MULTI POKER
MULTI POKER je karetní hra, ve které hraje jeden až čtyři Účastníci hazardní hry proti
dealerovi. Hraje se s balíčkem karet o 52 kartách.
V přehledu stolů jsou zřetelně uvedeny minimální a maximální sázky, které Účastník hazardní
hry může vsadit.
V přehledu stolů je rovněž uveden čas, který má Účastník hazardní hry na umístění svých sázek
na stůl.

Definice základních pojmů:
1. ANTE
je forma povinné sázky, kterou musí vložit všichni Účastníci hazardní hry dříve, než se
rozdají karty. Nepočítají se jako provedené sázky, ale jako forma vstupního poplatku do
kola.
2. CHANGE (VYMĚNIT)
Účastník hazardní hry může vyměnit jednu nebo dvě karty, za každou kartu je poplatek
ve výši Ante. Pokud někdo ze Sázejících zvolil možnost „CHANGE“, dostane nové
karty a plyne mu čas na rozhodnutí mezi možnostmi „FOLD“ a „BET“. Po uplynutí
tohoto času, nebo po vykonání všech akcí Sázejících, kteří si měnili karty, se hra přesune
do fáze vyhodnocení.
3. BET (VLOŽIT)
Znamená vložit vklad – „BET“ má hodnotu dvojnásobku „ANTE“
4. FOLD (SLOŽIT)
Zahodit karty – hráč ztratí vklad, tzn. hodnotu „ANTE“.

5. HAND
Kombinace pravidly hry předem určeného počtu karet, jejíž hodnota v případě vyložení
karet jednotlivých Účastníků hazardní hry na stůl určuje, který Účastník hazardní hry
vyhrává; v závislosti na pravidlech jednotlivých her může být HAND složen buď jen z
vlastních karet jednotlivého Účastníka hazardní hry či dealera (tedy jeho vlastních karet,
které mu jsou během hry rozdány a které s nikým nesdílí), nebo z jeho vlastních karet a
z karet, které jsou v průběhu hry rozdány a sdíleny všemi účastníky hry (a případně i
dealerem)
Cílem hry v MULTI POKER je porazit dealera. Aby se to Účastníkovi hazardní hry podařilo,
musí mít HAND s vyšší hodnotou než HAND dealera.
Výši sázky si zvolí kliknutím na příslušný počet žetonů. Vybrané žetony položí Účastník
hazardní hry na označené herní pole ANTE na hracím plátně. Tlačítkem „Odstranit“ je může
z plátna převést zpět všechny najednou, tlačítkem „Vrátit“ může svou sázku snížit o naposled
vložený žeton či žetony.
Po stisknutí tlačítka „Rozdat“ se z balíčku karet rozdá pět karet pro Účastníky hazardní hry a
pět karet pro dealera. Jedna dealerova karta zůstává odkrytá.
V závislosti na průběhu hry je několik variant, jak může Účastník hazardní hry pokračovat.
1) Účastník hazardní hry může rovnou podat Sázku tlačítkem „VLOŽIT“.
2) Účastník hazardní hry může hru ukončit tlačítkem „SLOŽIT“. Ukončením hry přijde o
svůj vklad na pole ANTE případně i BET, pokud hru ukončí v průběhu hry.
3) Účastník hazardní hry si může vyměnit až dvě karty, které označí. Výběr potvrdí
tlačítkem „VYMĚNIT“. Za každou vyměněnou kartu zaplatí hodnotu ANTE, která není
započítána jako vklad do hry.
Vyhodnocení hry
1) Pokud dealer nemá alespoň kombinaci Eso/Král, získává Účastník hazardní hry výhru
ve výši své původní sázky na pole BET zpět a výhru ve výši dvojnásobku své původní
sázky na pole ANTE.
2) Pokud dealer pokračuje ve hře:
a) jestliže vyhraje Účastník hazardní hry, získává zpět výhru ve výši své původní sázky
na pole ANTE a výhra z vkladu na pole BET se řídí poměry uvedenými ve
výherních kombinacích níže.
b) pokud Účastník hazardní hry prohraje, přichází o svůj vklad na pole ANTE i BET
c) pokud mají Účastník hazardní hry s dealerem stejnou kombinaci, o výherci
rozhoduje nejdříve hodnota karet a hodnoty barev.
Výherní kombinace od nejmenší po nejvyšší
Eso a král – platí jen pro dealera
Jeden pár – výherní poměr 1:1
Dvojice karet se stejnou hodnotou a tři libovolné doplňkové karty navzájem odlišných hodnot.
V případě rovnosti kombinací: Nejvyšší pár vyhrává. Mají-li Účastníci hazardní hry stejný pár,
vyhrává nejvyšší první, případně druhá nebo třetí doplňková karta.

Dva páry – výherní poměr 2:1
Dvě dvojice karet stejné hodnoty a jedna doplňková karta. V případě rovnosti kombinací:
Vyhrává vyšší pár z obou dvojic. Mají-li Účastníci hazardní hry shodnou kombinaci páru,
vyhrává druhý nejvyšší pár. V případě rovnosti obou dvou párů vyhrává vyšší doplňková karta.

Trojice – výherní poměr 3:1
Trojice karet stejné hodnoty a dvě libovolné doplňkové karty různé hodnoty. V případě rovnosti
kombinací: Vyhrává vyšší trojice. V případě shodné trojice karet vyhrává nejvyšší, případně
druhá nejvyšší doplňková karta.

Špinavá postupka (Straight) – výherní poměr 4:1
Postupka, která je složena z pěti karet, které nemají stejnou barvu. V případě rovnosti
kombinací: Vyhrává postupka zakončená vyšší kartou.

Barva (Flush) – výherní poměr 5:1
Kombinace pěti libovolných karet jedné barvy, netvoří postupku. Je-li potřeba, rozhoduje
vyšší hodnota druhé, třetí, čtvrté, případně páté nejvyšší karty.

Trojice a dvojice (Full House) – výherní poměr 7:1
Jde o trojici a jinou dvojici. V případě rovnosti kombinací: Vyhrává účastník hazardní hry s
nejvyšší hodnotou trojice karet. V případě shodné trojice karet vyhrává účastník hazardní hry
s vyšší hodnotou dvojice karet.

Čtyři stejné karty (Poker) – výherní poměr 20:1
Jedná se o čtveřici karet jedné hodnoty a jedna doplňková karta. V případě rovnosti kombinací:
Vyšší hodnota čtveřice karet vyhrává. V případě rovnosti hodnot čtveřic rozhoduje o výherci
vyšší pátá, doplňková karta.

Čistá postupka (Straight flash) – výherní poměr 50:1
5 po sobě jdoucích karet stejné barvy. V případě rovnosti kombinací: Postupka zakončená
vyšší hodnotou karty vyhrává.

Královská postupka (Royal Flush) – výherní poměr 100:1
Nejlepší možná postupka v barvě se nazývá královská postupka (Royal Flush) a tvoří ji eso,
král, dáma, jack a desítka jedné barvy. Královská postupka je neporazitelná kombinace.
Hodnoty barev od nejnižší po nejvyšší
1.
2.
3.
4.

Piky
Káry
Kříže
Srdce

Jakmile dealer dokončí svůj Hand, obdrží Účastník hazardní hry svoji výhru.
Limity sázek:
V přehledu stolů je u každého z nich uvedena maximální možná sázka do jedné hry. Tato částka
se u jednotlivých stolů může lišit, nicméně nikdy nepřesáhne 100 000 Kč.
Maximální sázka na jednu hru
Maximální výhra v jedné hře

100 000 Kč
10 100 000 Kč

Teoretická návratnost pro Účastníka hazardní hry (RTP) při použití optimální strategie je 97.9%
(tato dlouhodobá průměrná procentuální návratnost závisí na hře konkrétního Účastníka
hazardní hry).

