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European Blackjack Gold je internetová hra s medzinárodnými pravidlami platnými pre tento variant kartovej hry 

s možnosťou hrania jedného hráča proti krupierovi v jednom boxe hracieho stola. 

Pravidlá hry 

 a) hrá sa na stole s piatimi boxami zoradenými do polkruhu. Najpodstatnejšou súčasťou Blackjacku sú 

virtuálne karty. Rozdávajú sa z podávača kariet (Shoe). Hrá sa s dvomi balíčkami kariet po 52 kariet. 

Hodnota kariet zodpovedá ich označeniu od 2 do 10. Všetky figúry (K – kráľ, Q – dáma, J – dolník ) sa 

počítajú za 10, A - eso je podľa potreby buď 1 alebo 11; 

 b) hráč hrá proti krupierovi len v jednom boxe, respektíve vo dvoch, v prípade splitu. Krupier rozdá na 

hráčov box postupne dve karty (najprv jednu otvorenú kartu hráčovi, potom sebe otvorenú, hráčovi 

otvorenú); 

 c) hráč môže požadovať ďalšiu kartu, pokiaľ si nemyslí, že je dostatočne blízko hodnote 21, resp. už 

dosiahol 21. Ak chce zostať stáť, stlačí tlačidlo „STAND (ZOSTAŤ)“. Ak požaduje ďalšiu kartu, stlačí „HIT 

(ŤAHAŤ)“. Ak bude požadovať už len jednu kartu, má možnosť zdvojnásobiť ešte svoj 

vklad „DOUBLE“ (Double nie je možné zahrať po Splite kariet); 

 d) ak sa hráč zriekne ďalšej karty, je “Stand“, nasledujúcu kartu si vezme krupier. Pri súčte 17 a viac už 

krupier ďalej neťahá. Pri súčte menšom ako 17 ťahá karty, pokiaľ nedosiahne súčet 17 alebo viac. Ak 

krupier prekročí 21, hráč vyhráva. Hráč vyhráva aj v prípade, že je k súčtu 21 bližšie ako krupier. Pokiaľ je 

súčet kariet hráča a krupiera rovnaký, ide o „Push“(nerozhodne sa) a hráčovi sa vklad vracia; 

 g) Blackjack  

Blackjack je, keď hráč získa číselný súčet 21 s prvými dvoma kartami (a to A - eso a niektorá z 

nasledujúcich – 10, J, Q, K). Blackjack prebíja všetky ostatné kombinácie, okrem blackjacku krupiera - v 

tomto prípade ide „Push“ a hráčovi sa vracia vklad; 

 h) Zdvojnásobiť (Double) 

zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol súčet 9, 10 alebo 11 

bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Double nie je hráčovi ponúknutý 

po rozdelení kariet (Split); 

 i) Rozdeliť (Split) 

hráč môže rozdeliť karty, pokiaľ sú jeho prvé dve karty rovnakej hodnoty a rovnakého symbolu (nemôže 

napr. rozdeliť karty K a J). Ďalej hrá s „rozdelenou rukou“, teda s dvoma rozdelenými vkladmi. Pre každú 

„rozdelenú ruku“ je nutný ďalší vklad vo výške prvého vkladu. Ak sa hráč rozhodne pre rozdelenie dvoch 

kariet A – eso, nie je v platnosti obmedzenie pridelenia už len jednej karty na každú ruku. V tejto situácii 

však nemôže získať Blackjack. Používa sa označenie „21 na jednej ruke“, pretože táto kombinácia nebola 

dosiahnutá prvými dvoma kartami. 

 j) Poistenie (Insurance) 

zdvojnásobiť svoj vklad môže hráč len vtedy, pokiaľ prvými dvoma kartami dosiahol súčet 9, 10 alebo 11 

bodov. Ak zdvojnásobí svoj vklad, tak potom dostane už len jednu kartu. Double nie je hráčovi ponúknutý 

po rozdelení kariet (Split); 

Vyhodnotenie hry  

Hráč vsadil do hry pre názornosť 1,00 € . V zátvorke je rozpísaná čiastka, akú dostane hráč späť: 

 a) hráč je bližšie k hodnote 21 než krupier a zároveň hráč nemá viac ako 21. V tomto prípade hráč 

vyhráva v pomere 1:1 voči vkladu (vklad 1,00 € + výhra 1,00 € = 2,00 € ); 

 b) krupier je bližšie k hodnote 21 ( túto hodnotu však neprekročil ) ako hráč. V tomto prípade hráč 

prehráva svoj vklad (= 0,00 €); 
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 c) hráč má Blackjack, krupier nie. V tomto prípade hráč vyhráva v pomere 3:2 voči vkladu (vklad 1,00 € + 

výhra 1,50 € = 2,50 € ); 

 d) hráč má rovnaký súčet ako krupier a tento súčet nie je viac ako 21. Nastáva tak zhoda, vklad sa 

hráčovi vracia (vklad 1,00 € = 1,00 € ). 

 e) pokiaľ hráč vsadil na INSURANCE (POISTENIE) a krupier má Blackjack, tak hráč dostane poistenie v 

pomere 2:1 (poistenie 0,50 € + výhra poistenia 1,00 € = 1,50 € ). 

Minimálny vklad 1,00 €. 

Odstupňovanie vkladov: 1,00 €; 5,00 €; 10,00 €; 25,00 €; 50,00 €; 100,00 €; 200,00 €. 

Maximálny vklad 200,00 € (na jednej ruke). 

Maximálna výhra 4 000,00 €.“. 

 

 

 

 


