
 

 

 

Pravidla hry SEDMA  

(Mnichov) 
 

Rozdají se vždy 4 karty. Pro dvě dvojice sedící křížem. Rozdává a míchá zpravidla ten, kdo 
prohrál předchozí hru. Vyhazovat začíná zpravidla 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 dolízávají 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 sečtou body. Vítězí ten nebo ti, co získali nejvíc bodů. 

 

Běžné vítězství: 1 bod,  

Vítězství 90:0:    2 body,  

Všechny štychy: 3 body. 

Spálená: hra končí okamžitě v případě, kdy na odhazovací hromádce jsou 4 stejné karty ihned 
po sobě. Vítězí hráč, který odhodil poslední kartu. Za takovéto vítězství se počítá 4 body.  

 

Domlouvání během hry: je zpravidla zakázáno! Toleruje se maximálně otázka "Máš?" pokud již 
byla vyhozena první karta a začínající hráč chce vědět zda-li jeho spoluhráč může kolo vzít. 

 

Turnajové klání: každý s každým a podle počtu hráčů se stanoví počet her   

( 6 her v kole trvá 5 hodin při 12 družstvech)  

 

Celkové hodnocení: po odehrané sérii vítězí dvojice s vyšším počtem bodů.  

Počet vítězných her (v turnaji) určuje pořadí pro určení vítěze. 

Při shodném počtu výher rozhoduje počet bodů získaných v průběhu turnaje.  

Pokud by došlo ke shodě i v tomto případě rozhoduje vzájemný zápas v soutěži.  


