
KANASTA – PRAVIDLA (verze 3) 
Počet hráčů: 2 až 6, nejlépe však 4 

Při sudém počtu hráčů (vyjma dvou) hrají vždy dva a dva hráči spolu (sedí u 
kulatého stolu naproti sobě). 

Karty 
2 až 4 hráčů: 2× francouzské – 108 listů (4× žolík) 

5, 6 hráčů: 3× francouzské – 162 listů (6× žolík) 

Sled karet: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, Joker 

Hodnoty karet 
Joker 50 
Dvojka, eso 20 
8 až K 10 
černé trojky, 4 až 7 5 

Začátek hry 
MÍCHÁNÍ: Rozdávající zamíchá karty. 

SNÍMÁNÍ: Hráč po pravici sejme. Smí si veřejně prohlédnout poslední tři listy 
sejmutého balíku a v případě, že je mezi touto trojicí žolík, dvojka nebo červená 
trojka, smí si je ponechat (při rozdávání dostane o to méně karet). 

POČET KARET PŘI ROZDÁVÁNÍ: Každý 13 karet, pokud alespoň jedna ze stran již 
hraje s limitem pro vyložení 150, rozdává se všem 15 karet. Stejně tak v případě 
2 nebo 3 hráčů. 

TALÓN: Zbytek se položí na stůl jako talón, který slouží k dolízávání karet 
v průběhu hry. 

VÝMĚNA ČERVENÝCH TROJEK: Červené trojky hráči odkládají na stůl a berou si 
místo nich jinou karty z talónu. 

Tah 
ZAČÁTEK TAHU: Hráč na tahu bere vrchní kartu talónu nebo z odkládacího 
balíčku. 



NABÍZENÍ: První hráč při prvním tahu může první kartu, kterou si vezme z talónu 
zahodit do odkládacího balíčku a vzít si místo ní další kartu. 

VZETÍ BALÍKU: Z odkládacího balíčku smí vzít pouze v případě, že má v ruce 
2 karty stejné hodnoty a použije je okamžitě k vyložení. Po vyložení si bere celý 
balíček karet a může pokračovat ve vykládání. 

ČERVENÁ TROJKA: Vezme-li hráč červenou trojku, položí ji na stůl a bere si 
místo ní další kartu. 

LIMIT PRO VYLOŽENÍ: Pro první vyložení hráčem (stranou) je stanoven bodový 
limit, který je závislý na počtu uhraných bodů. Hráč musí dosáhnout limit bez 
započítávání karet z balíku kromě vrchní karty. Do limitu se nezapočítávají 
červené trojky, ale započítá se bonus za případně vyloženou kanastu. 

Body Minimum pro výnos 
Méně než 0 15 
0 až 1 495 50 
1 500 až 2 495 90 
2 500 až 4 995 120 
5 000 až 9 995 150 

VYKLÁDÁNÍ: Vykládat je možné minimálně tři karty stejné hodnoty. K již 
vyloženým kartám je možné přikládat další. A to i ke kanastám. Žolíkem či 
dvojkou je možné nahradit libovolnou kartu, avšak v rámci skupiny vyložených 
karet musí být vždy více originálních karet než žolíků a dvojek dohromady. Karty 
je možné přikládat pouze ke skupinám své strany.  

ODLOŽENÍ KARTY: Hráč končí tah odložením jedné karty na odkládací balíček. 

BLOKACE: Odloží-li některý z hráčů černou trojku, nesmí v tomto kole hráč 
po jeho levici brát odkládací hromádku ani zavřít hru. V případě, že některý 
z hráčů odloží dvojku nebo žolíka, není možné sebrání odkládacího balíku ani 
zavření hry po celé jedno kolo. 

ROZJEZD: První tři kola se nesmí brát balíček ani uzavírat hra. 

Uzavření hry 
Hru smí zavřít pouze hráč, který vyložil nebo doložil z ruky všechny karty na stůl 
– až na jednu. Uzavření hry se provede tak, že poslední kartu z ruky odloží rubem 
navrch na odkládací hromádku. Uzavřít hru lze pouze v případě, že jeho strana má 
alespoň jednu vyloženou kanastu. 

Při uzavírání hry (a pouze tehdy) se smí vyložit tři a více černých trojek, případně 
2 a 1 žolík apod. jako u jiných karet. 



Hodnocení hry 
Pro jednotlivé hráče/strany se sčítají body za: 

• vytvořené kanasty 
o divoká kanasta žolíková (4 žolíky a 3 dvojky) ... 2000 bodů 
o divoká kanasta dvojková (7 a více žolíků/dvojek) ... 1000 bodů 
o čistá kanasta (7 a  více karet stejné hodnoty) ... 600 bodů 
o špinavá kanasta (7 a více karet stejné hodnoty s použitím 

alespoň jednoho žolíku pro náhrady orig. karty) ... 300 bodů 
• vyložené karty 

o karty z kanast se již nezapočítávají 
o v případě neutvoření žádné kanasty se body odečítají 

• červené trojky 
o za každou 100 bodů, pokud má strana 4 dostane 800 bodů, 

5 = 1000 bodů, 6 = 1200 bodů 
o v případě neutvoření žádné kanasty se body odečítají 

• uzavření hry (bonus 300 bodů) 
• první vyložení a uzavření hry v rámci jednoho tahu ... 100 bodů 
• odečítá se hodnota karet v ruce 

Konec hry 
Vyhrává hráč nebo ta strana, které se jako první podaří uhrát 10 000 bodů. 

  



Výtah z pravidel 

Hodnoty karet 
Joker 50 
dvojka, eso 20 
8 až K 10 
černé trojky, 4 až 7 5 

 

Limity 
Body Minimum pro výnos 
Méně než 0 15 
0 až 1 495 50 
1 500 až 2 495 90 
2 500 až 4 995 120 
5 000 až 9 995 150 

 

Bodování 
Za co Bodů Započítávání záporně 
Divoká kanasta žolíková 
(4 žolíci a 3 dvojky) 

2000  

Divoká kanasta dvojková 
(jiný případ z div. karet) 

1000  

Čistá kanasta 600  
Špinavá kanasta 300  
Vyložené karty (bez kanast) Dle hodnoty karet Pokud nemá kanastu 
Červené trojky Po 100 bodech 

Za 4 ... 800 
Za 5 ... 1000 
Za 6 ... 1200 

Pokud nemá kanastu 

Zavření 300  
Zavření z ruky (navíc) 100  
Karty v ruce Dle hodnoty karet 

Černá trojka ... 100 
Vždy záporně 

 


