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FLASH DOUBLE JOKER POKER 

 je internetová Video Poker hra ktorá je populárnym variantom klasického pokru. Hrá sa s jedným virtuálnym 

balíkom kariet, ktorý obsahuje 54 kariet (vrátane dvoch žolíkov). Po každej hre sa balík kariet premiešava. 

1. Pravidlá hry 

a. Hra sa začína stlačením tlačidla “DEAL“ a rozdaním piatich kariet hráčovi.   

b. Hráč sa z rozdaných kariet snaží dosiahnuť výhernú kombináciu podľa tabuľky.  Funkcia Auto-

hold môže hráčovi náhodným spôsobom podržať matematicky a pravdepodobnostne najlepšie 

karty pre prípadnú výhru. Vďaka tejto funkcii je hra na ovládanie jednoduchšia. Je však na 

hráčovom rozhodnutí ktoré karty chce označiť a ponechať si ich do výmeny.  Karty označené 

ako “HELD“ sa teda v ďalšej výmene nemenia.  

c. Po stlačení tlačidla „DRAW“ príde k výmene kariet, ktoré neboli označené ako “HELD“  

d. V hre sa nachádzajú dve karty so symbolom žolík. Tieto karty sú automaticky označované pri 

prvom rozdaní ako “HELD“. Hráčovi nahradia chýbajúcu kartu do výhernej kombinácie.  

e. Po výmene kariet sa celá hra vyhodnotí. V prípade výhry hráča, má tento dve možnosti: 

- Pripísať si už dosiahnutú výhru stlačením tlačidla “COLLECT“ 

-  ešte svoju výhru znásobiť v nadstavbovej hre. 

* Kliknutím na tlačidlo „ DOUBLE“ sa hráč dostane do nadstavbovej hry, v ktorej 

ide o nájdenie karty vyššej hodnoty. Prvá karta zľava sa otočí automaticky, Vašou 

úlohou je zo štyroch rozdaných neotočených kariet nájsť kartu vyššej hodnoty. Po 

nájdení karty vyššej hodnoty dostanete opäť možnosť pripísať si výhru alebo 

šancu opäť ju zdvojnásobiť obdobným spôsobom. Pripísať si svoju aktuálne 

dosiahnutú výhru na konto môžete stlačením tlačidla “COLLECT“. Ak sa však 

rozhodnete pre opätovnú možnosť  zdvojnásobiť svoju výhru stlačte tlačidlo 

“DOUBLE“ – opätovné rozdanie). 

V prípade že v tejto doplnkovej hre nájdete rovnakú kartu aká bola odkrytá 

prichádza k remíze. Opäť máte na výber možnosť zdvojnásobiť svoju výhru alebo 

si pripísať jej aktuálnu hodnotu. Doplnková hra sa preruší buď pripísaním aktuálne 

nahranej  výhry na konto alebo  po neúspešnom tipe hráča a strate výhry. 

2. Stávky a výhry 

Hráč  má možnosť pred každým prvým rozdaním kariet  zvoliť si podľa ktorej výhernej tabuľky bude 

hrať a to kliknutím na jednu z piatich možných (v hornom poli nad oknom z hráčovými kartami).  

Výška stávky a výhier pre jednotlivé úrovne bude potom platná pre všetky jeho hry až do ukončenia 

hry, prípadne do zmeny vykonanej hráčom samotným. Stávky do hry sú prijímané v rozmedzí 

minimálnej a maximálnej stávky definovanej ako parameter hry. Celková výška stávky je uvedené 

v poli BET v kreditoch. Pred spustením hry musí hráč najprv zvoliť výšku stávky. Jej výšku je možné 

upravovať stláčaním tlačidla so znamienkom „-“ (až po stanovené minimum) alebo stláčaním tlačidla 

so znamienkom „+“ (až po stanovené maximum).  

Prípadná výhra je uvedená v poli WIN. 
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Výhry sú definované na základe kombinácií kariet nasledovne: 

a. Dva páry 

Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) dva páry zložené z kariet akejkoľvek 

hodnoty (teda aj napr. „3“, „3“ a „5“, „5“) 

b. Trojica 

Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) trojicu zloženú z kariet akejkoľvek 

hodnoty. 

c. Postupka (Straight) 

Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „špinavú“ postupku (kombinácia 

zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt, napr: 6,7,8,9,10, avšak nie v jednej farbe). 

d. Farba (Flush) 

Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z kariet akejkoľvek 

hodnoty (nie po sebe nasledujúcej teda napr: 6,J,8,K,10) v jednej farbe. 

e. Full House 

Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú z trojice (karty 

akejkoľvek hodnoty) a jednej dvojice (karty akejkoľvek hodnoty). 

f. Poker (4 of a Kind) 

Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) kombináciu zloženú zo štvorice (karty 

akejkoľvek hodnoty) plus ľubovoľnú kartu. 

g. Čistá postupka (Straight Flush) 

Hráč získava výhru ak má na svojej ruke (jeho 5 kariet) tzv „čistú“ postupku (kombinácia 

zložená z kariet po sebe nasledujúcich hodnôt  v jednej farbe, okrem kombinácie 10,J,Q,K,A 

v jednej farbe = Royal Flush). 

h. Five of a Kind 

Túto výhernú kombináciu je možné vytvoriť iba pomocou žolíka. Výsledkom teda je kombinácia 
5 kariet rovnakej hodnoty zložená aj pomocou  žolíka/žolíkov 

i. Joker Royal Flush 

Jedná sa o neúplnú kráľovskú postupku v ktorej chýbajúci symbol nahrádza žolík. Napr. karty 
v rovnakej farbe 10, J, K, A   - chýbajúce Q vo farbe nahradí žolík. 

j. Royal Flush (kráľovská postupka) 

Je najsilnejšou pokrovou kombináciou. Skladá sa z 10, J, Q, K, A pričom sú všetky karty 

rovnakej farby.  

Herné limity 

Minimálny vklad 0,25 €.  

Odstupňovanie vkladov:  0,25 €; 0,50 €; 1,00€; 2,00€; 5,00 €. 

Maximálny vklad 25 €. 

Maximálna výhra 20 000 €.  
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Výherná tabuľka: 

 


