
MULTI BLACKJACK  
 

MULTI BLACKJACK je karetní hra s pěti hracími pozicemi, ve které hrají Účastníci hazardní 

hry proti Dealerovi. Hraje se s šesti balíčky karet, kdy jeden balíček karet obsahuje 52 karet. 

Účastníci hazardní hry usazení u stolu začínají každé kolo MULTI BLACKJACK umístěním 

sázek na své příslušné pozice pro sázky.  

V přehledu stolů jsou zřetelně uvedeny minimální a maximální sázky, které Účastník hazardní 

hry může vsadit. Výši sázky si zvolí kliknutím na příslušný počet žetonů. 

V přehledu stolů je rovněž uveden čas, který má Účastník hazardní hry na umístění svých sázek 

na stůl.  

Po umístění všech sázek dostanou Účastníci hazardní hry na své pozice dvě karty lícem nahoru 

a Dealer jednu kartu. 

 
 

Cílem hry MULTIBLACKJACK je přiblížit se po rozdání 2 nebo více karet co nejblíže součtu 

21 a zároveň hodnotu součtu 21 nepřekročit a porazit Dealera. 

Aby se to Účastníkovi hazardní hry podařilo, musí mít Hand, jehož celková hodnota nepřekročí 

21, a zároveň má vyšší hodnotu než Hand Dealera. Vyhrát však může i tehdy, pokud dosáhne 

hodnoty nižší než 22 a hodnota Dealerova Handu přesáhne 21. Pokud je celková hodnota 

Účastníkova Handu 22 a více, automaticky prohrává a ztrácí možnost získat výhru.  

 

Jakmile je Účastník hazardní hry vyzván, může ke svému Handu tahat další karty s cílem 

navýšit jeho hodnotu. Jakmile skončí s taháním karet, Dealer dokončí svůj Hand. 

 

Nejlepší Hand v MULTI BLACKJACK se nazývá „blackjack“. Výhra za tento nejlepší Hand 

ve hře je vyšší než za všechny jiné kombinace, sázka se totiž vyplácí ve výherním poměru 3:2 

(ovšem nikoliv v případě, že Účastník hazardní hry získá „blackjack“ pomocí tzv. rozdělení – 

k tomu viz pravidla níže, tehdy je výherní poměr stejný jako u jiných vítězných Handů, tedy 

1:1). Blackjack tvoří eso a jakákoli další karta s hodnotou deset (10, J, Q, K). Pokud má Dealer 

rovněž blackjack, výsledkem je remíza a Účastník hazardní hry obdrží jako výhru pouze 

hodnotu ve výši své původní Sázky. 



Vítězné Handy jsou v blackjacku normálně vypláceny 1:1. Vsadí-li Účastník hazardní hry 20 

Kč a vyhraje, pak obdržíte kromě své původní Sázky ještě zisk 20 Kč. Jestliže získá Účastník 

hazardní hry „blackjack“ pak hra vyplácí 3:2, a pokud nebude mít blackjack také Dealer, 

obdržíte kromě své původní sázky ještě zisk 30 Kč. 

 

Esa mohou mít dvě různé hodnoty, jedna a jedenáct (podle toho, co je v dané situaci pro 

účastníka hazardní hry výhodnější).  

 

Kdykoli má Účastník hazardní hry stejný Hand jako Dealer, jedná se o remízu. V takové situaci 

obdrží hodnotu ve výši své původní Sázky.  

 

Pokud Hand prohraje, neobdrží nic a sázka připadá Provozovateli. 

 

Jakmile Dealer dokončí svůj Hand, obdrží Účastník hazardní hry svoji výhru. 

 

Možnosti Účastníka hazardní hry při hře:  

 

a. Potvrdit – po potvrzení jsou Sázejícímu rozdány první dvě karty 

 

b. Zpět – Účastník hazardní hry má možnost vrátit naposled vložený žeton ze stolu do 

svého kreditu 

 

c. Odstranit - Účastník hazardní hry má možnost vrátit najednou všechny vložené 

žetony ze stolu do svého kreditu 

 

d. Kartu - Sázející si může vyžádat další kartu a vylepšit tak svůj Hand; karty si může 

tahat postupně až do dosažení celkové hodnoty 21 nebo více 

 

e. Stačí – když je celková hodnota Handu 21 a méně, může Sázející zůstat stát a 

neriskovat, že celková hodnota jeho Handu překročí 21 

 

 

Další sázky v průběhu hry: 

 

a. Rozdělit – pokud mají první dvě karty Sázejícího stejnou hodnotu, může vsadit další 

sázku (ve stejné výši jako počáteční sázka) a vytvořit druhý Hand, se kterým si 

zahraje proti Dealerovi; pokud jsou Sázejícímu rozdána dvě esa, může táhnout na 

každý nový Hand už jen jednu kartu 

 

b. x2 Dvakrát - možnost dvojnásobku umožňuje Sázejícímu zdvojnásobit původní 

sázku, ale pouze v případě, kdy první dvě karty mají celkovou hodnotu 9, 10 nebo 

11; v takovém případě obdrží už jen jednu další kartu 

 

c. Pojistit – pokud je první kartou Dealera eso, může Sázející vsadit polovinu částky 

své původní Sázky a obdrží výhru 2:1, pokud Dealer bude mít blackjack; jestliže 

Dealer nemá blackjack, Sázející prohrává 

 

Pravidla pro hru Dealera: 

 



Jakmile Sázející dokončí svůj Hand, přichází na řadu Dealer. Dealerovi jsou rozdány 

taktéž dvě karty, ovšem jeho možnosti hry jsou omezeny na možnost vzít kartu a na 

možnost stát (tedy nemůže zahrát „Rozdělit“, „Pojistit“ a „x2“). 

Dále jsou dána pravidla, kdy Dealer musí vzít další kartu a kdy naopak další kartu 

nebere. Pokud je součet hodnot karet Dealera 16 nebo nižší, Dealer povinně bere další 

kartu. Pokud je tento součet 17 či vyšší, Dealer další kartu nebere.   

 

Limity sázek: 

 

V přehledu stolů je u každého z nich uvedena maximální možná sázka do jedné hry. Tato částka 

se u jednotlivých stolů MULTI BLACKJACK může lišit, nicméně nikdy nepřesáhne 100 000 

Kč.  

Maximální sázka na jednu hru 100 000 Kč 

Maximální výhra v jedné hře 250 000 Kč 

 

Teoretická návratnost pro Účastníka hazardní hry (RTP) je 84,02 – 96,76%.  

 


