
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TURNAJE V KŘÍŽOVÉ SEDMĚ
1) Třetí  je  povinnost –  kdo  nedá,  je  vyřazen  z  turnaje. Kontrolu  „třetího“  na  požádání 

protihráče provede předem určená osoba, která se turnaje jako hráč nezúčastňuje.

2) Karta leží, hra běží 
 nelze se dívat do otočených karet, ani se hrabat v balíku na stole v kartách již odehraných a 

sebraných (karty odehrané a již sebrané spoluhráči nebo v aktuálním balíku karet během 
hry, dosud odehraných, ale ne sebraných jedním ze spoluhráčů)

 může se  dívat  pouze na  kartu,  kterou naposledy začínal  kolo ten,  kdo vynášel  v  právě 
hraném kole (tzn.  v aktuálním balíku karet  právě odehraných,  ale  maximálně na kartu, 
kterou vynášel ten, kdo kolo začínal, tj. max. třetí karty od shora včetně),

 pokud se stane, že se kolo točí a dojde k pochybnostem o správném sledu karet, je možná 
tato kontrola pouze po oznámení daného kroku spoluhráčům

 po dohrání kola si může kdokoli z hráčů prohlídnout právě dohrané kolo karet z důvodu 
pochybností o tom, komu patří poslední štych

 jestliže dojde k pochybnostem během hry, např. kdo má začít, komu patří sebrané karty 
apod., můžou se spoluhráči dohodnout na nové hře

3) Rozdává ten kdo prohrál, lze rozdávat libovolně, ale první karta se musí dát soupeři
 rozdává se libovolným směrem dle volby rozdávajícího, jestliže rozdávající rozdá špatný 

počet karet a uvědomí si to dříve než protihráči, rozdává opakovaně a hra není považována 
za renonc. Jestliže si  špatný počet rozdaných karet  uvědomí jako první protihráč,  hra je 
považována za renonc a body za tuto hru jsou přičteny protihráči. (pouze za danou hru, ne za 
celý set), při opakovaném špatném rozdávání se hra považuje za renonc

 Jestliže rozdávajícímu při rozdávání spadnou karty mimo stůl, popřípadě se při rozdávání 
otočí  barvou  nahoru,  rozdávající  rozdává  opakovaně.  Při  druhém  špatném  pokusu  o 
rozdávání se hra považuje za renonc.

 Jestliže během hry někomu z hráčů spadne karta mimo stůl, popř. se při dolízávání otočí 
barvou nahoru jeho chybou jeho karta, nepovažuje se to za renonc

 jestliže při dolízávání rozdává z balíčku jeden z hráčů a protihráči omylem nebo úmyslně 
otočí  dolízávací  kartu  barvou  nahoru,  poškozený  hráč  může  rozhodnout  o  nové  hře. 
Nepovažuje se za renonc, pouze se právě hraná hra zruší a začne se nová hra nebo se ve hře 
pokračuje dle rozhodnutí poškozeného.

 Jestliže při dolízávání nevyjdou karty na všechny, hra končí a začíná se hra nová (pouze v 
případě možného vyřešení tohoto problému se souhlasem všech zúčastněných je možné v 
hře pokračovat)

4) Spoluhráči se nesmí domlouvat ani si radit
 tedy není povolena verbální komunikace, ústně se mohou dohodnout  pouze spoluhráči při 

začátku hry na tom, kdo z nich začne.
 není povolena  neverbální komunikace (posunky, mrkání apod.). Při opakovaném pokusu o 

neverbální  komunikaci  si  poškozená  strana  může  přivolat  rozhodčího  (předem  určená 
osoba, která se turnaje jako hráč nezúčastňuje), aby hru sledoval.

5) Spoluhráči se k sobě budou chovat slušně, nebudou se navzájem urážet nebo se hádat, 
budou hrát fair play – žádné podvádění. Případné spory řeší určení rozhodčí. Je to 
hra, nejde o život.

Případné spory rozsoudí 3 rozhodčí. Rozhodčí pro letošní rok jsou:
…...........................................................................................................................................................



PRAVIDLA HRY KŘÍŽOVÁ SEDMA

Hru hrají 4 hráči, tedy dvě dvojice, které společně hrají křížem. 

Cíl: Získat co nejvíce bodů na konci hry, hraje se na dva sety.

Hodnoty karet: Hodnotu 10 bodů mají pouze karty eso a desítka. Kdo vyhrává poslední kolo, získá 
dodatečných 10 bodů (poslední štych). Celkem je tedy možné získat 90 bodů, tzn. na výhru stačí 50 
bodů. Ostatní karty jsou v podstatě plívy (karty bez bodu) s výjimkou sedmy, která bere vše(viz 
dále), ale též není bodová karta.

Finální počítání bodů:
Výhra: 1 bod

Písek: Jestliže  prohrávající  strana  nemá  v  balíku  karet  ani  jeden  bod,  pouze  plívy,  získává  
vyhrávající strana v tomto kole 2 body.

Bahno: Jestliže prohrávající strana nemá ani jednu kartu, získává vyhrávající strana 3 body.

Spálená  na  stole: Ten,  kdo dá  poslední  kartu  stejné  hodnoty za  sebou na  stole  (tzn.  čtvrtou  
kartu v jednom kole), jeho strana získává 4 body a hra končí.

Spálená v ruce: Ten, kdo bude mít v ruce 4 karty stejné hodnoty, jeho strana získá 5 bodů za hru  
a hra končí.

Pravidla: Rozdají se vždy 4 karty a v lízacím balíčku zůstávají ostatní karty. Rozdává a míchá  ten, 
kdo prohrál předchozí hru. Vyhazovat začíná  ten, kdo poslední hru vyhrál.

Kolo: Hráči  postupně  vyhazují  jednu  kartu.  Kolo  bere  ta  karta,  která  byla  vyhozena  jako  
první,  nebo  sedma.  Pokud  tedy  nikdo  z  dalších  hráčů  nevyhodí  kartu  stejné  hodnoty  
(=>nikoliv barvy),  karty vyhozené v tomto kole bere hráč první.  Jinak bere kolo hráč,  
který jako poslední vyhodil kartu beroucí kolo.

Konec  kola: Kolo  končí,  jestliže  hráč,  který  začínal  nechce  nebo  nemůže  kolo  otočit.  Kolo  
může  být  tímto  hráčem  otočeno  kartou  beroucí  kolo  (tzn.  stejnou,  která  byla  
vyhozena jako první v tomto kole nebo sedmou).

V dalším kole začíná ten, kdo získal karty v posledním kole, a tento hráč líže karty jako první 
(ostatní hráči lízají podle pořadí hraní, zpravidla ve směru hodinových ručiček).

Na konci  každého kola dolízávájí  všichni  hráči  (dle výše uvedeného pravidla) vždy do 4 karet 
najednou(ne postupně), s výjimkou ke konci hry, kdy není dostatek karet, a tedy hráči dolízávají 
tak, aby měli stejný počet karet.

Na konci hry (po vyhození všech karet) se posčítají body. Vítězí ten nebo ti, co získali nejvíc bodů.

Finální počítání turnaje: Hraje se na dva sety
Ta dvojice, která získá nejvíce bodů, vítězí v turnaji. Ostatní místa dle počtu dosažených bodů.

Možné výsledky 1:1 – každý z dvojice dostane 1 bod

0:2 nebo 2:0 – vyhrávající dvojice získá 2 body, prohrávající dvojice nezíská  
žádný bod



Vysvětlení pojmů:

Set – ten,  do první dosáhne 6ti  bodů, vyhrává set.  Set  není  omezen maximálním počtem her,  
minimální počet her jsou dvě hry při dosažení celkem 6ti bodů.

Hra – dílčí část setu, ze které se určuje počet dosažených bodů dle pravidel. Hra končí, jestliže již  
žádný z hráčů nemá v ruce ani jednu kartu, popř. při renoncu, spálené na stole, spálené v ruce 
či porušení herních pravidel.

Kolo –  dílčí  část  hry,  kdy hráč,  který začíná vynese kartu a  jestliže ho nikdo nepřebije,  bere  
odehraný balík karet, popř. kolo točí. V  případě, že ho někdo ze spoluhráčů přebije, bere 
balík odehraných karet ten, kdo ho přebil.

Plívy – karty bez bodů, tj. všechny karty mimo desítku, eso a poslední štych

Renonc –  sankce  za  porušení  pravidel,  postiženo sankcí  je  1  hra,  pouze  v případě  porušení  
pravidel  Třetí  je  povinnost  se  považuje  za  prohraný  celý  set  (opakovaně  
diskvalifikace)

Karty odehrané a sebrané – karty, které získal jeden z hráčů po uzavření kola

Aktuální balík odehraných karet – karty kola dosud nedohraného a nesebraného


