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Informace 

Obrázky pop-up oken, příklady ikon, využívaní chyb soupeře,  
výška sázky v preflop & postflop hře a využití statistik,  

které umoňují lépe poznat tvého soupeře ve hře. 
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Notecaddy Pro.Tools 
 
 
Profesionalní balíček statistik a pop-upů  
 
www.notecaddyprotools.com 
skype: Notecaddy.ProTools 
e-mail: notes@notecaddyprotools.com 
 

 

Notecaddy Pro.Tools 
Díky velké zkušenosti v pokeru, prací se statistikami v Notecaddy a příležitosti zkoumání herních 
polí jsme mohli vytvořit balíček Notecaddy Pro Tools. Je to balíček statistik a ikon upravených pop-
up oken poskytujúcí pokročilé statistiky soupeřů. Díki tomu budeš lépe vidět a rozumět trendům 
soupeřů a jednodušeji budeš využívat leaků a jejich chyb ve hře.  

 
Použití: 

Díki Notecaddy Pro.Tools, můžeš statistiky přidat do HUDu nebo do tvých pop-upů. Taktéž 
můžeš instalovat nové pop-upy z balíčku Pro.Tools do HUDu, který využíváš, to ti dovoluje 
získat přizpůsobení se a pokročilé statistiky jednodušeji a rychleji. Spolu stím tento balíček 
vychází z přednastavení HUDu s ikonami a pop-upi ve 3 barvách (můžeš si vybrat ze 
svetlé/tmavé/šedé), které budou prístupné k použití ihned po instavaci v HM2.   
Notecaddy Pro.Tools poskytuje specialní informace o soupeřích, umožňuje ti zjistit víc 
užitečných linií, které můžeš hrát a vidět víc situací na prozkoumání tvých soupeřů. 
Použitím těchto funkčností můžeš zvýšit svůj profit a postup limitmi rychleji. 

  

http://www.notecaddyprotools.com/
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Ikony (Informátoři) 
Spolu s HUDem jsou zobrazovány malé obrázky / ikony, které ukazují tendence preflop a postflop  
leaky/chyby soupeřů. 
Využití ikon dělá HUD víc vizualní, pomáhají ti vidět místa, kde hra tvého soupeře je nevybalancová 
a můžeš tak zvýšit svůj profit využítím chyb hračů v preflop/postflop.  

 

 
 

 Pro hraní na vice stolech 

 Vysoký fold vůči cold 4bet (open raise + 3bet ++ 4bet = cold 4bet) 

 Vysoký fold vůči izolačnímu 3bet-u (limp + raise + 3bet = iso3bet) 

 Vysoký fold vůči 4bet po squeezu 

 Vysoký fold vůči сbetu po mezním call-u 
A další … 
Použití: 

Pri hře na několika stolech, skupina ikon na preflop akcích napomáhá detekovat 
leaky soupeřů a exploitovaní soupeřů časteji. 

Pro table selekci 

 Vysoký profit HERO-a proti soupeři 

 Nízký profit HERO-a proti soupeři 
Použití: 

Tyto ikoný jsou pomocné pro výběr lepších stolů se slabými hráčmi. Skupina dvou 
ikon, které se zjeví když vyhraješ nebo prohraješ vůči oponentovi. To ti pomáhá 
hrát obezřetně k hráčům, kteří jsou lepší a nebo jednodušeji zjistit stoly se slabšími 
hráčmi. 

Pro krádež BB vs SB 

 Vysoký fold vůči krádeži (steal-u) BB vs SB 
Použití: 
Tato ikona se zjevuje při tvém soupeři když má “High fold to steal”. Kliknutím na ikonu se 
zobrazí informace na optimální ziskovou velikost sázky, můžeš tak změnit velikost stealu 
SB vs. BB za účelem většího výdělku. 
.. a další 

  
 

(kompletní seznam ikon k nalezení : popis souboru) 

Použití ikon v HUDu:   
Ikony/informátoři jsou zobrazovány na stole společně s HUDem, slouží na ukázku více 
vizualních informací o soupeřích a umožňuje tak lepší rozhodnutí v preflop a postflop hře. 
Nástroj ikon v Pro.Tools je optimalizován. Díki tomu, tvůj HUD neni přeplnený 
informacemi, takže můžeš využit tuhle funkci efektivněji. 

  

http://www.notecaddyprotools.com/BadgesExplanations.pdf
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Pop-ups 
Seznam  pop-upů:  
PFR – Preflop raise on positions (Preflop 1st Raise/Postfklop: Limit/Limpraise pots) 
PFR-IP – Preflop raiser in position (Postflop/Actions on boards) 
PFR-OOP – Preflop raiser out of position (Postflop/ Actions on boards) 
Caller-IP – Caller in position (Preflop/Postflop/ Actions on boards) 
Caller-OOP – Caller out of position (Preflop/Postflop/ Actions on boards) 
3bet – 3bet/Squeeze/Folds on 4bet etc. (Preflop/Postflop) 
4bet – 4bets /Folds on 4bet / Folds on 5bet etc. (Preflop /Bet sizes) 
Fold 3bet IP – Fold on 3bet in position (Preflop/Postflop) 
Fold 3bet OOP – Fold on 3bet out of position (Preflop/Postflop) 
Resteal – 3bet BB+SB vs BTN+CO (Preflop/Postflop BTN vs Blinds) 
Steal – Preflop and postflop SB and BB (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot, Limp Pot) 
Blinds vs BTN – Postflop BB vs BTN / SB vs BTN 
BTN vs Blinds – Preflop and postflop BTN vs Blinds (Preflop/Postflop: SRP, 3bet pot) 
Showdown – Showdown (Actions on bet sizes) 
Winrate – Winrate (Total profit/Win Hero vs Opponent) 

(Pro vice informací viz “Statistiky v pop-upech”) 
 

Pro.Tools pop-upy  mají 3 barevné rozhraní: světlé, tmavé a šedé 
 

       
 

Použití:  
Můžeš si vybrat konkretní barvu pop-upu, která je pro tebe nejlepší. Záleží to na osobním 
vkusu a barvy stolu (vizuálu stolu). Použij barvu, kterou potřebuješ pro lepší zážitek. 
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Dostupnost statistik v pop-upech: 
 Notecaddy ti umožňuje vytvořit statistiky, které potřebujes při hře. Díki obrovské zkušenosti  v 
tvorbě statistik a zkoumání herních polí NL500/PLO500/CAP200-400/SNG-MTT $200, jsme přidali 
statistiky do balíčku Pro.Tools v souladu se současnými herními trendy, aby jsme ti umožnili využít  
užitečné statistiky a zůstat tak vždy jeden krok před soupeři. Množství statistik v pop-upech ti 
umožňuje lépe videt a porozumět soupeřům, informace týkajíci se preflop/postflop tendencí má 
více detailů a vyšší přesnost. Preflop staty: 3bets eliminate squeezes, folds to 4bets v pozici atd. 
Všechny postflop staty se týkají hry 1 na 1, spíše než v případě kdy je půlka hráčů na flopu. 
Oddělené bloky jsou pro poty s více hráči. 
Akce pro různé velikosti sázek. 
Statistiky her vsHero nebo jak tě vidí soupeř. Statistiky her při různých stukturách boardu. 
Poziční hra (postflop SB a BB, blindy a BTN atd.) a mnoho dalších příležitostí. 
 
 

*v pop-upech můžeš najit hodně nových statistik, které software HM2 neobsahuje. 
 
Přiklady: 
  

 
(pop-up Steal)  

(pop-up BTN vs Blinds) 
 

(pop-up Fold 3bet IP) 
 

(pop-up Resteal) 
 

(pop-up Caller IP) 

 
 

 
(pop-up 3bet) 

 
(pop-up Blinds vs BTN) 

 
(pop-up Fold 3bet OOP) 

 
(pop-up 4bet)  

(pop-up Caller OOP) 

 
 

 
(pop-up PFR IP) 

 
(pop-up PFR OOP) 

 
(pop-up Winrate) 

 
(pop-up Showdown) 

 
(pop-up PFR) 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png
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Použití:  
Pop-upy byli navrhnuty kvůli maximalnímu pohodlí, aby umožňovali použít celou funkčnost 
Pro.Tools. Vizuál statistik má stejnou strukturu pro všechny pop-upy a napomáhá 
přizpůsobení se hře a umožnuje si zapamatovat umístění statistik. Preflop a postflop jsou 
kombinovány v jednom pop-upu pro pohodlnější získavaní informací z akcí. 
 

 

 
raise: raise on flop 
+ bet: bet on Turn after raise on Flop 
+ bet: bet on River after raise on Flop 
 

 
Float = caller’s bet after preflop raiser’s 
check 

vs Missed Cbet 
(BB actions after missed Cbet) 
 Bet on Flop 
 + bet on Turn 
 + bet on River 
 

Pro lepší čitelnost statististik, pop-upy mají ohraničené statistiky: toto jsou statistiky 
vyplívajici z akcí. Raise na flopu,  +bet na turnu po navýšení na flopu následováno  +bet na 
rivru. Těmito prostředky, v sloupci s ohraničenou statistikou, můžeš jednoduše vidět jak 
tvůj soupeř zvyšuje a sazí po raisu na nasledujících streets. 
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Zobrazování ranges 
V Pro.Tools pop-upech, jsou použity klasické % statistiky společně s grafickou prezentací ranges 
soupeřů. Tato vlastnost je využita ve všech Pro.Tools pop-upech umožňující lépe vidět soupeřovu 
ranges a udělat tak častěji správné rozhodnutí. 
Preflop staty: CallOpen IP/OOP, Call 3bet IP/OOP atd.;  
Postflop staty: Raise, Check Raise atd.. 
 
Preflop ranges jsou zobrazovány jako “matrix”, postflop ranges jako graf. 
Pop-upy poskytují extra informace o ranges, vznášející se nad statistikou odhalujúcí akci.  
 

Matrix schéma prezentace preflop ranges 
 

 Ranges níže pop-up 

  
Příklad 

 

Ranges vznášející se nad preflop statmi (Heat Map) 

 
 Příklad 
 

 
Graf prezentace v postflop ranges 

 

  
Příklad 

 

 

 
 

  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
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Příklady: 
 
Preflop ranges: 

 
(Pop-up BTN vs Blinds) 

 

 
(Pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
(Pop-up ReSteal) 

 

Postflop ranges: 

 
(Pop-up Caller IP) 

 

 
(Pop-up Fold 3bet IP) 

 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 

 

 
Použití:  

  
Pod blinds vs BTN pop-upem, můžeme vidět BB vs BTN call-ovací ranges, prezentovánou 
jako seznam rukou vznášející se nad statistikou odhalující své schéma matrix call-ů  
Tato informace má taky specialní silový indikátor (síla ruky) ukazující jak moc je soupeř 
odlišný od průměrné hodnoty na tvém limitu. Když je dostupné obrovské množství 
informací, síla ruky ti dovoluje lépe vidět jak je range posunuta v silnější / slabší strane. 
 
Strenght: +8% = Síla range, tak jak je porovnán s průměrnou hodnotou tvého limitu 
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Poziční hra 

(pop-upy SB a BB / BTN vs Blinds, BTN call 3bet / Blinds vs BTN) 
 

Na BTN/SB/BB pozicích, se hraje v rozšířených ranges. Takže v Pro.Tools používame pop-upy s 
detailně umístněnými statistikami, vč. běžných a 3bet potech. Statistiky na preflop a postflop jsou 
použity pro pozice: BTN vs blinds / SB a BB vs BTN / SBvsBB a BB vs. SB. Pop-upy mají extra 
informaci o výšce sázek preflop, statistiky vsHero, a jak tě vidí spupeř.  
 
Příklady: 

 
(pop-up Steal) 

 

 
(pop-up BTN vs Blinds) 

 

 
(pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
Použití:  

Statistiky hrané v rozšířených ranges můžou být značně odlišné od obecných statistik. 
Takže, použití pozičních pop-upů ti dovoluje lépe vidět tvého soupeře v postflop hře a 
ukazuje jak moc jich akce jsou odlišné od všeobecních akcí. Využij soupeřovu slabost a 
nevybalancované hraní v rozšířených ranges vůči ním samotným. 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
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Pokročilé statistiky vsHero 
Herní statistiky vsHero jsou přístupné v každém pop-upu, kde můžeš vidět jak soupeři mění jejich 
hraní proti tobě. Přizpůsobují se. 
Máme 2 typy statistik vsHero při hře: 
Modré staty jak soupeř hraje vůči tobě. 
Červené staty ukazují jak ty hraješ vůči soupeři tj. jak tě vidí on 
 
Příklady preflop statů: 

 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 
 

 
 
 

 
(Pop-up Steal) 

 

 
 

 
 
 

Příklady postflop statů: 
 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 

 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
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(Pop-up Caller OOP) 

 

 
Použití:   

Tyto statistiky ukazují jak soupeři hrají proti tobě a jak reagují na tvé akce. Modré statistiky 
ukazují jak moc se hraní proti tobě odlišuje od obecních statistik, tj. jak soupeři přizpůsobují 
hraní vůči tobě. Červené statistiky jsou tvé vlastní statistiky dostupné v pop-upu soupeře. 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
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Statistiky zobrazujúcí výherní frekvence na showdownu 
Soupeři můžou inklinovat k použití specifických linií při value hrách dle velikosti sázek nebo 
obrácene – některé akce jsou obecně použity k bluffovaní. Jak často hraje a jak často vyhráva po 
2x checku, jak moc blaffů je použitých v sázce na rivru po preflop akci, které původní raiser 
checknul. 
 
Růžové staty: sázky a výhry na showdownu 
Pop-upy: Caller In position/Out of position, Preflop Raiser In position/Out of position 
 
Pop-upy mají specialní růžové statistiky, které přidávají výherní frekvenci na showdownu do 
procentualních statistik. Díki těmto statistikám můžeš lépe vidět jak často soupeř bluffuje 
použitím této linie a vyhýba se sázením, když preferuje hodnotu sázení s touto linií. 
 
Příklady: 

 
(Pop-up PFR IP) 

 
 

 
(Pop-up Caller IP) 

 

 
Použití: 

V pop-upech, vedle % statistik, můžeme vidět růžové statistiky ukazující výhru na 
showdownu, tj. soupeř vsadil a vyhral s touhle linií. Tato statistika ukazuje jak úspěšné je 
soupeřovo value sázení. 

 
 
 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
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Pop-up showdownu 
V tomto pop-upu můžeme vidět obecní statistiky o tom jak často soupeř přichází až po showdown, 

informace obsahující výhry při raisu / check-raisu v zahájení. 

Tento pop-up byl nahrazen informací dle výšky sázky použité na riveru,  jak často sází a vyhrává. 

To umožnuje odhalit, které výšky sázek jsou použity pro value nebo bluffing (růžové staty). 

Doplňující blok červených statistik ukazuje jak soupeř reaguje na různé výšky sázek, při kterých 

sázkách nejvíce calluje nebo skládá. 

  
 

Použití #1: odhalení výšky sázky při value sázky/bluffech 
Růžové staty - % úspešnost výher na showdownu a nebo % úspešnost value sázek 
 
Někteří soupeři sázejí málo, aby byli callovani a více, aby donutili k záhozu. Ostatní sázejí 
hodně nebo málo když nebluffují. Použitím showdown pop-upu můžeš jednodušeji 
porozumět, kterou velikost sázek soupeř používa k bluffovaní nebo nebluffovaní. Čím 
menší je výhra na shownownu % pro specifickou velikost, tím více bluffuje a naopak, čím 
vyšší je výherní hodnota tím častejí jsou používany value sázky. 
 

 
as PFR (SRP) IP: jako preflop raiser v jednoduchém raisovaném potu v pozici  
10%-40%: sázka o velikosti 10-40% z potu na riveru 
50%: % situací, kdy preflop raiser betnul 10 až 40% potu a vyhral  

 
Použití #2: odhalení záměru k záhozu při river sázkach 

Červené statistiky – záhozy na riveru pri různých velikostech sázek tak jak je přirovnáno k 
průměrným hodnotám na daném limitu 
 
Soupeři můžou reagovat vice důveřivě na sázky specifických hodnot. Tj můžou dorovnávat 
vysoké sázky časteji za předpokladu že si myslí a domnívají se že jeho soupěr blaffuje “po 
celou dobu”, nebo zahazuje nízke sázky očekávajíc že soupeř chce value betovat – kousek 
po kousku. Tento blok statistik umožňuje přesně zvolit sázky pro bluffovaní a nebluffovaní, 
aby tvůj soupeř dorovnával časteji když to potřebuješ a zahodil když blaffuješ. 
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Častěji vs průmerná velikost sázky vs bet: Staty zobrazovány červeně ukazují jak 
často průměrný soupeř zahazuje když čelí sázce specifické velikosti 
Vysvětlení:  
18% - caller z pozice zahodí, v 18% případech když čelí sázce more often (častěji) 10%-40% 
potu 
-42% - caller mimo pozici zahodí v 42% případů když čelí sázce less often (ojediněle) 40%-
60% potu 
Plus – složí, Minus – nesloží. 
 

Pro bluf: zvol velikost sázky s pozitivními statistikami (18%) 
Pro value bet: zvol velikost sázky s negativními statistikami (-42%) 

 

Pop-up Winrate 
Pop-up winrate ukazuje obecné informace týkajíci se ziskovosti daného hráče a počtu jeho 
odehratých rukou. Tento pop-up byl také doplněn informacemi o ziskovosti Hero-a ve hrách 
stímto hráčem. 
Obecné staty HERO-vé ziskovosti s tímto s daným hráčem členené podle herních situací :  
Caller / PFR / 3bet / Call 3bet. 
 

  
 
Použití:  

V pravidelných hrách s mnoha rukami se stejnými hráči, tento pop-up napomáhá lépe určit 
soupeře s nimiž budeš mít zabezpečen pozitivní ziskovost, tzn že získáte jejich prostředky. 
Taktéž pop-up winrate umožňuje vidět a detekovat loose soupeře, kterým by jste měli 
věnovat zvýšenou pozornost a hrát vůči nim obezřetně: 
PFR / Caller / 3bet / Call 3bet. 
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Herní statistiky na různých boardech 
Pop-upy nesou extra informaci o akcích na stolech v jednoduchých nebo 3betovaných potech. 
Typy boardů: Spárovaný, A-high atd. 
Taktéž, cbety a fold cbety při nebezpečných kartách na turnu nebo riveru.  

 
Pop-up příklady: 

 
(Pop-up PFR IP) 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 
 
 

 
(Pop-up Caller IP) 

 
(Pop-up Caller OOP) 

 
 
 

 

 
(Pop-up Fold 3bet IP) 

 
(Pop-up Fold 3bet OOP) 

 

 

 
(Pop-up Blinds vs BTN) 

 

 
Použití: 

Tyto informace ukazují statistické údaje o cbetech nebo záhozech na různých texturech  
boardů a pomáhají tak lépe porozumět trendům soupeřů od flopu až po river. 
Akce preflop agresora/rů na každém boardu: umožňuje analyzovat akci na turnu a riveru. 
Někteří hráči budou sázet na A-high jen jednou a pak zahodí na tvůj bet na těchto streets 
nebo pokračuje svou agresí na turnu a tedy donutí k záhozu slabší ruky soupeřů.  
Akce callera/ů na každém boardu: na A-high, můžou někteří spoupeři často složit na flopu 
a ostatní mohou callovat středně silné pári a složit tak po agresi na turnu.  
Použij tyto bloky statistik na pochopení jak si soupeři věří při akci na specifických texturách 
boardu, dokážete tak ušetřit své peníze na bluffech a nechá tě maximalizovat své value 
bety. 

  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
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Velikost sázek, velikost sázky, a znovu velikost sázek 
Tví soupeři můžou využít různé výšky sázek, tedy odkrytí síli jejich rukou. Můžeš si zapsat 
informaci, nebo použit statistiké bloky v Pro.Tools pop-upech. Někteří hráči sází jen málo, když 
mají slabou ruku, teda minimalizují jejich bluffy. Jiní sází málo, když mají silnou ruku, tedy často 
zlákají k provokativnímu dorovnaní a opačně. Využitím vodítek vůči nim samotným můžeš navýšit 
tvůj profit.  
Pop-upy mají extra bloky podle akcí s různymi velikostmi sázek v preflop a postflop hry:  
OpenRaise values, folds to steal BB, folds to 3bet depending on the raise value, and others, 
including folds to raises depending on cbet values. 

 
Příklad #1: Velikosti sázek v preflop hře 

 
OpenRaise: SB / Fold to Steal BB vs SB 

 
(Pop-up Steal) 

 
 

 

 
OpenRaise: CO, BTN, 

 
(Pop-up BTN vs Blinds)  

 
Fold to 3bet: Total, IP/OOP 

 
(Pop-up Fold to 3bet IP) 

 

 
 
 
 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png


Notecaddy Pro.Tools  
Profesionální balíček statistik a pop-upů 

Pro.Tools Omaha | Pro.Tools CAP | Pro.Tools SNG-MTT | Pro.Tools Lite | Notecaddy Text.Notes 

 
ReSteal: SB, BB vs CO, BTN 

 
(Pop-up ReSteal) 

 
 

 

 
4bet/Fold to 5bet: Total, IP/OOP 
Fold to 4bet: Total, IP/OOP 

 
(Pop-up 4bet) 

 
 

 

 

 Příklad #2: Velikosti sázek v postflop hře: 
Fold to cbet raise (cbet/fold): Preflop raiser in position/out of position 

 
(Pop-up PFR OOP) 

 

 
Použití:  

Někteří hráči veří v různé velikosti sázek, někdy foldují častěji než je potřeba. Při použití 
preflopových statistik na výšky sázek, můžeš vydělat na tvých soupeřích kvůli jejich častým 
záhozům na 3bets/4bets nebo si můžeš vybrat optimální SB vs BB steal value (Systém ikon 
na preflopových velikostech sázek bude taky umožňovat si vybrat optimalní 3bet a SB steal 
velikosti).  
Statistiky preflop záhozu na sázku ti dovolují hrát profitujíci bluff-bet, nebo si zvolit 

hodnoty raisu přesněji k zaplacení tvých silných rukou. 

  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_4bet.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_4bet.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
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A další 
3bets/folds to 3bets after the limper is isolated (iso 3bet/Fold to iso3bet) 
Folds 4bet on positions 
Steals BTN vs Hero (SB/BB) 
4bets/Folds to cold 4bet 
Squeezes of 2/3/4 players  
Playing in limp pots, limp raised pots 

 

Vysvětlivky 
Notecaddy – vývojařské prostředí navrhnuté k vytváření statistik, které potřebuješ na hraní a 
které nejsou zahrnuty v Holdem manageri 2. 
 
Stat – zkratka pro statistiky, % index specifických akcí, fold to cbet, cbet on A-high boards, or 
range/specter of raise on flop, etc. 
 
Definice –  jméno statistik, které jsou vytvořeny a použity v NC. Můžeš použít definice v pop-upech 
na zobrazení % statistik, ranges atd. 
 
Definice barev – Ikony (informátori), male obrázky/ikony, zobrazené podél numerických statistic 
v HUDu.  
 
Poznámky – záznamy vytvořené na soupeře, s kterými primo hraješ. Všechny poznámky jsou ve 
vztahu vsHERO. 
 

Doporučení Notecaddy Pro.Tools 

 http://www.notecaddyprotools.com/reviews 

  

http://www.notecaddyprotools.com/reviews
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Notecaddy Pro.Tools balíčky 
 

 

ProTools SNG/MTT  
Kolekce statistik a pop-upů pro SNG/MTT turnaje 
 
Kolekce definicí Notecaddy přizpůsobeny pro turnajové hry 
umožňující preflop/postflop možnosti s ohledem na velikosti stacků 
a výšky sázek. 

 

Pro.Tools Omaha 
Kolekce statistik a pop-upů pro  hraní PLO/PLO8.  
 
Kolekce definicí pro Notecaddy přizpůsobena pro OMAHA hry 
umožňující preflop/postflop výšky sázek a akcí na různých texturách 
boardů. 

 

Pro.Tools CAP  
Kolekce statistik a pop-upů pro hraní na CAP stoly. 
 
Kolekce definicí pro Notecaddy přizpůsobena pro hraní CAP stolů 
umožňující preflop/postflop výšky sázek a akcí na různých texturách 
boardů. 

 

Pro.Tools Lite 
Kolekce statistik a pop-upů. 
 
Tato kolekce je navržena pro začátečníky. To umožňuje okamžité 
osvojení si nových extra statistik. Vysoká kvalita a vyhovující pop-upy 
umožňují hrát lépe proti soupeřům. 

 

Notecaddy Text.Notes 
Automatické vytvoření textových poznámek vsHERO 
 
Nová příležitost umožňující automaticky vytvářet poznámky vůči 
soupeřům, v angličtine nebo dalších jazycích.. 

 

Kontakty  
http://www.notecaddyprotools.com 
Skype: Notecaddy.ProTools 
E-mail: notes@notecaddyprotools.com 

http://www.notecaddyprotools.com/protools-sngmtt
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http://www.notecaddyprotools.com/protoolscap
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