ani k výplatě (hráč si vezme zpět vsazenou částku).

Švindl

Počet hráčů: Příklad varianty hry pro 2 a více hráčů

Hodnoty: Hodnoty se nepočítají, záleží pouze na barvě.

Princip hry: Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech svých karet. Vítěz bez karet vypadává ze hry, 
ostatní pokračují. Prohrává hráč, kterému jako poslednímu zůstane v ruce jedna karta 
nebo více.

Pravidla hry: Rozdává se celý balíček a vynášející položí doprostřed kartu lícem dolů tak, aby nebyla 
vidět její barva. Přitom barvu hlásí slovy. Může podle pravdy nebo švindluje a skutečná 
barva karty neodpovídá tomu, co hlásí. Hráč po levici může před vynesením své karty 
ověřit otočením, zda předchůdce nešvindloval. Pokud ho nachytá, musí si švindlující vzít 
celou hromádku. V opačném případě, tedy pokud barva souhlasila, je povinen vzít hro-
mádku nedůvěřivec.
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Záchod

Počet hráčů: Příklad varianty hry pro libovolný počet hráčů

Hodnoty:  

Princip hry: Tato hra je zajímavá tím, že ji lze hrát v podstatě s jakýmikoliv hracími kartami, které jsou 
zrovna po ruce. Zabaví obzvláště děti.

Pravidla hry: Karty se zcela náhodně rozprostřou po hrací ploše. Poté se na nich z několika karet 
postaví „záchod“. Vždy dvě karty se proti sobě zapřou horními okraji, zatímco jejich spo-
dek je od sebe trochu oddálen, aby vztyčená dvojice karet měla stabilitu. Při jednodušší 
variantě hry se „záchod“ staví ze 2 karet, zatímco jiní dávají přednost stavbě zbudované 
z pěti karet tak, že se postaví těsně u sebe dvě dvojice a navrch se přes ně položí pátá 
karta lícem vzhůru. Hráči postupně vytahují po jedné kartě z karet, které leží rozprostřené 
po stole a pravidelně se při vytahování střídají. Hra se s ubývajícími kartami stává těžší 
a těžší, protože je stále obtížnější vytahnout kartu z pod stavby tak, aby se konstrukce 
nesesypala. Ten, komu při vytahování karty záchod spadne, prohrál (spadl do záchoda). 
U varianty se stavbou z pěti karet je možno hru vyšperkovat také tím, že se vytažená karta 
musí ještě umístit na stavbu, aniž by se tato zřítila. Některá pravidla trvají ještě na tom, 
aby přikládaná karta odpovídala barvou či hodnotou páté kartě ležící na vrcholu stavby. 
Pokud tedy hráč nevytáhne vhodnou kartu, která by se dala přiložit na vrchol, musí tahat 
znovu jinou kartu a to až do té doby, kdy se mu podaří nalézt kartu přiložitelnou. Pro men-
ší děti doporučujeme spíše pravidelné střídání (každý jednu kartu) a případné přikládání 
na vrchol stavby bez závislosti na hodnotě či barvě karty. Rychlé střídání malé neposedné 
hráče více vtáhne do hry a hra je pro ně chytlavá nejen svým názvem, ale také každým 
pádem karetní konstrukce.


