
TICHU 
Verze 1: Tichu Nanjing (pro 4 hráče) 

Karty 
Jsou zde čtyři znaky (Jack, Meč = Sword, Pagoda, Hvězda = Star), každý po 13 kartách v odpovídajících hodnotách kartám 
Bridž, tj. nejvyšší karta v každém znaku je Eso (Ace) a nejnižší je "2", desítka leží mezi devítkou a Junkem. 
A čtyři speciální karty: Mah Jong, Pes, Fénix a Drak (viz ilustrace níže) - které zvyšují celkový počet karet na 56.  
Hráči hrají ve dvou týmech, vždy po dvou hráčích, kdy hráči sedí naproti svému partnerovi a spolupracují při získávání bodů. 
 
Příprava 
Vítěz předchozího kola míchá a překládá balíček. 
Namísto rozdávání si postupně každý hráč vezme vrchní kartu balíčku, dokud není hromádka vyčerpaná a každý hráč má 14 
karet v ruce. (Poznámka editora: My karty normálně rozdáváme, nejprve rozdáváme 8 karet každému hráči, a později 
dáváme každému hráči 6 dalších. Důvod dvou fází rozdávání je popsán níže). 
Nyní dejte každému z ostatních tří hráčů po jedné ze svých karet. Prakticky se zbavíte 3 karet, které si zvolíte, a dostanete 
na oplátku 3 neznámé. 
 
Hra 
Ve hře je začínajícím hráčem ten, kdo má kartu Mah Jong. Může vyložit jakoukoli jednu následující kombinaci - příklad: 
• „Single card“ = Jediná karta - 4 
• „Pair“ = Pár (dvě karty stejné hodnoty) - 8, 8 
• „Run of  pairs of adjoining value“ = Běh párů sousedních hodnot - 9, 9, 10, 10, J, J 
• „Triple“ = Trojici (tři karty stejné hodnoty) - 2, 2, 2 
• „Full house“ = Plný dům (trojice a pár) - 5, 5, 5, 9, 9 
• „Row“ = Řada (také zvaná přímka = straight či běh = run) z alespoň pěti karet (Eso může být v běhu použito, ale pouze 

jako vysoká karta, například 10, J, Q, K, A. Ale A, 2, 3, 4, 5 není povoleno) - 4, 5, 6, 7, 8 
 
Další hráč (napravo od předchozího hráče) má nyní následující možnosti: 
Pasovat nebo zahrát stejnou kombinaci, ale vyšší hodnoty. 
Tudíž, jediná karta může být přebita pouze zahráním jediné karty (a ta musí být vyšší hodnoty); běh 2 párů během 2 vyšších 
párů; řada 5 karet pouze vyšší řadou 5 karet (3, 4, 5, 6, 7 je přebito minimálně řadou 4, 5, 6, 7, 8); full house vyšší full house 
kombinací (při full house se bere do úvahy pouze hodnota trojice). Jediná výjimka z tohoto je "Bomba" - viz níže.  
Hra pak pokračuje k dalšímu hráči vpravo. Jestliže všichni čtyři hráči po sobě pasují, tak hráč, který položil poslední (nejvyšší) 
kombinaci karet, si vezme štych a začíná hrát znovu - jestliže už nemá karty na ruce, tak odstupuje ze hry a hra pokračuje 
jeho sousedem napravo (pokud také nemá žádné karty, pak hra pokračuje další osobou napravo atd.). Hráčům je povoleno 
pasovat, a později se opět vrátit zpět, pokud nějaký další hráč mezitím hrál. 
 
Speciální karty 

Karta "Mah Jong"  
Ten, kdo má tuto kartu na ruce začíná první štych (avšak přitom nemusí zahrát Mah Jong kartu, ačkoli tak učinit může, 
pokud chce). 

Mah Jong karta má hodnotu 1 a je to tudíž nejnižší karta ve hře. Může být použita pro vytvoření řady např. 1, 2, 3, 4, 5. 
Kdokoli zahraje Mah Jong kartu (samotnou nebo jako součást řady), musí požádat o kartu, kterou musí určit přesnou 
hodnotou karty (tj. "8" nebo "A", ale ne speciální kartu). Další hráč, který má kartu vybrané hodnoty a může ji zahrát 
(v souladu s pravidly hry), ji tehdy zahrát musí (dokonce i jako "Bombu".) 
Jestliže hráč nemá kartu vyžádané hodnoty, nebo ji nemůže zahrát, pak může zahrát jakoukoli vhodnou kombinaci nebo 
pasovat. 
Tato podmínka, předepsaná Mah Jong kartou, zůstává v platnosti pro všechny hráče tak dlouho, dokud ji někdo nesplní. 
Jakmile je daná karta zahraná jakýmkoli hráčem, tak již podmínka neplatí pro nikoho. 
 

Pes (Dog)  
"Pes" nemá žádnou hodnotu štychu. Může být zahrán pouze ve vašem vlastním kole, když máte vynášet a hraje se 
jako jediná (singl) karta. Ihned se tím předává "vynášení" vašemu partnerovi. Jestliže váš partner již opustil hru, pak 

vynášení přechází ke hráči vpravo od něj. 
 

Fénix (Phoenix) 
Fénix je velmi silná karta. Má hodnotu -25 bodů v konečném sčítání bodů.  
Může být použit jako žolík v jakékoli karetní kombinaci (ale nemůže být použit k vytvoření Bomby - viz později). 

Nicméně funkce žolíka nemůže být použita jako žádná další speciální karta (může být pouze 2 až A). 
Může být zahrán i jako jednotlivá karta. Má pak hodnotu o půl bodu vyšší než naposledy zahraná karta (tj. jestliže je Fénix 
zahrán po "8", pak je hodnota Fénix „8,5“ a může být přebit pouze jednotlivou kartou o hodnotě "9" a více. Fénix přebíjí "A", 
ale ne Draka. Jestliže je Fénix zahrán jako první, pak má hodnotu 1,5. 



Drak (Dragon) 
Drak je nejvyšší jednotlivá karta a počítá se jako 25 bodů. 
Může být zahrán pouze jako jednotlivá karta a přebije dokonce "A" nebo "A+půl" (Fénix zahraný na "A"). Může být přebit 

pouze "Bombou". 
Jestliže Drak vyhraje štych, tak hráč, který jej zahrál, musí dát celý tento štych (včetně svých 25 bodů) hráči soupeřícího týmu 
(vybere si kterému). Navzdory tomu, hráč, který štych vyhrál, začíná při dalším vynášení. 
 
Bomba (Bomb) 
Žádná ze čtyř speciálních karet nemůže být použita v jakémkoli druhu Bomby. 
Bomby jsou: 
• Řada (row) alespoň pěti karet jdoucích postupně za sebou a všechny se stejným znakem (nazývá se také jako "straight 

flush“ = „čistá flush“)  
nebo 
• čtyři karty stejné hodnoty (také známé jako "four of a kind“ = „čtyři stejné“). 

 
Bomba přebíjí všechny ostatní karty, ať už jednotlivou kartu nebo kombinaci karet. Vyšší bomba přebíjí nižší, takže 4 osmičky 
přebíjí 4 sedmičky. 
Vyšší počet karet má vždy přednost, proto i "řadová" bomba přebíjí "čtyřkovou“ bombu a může být přebita vyšší nebo delší 
"řadovou" bombou. 
Příklad následujícího výčtu Bomb je seřazen od nejnižší k nejvyšší bombě. 
 4444 < 45678 (všechny zelené) < 56789 (všechny modré) < 234567 (všechny modré)  
Bomby mohou být vyloženy do hry kdykoli - dokonce i když není vaše kolo. Nicméně musíte dát hráči šanci vyložit kartu. 
Bomba nemůže být zahrána na kartu Pes (Dog). 
 
Počítání bodů 
Hra se hraje tak dlouho, dokud tři ze čtyř hráčů nezahráli všechny své karty. Jakmile třetí hráč zahraje své poslední karty, tak 
automaticky vítězí a bere si tento poslední štych (pokud samozřejmě nezahrál Draka). 
 
Zbývající hráč, který ještě má karty na ruce,  dá: 
• všechny zbývající karty ve své ruce soupeřícímu týmu. 
• všechny štychy, které vyhrál, vítězi kola (hráč, který první zahrál z ruky všechny své karty), což může i nemusí být jeho 

partner. 
 
Nyní se spočítají body za karty: 
- Každý "Král" a "10" má cenu 10 bodů. 
- Každá "5" má cenu 5 bodů. 
- Drak má cenu 25 bodů. 
- Fénix vás stojí 25 bodů (tj. -25). 
 
Výjimka: Avšak pokud mají hráči jednoho týmu dvojité vítězství (jeden zvítězí a partner odstoupí jako druhý), pak tento tým 
dostává 200 bodů a druhý tým 0. V tomto případě nejsou počítány body za karty. Protože, jakmile se to stane, tak zbylí hráči 
nemají důvod, aby ukončili hru ještě s kartami na ruce. 
 
Zahlášení Tichu 
Před zahráním své první karty, má každý hráč právo zahlásit "Tichu". Jestliže poté v kole zvítězí (končí první), tak jeho tým 
získává 100 bodů navíc, jinak 100 bodů ztrácí. 
Pozor: 
• 100 Tichu bodů je dáno / vzato bez ohledu na normální bodování nebo bodování dvojitého vítězství - bodování je nijak 

neovlivňuje. 
• Tichu můžete zahlásit kdykoli před zahráním své první karty. Můžete tedy několik celých štychů pasovat a později ještě 

zahlásit Tichu. 
• Můžete také zahlásit Tichu před předáváním karet na začátku kola, což slouží k oznámení vašemu partnerovi, aby vám 

poslal svou nejlepší kartu. 
• Nemůžete provádět žádné domluvy se svým partnerem, ani vám nepomůže, když zvítězí váš partner. 
• Můžete také zahlásit "Velké Tichu" = „Grand Tichu“, dříve než jste si vzali svou devátou kartu (v "rozdávací" části na 

začátku druhého rozdávacího kola). „Velké Tichu má hodnotu 200 extra bodů. 
• Je povoleno, aby i více hráčů (dokonce i ze stejného týmu) zahlásilo jeden nebo druhý typ Tichu. Samozřejmě ale 

pravdu může mít pouze jeden z nich. 
 
Vítězství ve hře 
Jakmile jeden z týmů dosáhne 1000 bodů, tak zvítězí. Jestliže dosáhnou 1000 bodů ve stejném kole oba týmy, pak vítězí tým 
s větším počtem bodů. 


