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Struktura Pop-upů 

Popup “Krádež SB a BB” 

 
 

Popis bloků v pop-upech 

#1 Preflop a Postflop na SB 

 
 

Preflop staty na SB 

 
Vysvětivky: 
Všechny modré pop-upy jsou vsHERO. 

 

Postflop staty na SB 

 
Vysětlivka #1: Staty v tabulce– takzvané párové staty, které jsou na sobě 
závislé 
Vysvětlivka #2: Pop-upy se čtou odshora 
 

  
 c/r = check-raise na Flopu 
 + bet = bet na Turnu po check-raisu na Flopu 
 + ch/fold = check-fold na Turnu po  check-raisu on Flopu 
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#2 Preflop a Postflop na BB 

 
 

 
Preflop staty na BB 

 

 
Postflop staty na BB 

 
 

  
 raise: raise na Flopu 
 + bet: bet na Turnu po raisu na Flop 

 + bet: bet na Riveru po raisu na Flopu a betu na Turnu 

  
 Vysvětlivky:  
 Float = bet callera po checku preflop raisera 
 vs Missed Cbet 
 (akce na BB po vynechaném Continuation betu) 
 Bet na Flopu 
 + Bet na Turnu 
 + Bet na Riveru 
 

  
 BB vsSB:  
 Fold na riveru po betu na Flopu a checku na Turnu. 
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Pop – up na Blindech vs BTN 

 

 
c/r = check raise na Flopu 
+ bet = bet na Turnu po  check-raisu na Flopu 
+ ch/fold = check-fold na Turnu po check-raisu 
na Flopu 
 

 
Fold to cbet “Total” a na Specifických stolech: 
Ace-high, King-high, Queen-high, nizký flop 

 

 
Akce blindů na riveru po callu cbetu na Flopu a 
checku BTN na Turnu. 

 

 
Akce blindů na Turnu po checku BTN na Flopu. 
Vysvětlivky: Float = bet callera po checku preflop 
raisera 
 

float: bet na turnu po check-check na flopu 
+ bet: bet na Riveru po betu na Turnu 
+ ch/fold: check fold na Riveru po betu na Turnu 
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Pop-up Showdown 

 
Statistika v pop-upu umožnuje odhalení bet-sizingu pro value.  
A předpoklady na fold v případě určitého bet-sizingu. 
 

Rozpoznávání bet-sizingu při valuebetech  

 
as PFR (SRP) IP: preflop raise v singe raise potech v pozici 
10%-40%: bet size na riveru od 10% do 40% potu 
50%: procento situací kdy preflop raiser betne od 10% do 40%  potu a vyhraje. 
 
Vysvětlivky: Bet & Win% situace ve které preflop raiser nebo caller betne určitou velikost potu a 
už nejsou žádné další sázky na flopu, turnu and riveru 

 
Detekce předpokladu na fold 

 
More often vs average fold vs bet: Statistiky červenou barvou ukazuje jak často v 

provnání s průměrným protihráčem zahazuje na zaákladě velikosti sázky. 
 
Vysvětlivky: Plus – folduje, Minus – ne folduje. 
18% - caller v pozici o 18% více zahazuje na bet 10%-40% potu. 
-42% - caller v pozici o 42% méně zahazuje na bet 40%-60% potu. 
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Range akcí: 

  
Range na call na BB od BTN raisu. 

Síla: +8% = Síla callu openraisu v této pozici proti průměrné síle v hráčském poli.  
Vysvětlivky: Tento indikátor umožňuje poznat hráče, kteří callují silné kombinace na daných 
pozicích. 

 
Herní statistiky protihráčů : 

Všechny akce v pop-upech jsou na heads up situace (1 na 1) až na několik částí se 
statistikami na poty s více hráči. 

 
 
 
Dodatečné informace: 
Rozdíl v postflop statistikách: 1 na 1(HU), multipoty a uplné statistiky v HM2: 

Notecaddy Pro.Tools: Herní statistika callera v pozici  

   
  

 
 
HM2: Absolutní herní statistika Callera v pozici. 

 
Vysvětlivky: Statistiky na jednoho protihráče. 
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Popis HUDu: 

 
 
1st raise na EP 
1st raise na MP    4bet / fold to raise flop / agg river   
1st raise na CO 
1st raise na BTN    
 
VPIP / PFR / 3bet/ fold 3bet IP/ fold 3bet OOP/ 
cbet IP / cbet OOP / float flop / fold cbet IP / fold cbet OOP / fold cbet 3betpot 
WTSD / fold BB to steal SB / fold blinds to steal BTN / hands / winrate 
 

Vysvětlivky:  fold blinds to steal BTN –fold na steal od BTN když oponent je na pozicích SB a BB. Váš steal 
na BTN může být širší pokud je fold vyšší na těhto pozicích vyšší než 75%. 

 


