1.

Popis hry

1.1

Blackjack Mania

Blackjack Mania je internetová hra so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre
klasickú kartovú hru blackjack, s možnosťou hry jedného hráča proti krupiérovi v jednom boxe
hracieho stola, s výnimkou pri rozdelení kariet, kedy hrá hráč v dvoch boxoch. Hra je hraná so šiestimi
štandardnými balíčkami kariet po 52 kusov, bez žolíkov. Karty sú premiešané po každej hre.
1.2

Herné prostredie

Hra je určená pre všetky moderné zariadenia (PC, tablety či mobily), s rovnakými pravidlami
a logikou hry na každej platforme, s možnosťou ovládania hry ako myšou, tak aj dotykom.
V stredovej časti, na spodku hernej obrazovky, sa nachádzajú ikony pre ovládanie hry. Hlavnú časť
tvorí samotná hra, tj. blackjackový stôl, karty krupiéra, karty hráča a žetóny.
Na ľavej hornej strane sú umiestnené tlačidlá, pomocou ktorých je možné dostať sa k nápovede alebo
nastaveniu hry. Do týchto sekcií je možné dostať sa pomocou myši alebo dotykom na príslušných
dotykových zariadeniach.

Desktopová verzia hry pre prehliadače na stolných počítačoch a notebookoch

Verzia hry pre mobilné zariadenia typu smartphone alebo tablet

2. Popis herného prostredia
2.1

Herný stôl

Herný stôl je rozdelený na časť pre krupiéra, pre hráča a pre nastavenia. V krupiérovej časti nie sú
možnosti volieb a nastavení, a zobrazuje sa v nej iba priebeh jeho kariet. V časti pre hráča je možné
zadať a následne upravovať výšku vkladu do hry, a následne hru odštartovať, s tým, že výška
úvodného vkladu do hry už nemôže byť zmenená. Po rozdaní kariet má hráč možnosť niekoľkých
volieb, v závislosti od vyžrebovaných kariet hráča a krupiéra. V spodnej časti hracieho stola vidí hráč
stav svojho mešca (pole „MEŠEC“), výšku celkového vkladu pre aktuálnu hru (pole „VKLAD“) a
výšku výhry z dohranej hry (pole „VÝHRA“). V ľavom hornom rohu má hráč k dispozícii funkciu
nastavení (tlačidlo v tvare ozubeného kolesa) a informácie (tlačidlo „i“).

2.2

Herné voľby hráča

Tlačidlo „Clear“
Týmto tlačidlom hráč odstráni aktuálne vložené prostriedky
do hry a zníži hodnotu úvodného vkladu do hry pred
začiatkom hry na nulu.
Tlačidlo „Undo“ / Späť
Týmto tlačidlom zníži hráč hodnotu úvodného vkladu do
hry o posledný žetón, ktorý bol do stávky pridaný.

Tlačidlo „Deal“ / „Rozdaj“
Týmto tlačidlom hráč potvrdí hodnotu úvodného vkladu
do hry, odštartuje hru a krupiér rozdá karty.

Tlačidlo „Stand“ / „Stačí“
Týmto tlačidlom hráč potvrdí, že nechce v aktuálnej hre
ďalšie karty od krupiéra, a ten následne urobí ďalší ťah.

Tlačidlo „Hit“ / „Ďalšia karta“
Týmto tlačidlom hráč potvrdí, že chce z balíčka ďalšiu
kartu. Tlačidlo je aktívne, kým hráč nepresiahne súčtom
kariet hodnotu 21.
Tlačidlo „Repeat“ / „Opakovať“
Po stlačení tohto tlačidla dôjde k zopakovaniu stávky
z predošlej hry – s rovnakou hodnotou úvodného
vkladu ako bol v predchádzajúcej hre a odštartuje novú
hru.
Tlačidlo „Split“ / „Rozdeľ“
Týmto tlačidlom môže hráč rozdeliť svoje karty na dve
samostatné kôpky, a to v prípade, ak majú jeho prvé dve
karty rovnakú bodovú hodnotu. V prípade rozdelenia na
dve kôpky hraje ďalej s rozdelenými vkladmi v dvoch boxoch, pričom sú oba boxy hrané s vkladmi
rovnajúcimi sa úvodnému vkladu. Výnimkou je situácia, keď hráč dostane ako prvé dve esá –
v prípade ich rozdelenia dostane do každého boxu už iba jednu kartu a následne dôjde
k vyhodnoteniu. Pri rozdelení kariet už nie je možné získať Blackjack, ale „už iba“ súčet 21 na ruke,
pretože kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami.
Tlačidlo „x2 Double“ / „Zdvojnásob“
Ak hráč prvými dvoma kartami dosiahne súčet 9, 10
alebo 11, môže použitím tohto tlačidla zdvojnásobiť svoj
úvodný vklad. Ak dôjde k použitiu tohto tlačidla
a zdvojnásobí svoj vklad, dostane už iba jednu kartu a po ťahu krupiéra dôjde k vyhodnoteniu.

Voľba „Insurance“ / „Poistenie“

Pri zobrazení voľby „INSURANCE? / POISTENIE ?“ sa hráč môže rozhodnúť, či využije možnosť
poistenia, pričom má k dispozícii voľby „NO / YES“ / „NIE / ÁNO“. Ak krupiér získa ako prvú kartu
ESO, môže sa hráč poistiť proti jeho Blackjacku. Suma, za ktorú sa hráč poistí, sa rovná polovici
hráčovho úvodného vkladu do hry. V prípade, že krupiér získa Blackjack, bude poistka vyplatená
v pomere 2:1, inak prepadá.
Žetóny

V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú žetóny s hodnotami 0,50 €, 1 €, 5 €, 10 €, 20 €. Hodnota
jednotlivých žetónov vyjadruje peňažné prostriedky s možnosťou vloženia do hry a určenia úvodného
vkladu. Po výbere žetónu sa vloženie prostriedkov do hry realizuje naklepnutím na špecifické miesto
na stole – tvorí ho žiariaci zelený obdĺžnik v tvare karty. Úvodný vklad do hry je možné
nakombinovať z hodnôt viacerých žetónov. Viacnásobným naklepávaním na miesto vkladu dochádza
k jeho navyšovaniu, o čiastku, ktorú predstavuje hodnota aktuálne navoleného žetónu.

2.3

Tlačidlo „Nastavenia“
Týmto tlačidlom hráč aktivuje zobrazenie okna s nastaveniami, v ktorom sú voľby pre:
ZAPNUTIE / VYPNUTIE Zvukových efektov / Sound Effects
ZAPNUTIE / VYPNUTIE Hlasu / Voice
ZAPNUTIE / VYPNUTIE Hudby / Music
PREPNUTIE kvality grafických efektov (Vysoká / Nízka – High / Low)
PREPNUTIE Jazyka / Language (Slovenčina / Angličtina – Slovak / English)

2.4

Úvodný vklad do hry:
Zelená smerová šípka nad
žetónom s hodnotou „5“
ukazuje hráčovi miesto pre
vloženie
finančných
prostriedkov
do
hry
a určenie hodnoty úvodného
vkladu. Miesto pre vklad do
hry predstavuje žiarivý
obdĺžnik
v tvare
karty.
Zelená šípka pod žetónom
poukazuje
na
aktuálne
navolený žetón s príslušnou
hodnotou v eurách.

Postup pre vloženie prostriedkov do hry – určenie úvodného vkladu:
1. Klepnutím na žetón
dochádza k zvoleniu
hodnoty prostriedkov v
eurách, ktoré chce hráč
vložiť do hry.
2. Klepnutím na
plochu pre vloženie vkladu
do hry dochádza
k umiestneniu prostriedkov
vo výške hodnoty aktuálne
navoleného žetónu a
určeniu výšky úvodného
vkladu do hry.
3. Aktuálna celková
hodnota vkladu do hry sa
hráčovi zobrazuje v poli
„VKLAD“, v eurách.
4. Opakovaným
naklepávaním na plochu
vkladania prostriedkov do
hry dochádza k zvyšovaniu
celkovej hodnoty vkladu do
hry, krokovo, v hodnote
aktuálne navoleného
žetónu.

3. Pravidlá hry
3.1
Blackjack je kartová hra so šiestimi sadami balíčkov po 52 kariet. Hodnota kariet zodpovedá
ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa počítajú za 10, eso (A) je
podľa potreby buď 1 alebo 11; Po každej hre dochádza k premiešaniu kariet.
3.2
Hráč hrá proti krupiérovi v jednom boxe, v prípade rozdelenia dvojice kariet v dvoch boxoch.
Po určení úvodného vkladu (viď predchádzajúci odstavec) a naklepnutí tlačidla „Rozdať“ / „Deal“ ,
krupiér rozdá na hráčov box dve otvorené a viditeľné karty, a sebe 1 otvorenú kartu a 1 zakrytú. Hráč
môže požadovať ďalšiu kartu (tlačidlom „Hit / Kartu“), v úsilí dosiahnuť súčet hodnôt svojich kariet
čo najbližší alebo rovný 21. Ak nechce pokračovať v ťahaní ďalších kariet, stlačí tlačidlo „Stand /
Stačí“. Ak súčet hodnôt jeho kariet prekročí hranicu 21, stráca vklad;
3.3
ak sa hráč zriekne ťahania ďalšej karty (použitím tlačidla „Stand / Stačí“), vezme si kartu
krupiér. Ak súčet hodnôt kariet krupiéra presiahne 16, viac kariet už krupiér neťahá. Pri súčte hodnôt
kariet menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak krupiér prekročí 21, hráč
vyhráva. Hráč vyhráva, ak je súčet hodnôt jeho kariet bližšie k 21 než súčet hodnôt kariet krupiéra. Ak
je súčet hodnôt kariet hráča rovnaký so súčtom hodnôt kariet krupiéra, hra končí nerozhodne („Push“)
a hráčovi sa vracia vklad.
3.4

Herné situácie, výherné úrovne a vyhodnotenie
a) Blackjack
Blackjack nastáva, ak hráč získa
prvými dvoma kartami číselný
súčet 21 (eso a niektorá z kariet
s hodnotou 10, J, Q, K).
Blackjack prebíja všetky ostatné
kombinácie; Blackjack nie je
možné dosiahnuť pri rozdelení
dvoch kariet rovnakej hodnoty
do dvoch herných boxov,
pretože nedošlo k získaniu súčtu
21 prvými dvoma kartami.

b) Zdvojnásobenie vkladu (Double / x2 Vklad)
Zdvojnásobiť vklad do hry
môže hráč iba vtedy, ak súčet
hodnôt jeho prvých dvoch kariet
je 9, 10 alebo 11. Ak
zdvojnásobí svoj vklad, dostane
už len jednu kartu a pokračuje
ťah krupiéra s následným
vyhodnotením;

c) Rozdelenie kariet (Split)
Hráč môže rozdeliť karty na
dve samostatné kôpky, a to
v prípade, ak majú jeho prvé
dve karty rovnakú hodnotu.
V prípade rozdelenia hrá ďalej
v dvoch samostatných
boxoch, s dvoma
samostatnými vkladmi (oba
vklady majú hodnotu
úvodného vkladu do hry).
V prípade rozdelenia dvoch es
dostáva na každú kôpku už iba jednu kartu. V tejto situácii však už nemôže získať Blackjack, ,
pretože táto kombinácia nebola dosiahnutá prvými dvoma kartami; môže však získať číselný súčet
hodnôt kariet 21.

d) Poistenie (Insurance)
Ak krupiér získa ako prvú
kartu eso, môže sa hráč proti
jeho Blackjacku poistiť.
Poistnú sumu tvorí polovica
hráčovho vkladu. Ak krupier
získa Blackjack, bude táto
poistka vyplatená v pomere
2:1, inak prepadá.

e) Push (Zhodný súčet kariet hráča a krupiéra pri vyhodnotení)
Ak majú hráč a krupiér pri
vyhodnotení hry rovnaký súčet
hodnôt kariet, hráč neprehráva
a získava svoj vklad späť do
mešca.

3.5

Vyhodnotenie hry

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú sumu dostane hráč späť:
a) hráč je súčtom hodnôt svojich kariet bližšie k 21 než krupiér, a zároveň hráč nemá viac ako 21:
hráč vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1 € + výhra 1 €, dostáva späť 2 €);
b) krupiér je súčtom hodnôt svojich kariet bližšie k 21 než hráč, a zároveň nemá viac ako 21: hráč
prehráva svoj vklad (0€);
c) hráč má Blackjack, krupiér nezíska Blackjack: hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1 € +
výhra 1,50 € = 2,50 € );
d) hráč má rovnaký súčet hodnôt kariet ako krupiér, pričom tento súčet nemá viac ako 21: nastáva
zhoda (push), vklad sa hráčovi vracia (vklad 1 € = 1 € putuje naspäť do mešca);
e) ak hráč vsadil na INSURANCE / POISTENIE a krupiér získa Blackjack, tak sa hráčovi vypláca
poistenie v pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1 € = 1,50 € ).
f) ak hráč vsadil na INSURANCE / POISTENIE a krupiér nezíska Blackjack, tak hráč prichádza o
sumu vsadenú na poistenie a hra ďalej pokračuje štandardným vyhodnotením podľa bodov a) a b).

3.6

Tlačidlo „Informácie“
Použitím tohto tlačidla dôjde k zobrazeniu informačnej obrazovky, obsahujúcej
minimálne a maximálne limity, pravidlá hry pre krupiéra a informácie o pomeroch
vyplácania výhier pri získaní blackjacku, pri uplatnení Poistenia a situácie, kedy hráč
a krupiér majú rovnaký počet bodov.

Table min. 0,5 € / Table max. 2000 € Minimálny úvodný vklad do hry je 0,5 € / Maximálny úvodný
vklad do hry je 2000 €
Dealer must draw on 16. Ak je číselný súčet hodnôt kariet krupiéra 16 a menej, musí ťahať ďalšiu
kartu.
Dealer must stand on 17. Ak je číselný súčet hodnôt kariet krupiéra 17 a viac, ďalšiu kartu už
neťahá.
Double down on 9, 10, 11. Zdvojnásobenie vkladu je možné, ak je súčet hodnôt prvých dvoch kariet
hráča 9, 10 alebo 11
No ReSplits. Povolené je iba jedno rozdelenie kariet so zhodnou hodnotou. Ďalšie rozdelenia možné
nie sú.
Split Aces, One Extra Card. Pri rozdelení dvoch es je pre každú kôpku ťahaná už iba jedna karta.
BlackJack Pays 3:2 Blackjack vypláca v pomere 3:2
Insurance Pays 2:1 Poistenie vypláca v pomere 2:1
Even money Pays 1:1 Funkcionalita je matematicky zhodným variantom položky Insurance

4. Základná charakteristika
Počet kariet v jednom balíku
Počet balíkov
Minimálny úvodný vklad
Maximálny úvodný vklad
Maximálny vklad v jednej hre
Maximálna výhra v jednej hre
Hodnoty žetónov
Maximálna výhra v hre

52
6
0,50 €
2 000,00 €
9 000,00 €
16 000,00 €
0,5 €; 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 20,00 €
16 000,00 €

