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Pokladna

“Pokladna” je nářadí pro administraci, práci se členy a kartami, pro
zaplacení a výplaty.

Základní elementy

Čtečka karet
Centrální jednotka
Monitor

Laserová tiskárna
Tištĕní zpráv a informací

Klávesnice
Myš

Termální tiskárna
Tištĕní potvrzenek a účtů
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Tvoření nové karty
Tato procedura je sestavená z 2 fází:
- Přidělení nového členu do databáze, jestli klient nemá dřív otevřený uživatelský průkaz
- Přidělění nové karty.
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Tlačením tlačítka "Member" vstoupíme
do podprogramu pro administraci členů.
Ten se skládá ze dvou celků: "Boxes",
"Grid". "Boxes" ukazuje detailní
informace o jednotlivém členu.
Informace ukázané v této formě se
mohou vyměňovat. "Grid" slouží pro
přehlídku všech členů v bázi.
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Ve formě "Boxes" je nutné vyplnit
formulář s detailnímy informacemi o
novém členu. Pole, které je nutné
vyplnit jsou vybarvená světle-žlutou
barvou. Pole "Member ID" se
automaticky vyplňuje a je nemožné
vyměňovat.
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Vstrčte kartu do Card Reader.
Stlačíte tlačítko "Read Card" aby
program přečetl kartu. Program ukazuje
dialog s Informací, že je karta prázdná:
"Empty Card!". Tento dialog se ukazuje
po každé, když neuspěl přečíst dané
údaje z karty.
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Když vyplníte všechna závazná pole,
tlačením tlačítka "SAVE" dáváte nového
člena do databáze. Jestli je procedura
udělaná korektně, vyskytuje se dialog s
informacemi "New member saved to
database!". Ted´ je možné udělit mu
uživatelskou kartu.
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PIN kód pro nového člena se značí
tlačítkem "PIN". Casino IS používá PIN
kódy ze čtyř numerických známének.
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Tlačením tlačítka "Assign New Card To
Member" se otevírá dialog s
informacemi o členovi. Ve spodní části
dialogu se nachází drop-lišta pro
vybírání typu uživatelské karty "Card
ID Level", z které je nutné nastavit
novou kartu například "Player".
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Tlačením tlačitka "Assign New Card to
Member" potvzujete nastavení i
přidělujete členu novou uživatelskou
kartu. Jestli je procedura udělaná
korektn ě , vyskytuje se dialog s
informacemi "New card assigned to
member".
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Podprogram pro administrace členů se automaticky zavírá. Tlačením tlačítka "Read Card" je
nutné osvěžit informace o kartě. Ted' ̉ je možné členu zaplatit peníze na kartu.
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Vklad peněz na kartu

1
2

3

Stlačte tlačítko "Money IN". Stlačením
na toto tlačítka se otevírá program pro
vklad peněz do karty.
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Vsrtčte kartu do Card Reader.
Stlačte tlačítko "Read Card", aby
program načetl kartu. Jestli program
neuspěl načíst dané údaje z karty nebo
jestli je karta prázdná otevírá se dialog s
informacemi, že je karta prázdná "Empty
Card!". Tento vzkaz se ukazuje pokaždé
když program neuspěl vyčíst dané údaje
z karty.
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Do pole "SUM" zapsat výšku kterou
chcete zaplatit na kartu.

5

Vnos potvrd´te tlačítkem Money IN.
Jestli je všechno udělané korektně,
vyskytuje se dialog se vzkazem "SUM
is updated!".

Podprogram pro zaplacení peněz na kartu se automaticky zavírá. Vyhod´te kartu z Card Reader-u.
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Vyplata peněz z karty

1
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Stlačte tlačítko "Money OUT".
Stlačením na toto tlačítko se otevírá
dialog pro vnesení uživatelského PIN
kódu. Jestli je vnesený PIN kód správný,
otevírá se podprogram pro výplatu
peněz z karty.
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Vsrtčte kartu do Card Reader-u.
Stlačte tlačítko "Read Card" aby
program načetl kartu. Jestli program
neuspěl načíst dané údaje z karty nebo
jestli je karta prázdná otevírá se dialog s
informacemi, že je karta prázdná "Empty
Card!". Tento vzkaz se ukazuje pokaždé,
když program neuspěl vyčíst dané údaje
z karty.
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4

Do pole "SUM" zapište peněžní výšku,
kterou chcete stáhnout z karty.

5

Vnesení potvrd´te tlačítkem Money
OUT. Jestli je všechno uděláné
korektn ě , vyskytuje se dialog se
vzkazem "SUM is updated!".

Podprogram pro zaplacení peněz na kartu se automaticky uzavírá. Vyhod'te kartu z Card Reader-u.
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Návod Poker 100

Poker 100 je elektronický stůl který tradiční Texas Hold’em
poker přeměnil do virtuální hry.

Základní prvky

Centrální obrazovka

Hráčké
místo

Čtečka karet

Hráčova obrazovka
12

PRŮBĚH HRY
VOLNÉ MÍSTO
Kdýž hráč přistoupi ke stolu, má si vybrat
volné místo. Volná místa jsou označená
“Seat Available” obrazovkou.

OBRAZOVKA S PIN KODEM
Po zařadění “Smart” karty, hráč má vnést
svůj PIN kód. Hráč vnáší svůj PIN kod a
potvrzuje tlačením tlačítka “Confirm Code”.
Jestly je PIN kód správný, hráč se zařazuje
do obrazovky s nastavením (Control Panel).
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POKLADNA
Hráč musí zaplatit úvěr, 101 aby hrál.
Úvěr se kupuje v rámci obrazovky k
zaplacení, s pomoci on-screen numerické
klavesnice. Hráč vnáší výšku úvěru který
chce koupit, a potom potvrzuje transakce
tlačením tlačídla “Buy In”. Potom se
tlačítko “Play” zapojí. Tlačením toho
tlačítka vcházi do hrací obrazovky.

HRACÍ OBRAZOVKA
Považuje se, že je hráč připraven ke hře
když se nacháí v hrací obrazovce. Ten se
automaticky zapojí do hry začátkem nové
partie. Hráč má možnost opustit tuto
obrazovku, aby koupil ještě kredit nebo
jestly chce opustit stůl. Ténto výběr je mu
dostupný přes tlačítko “Control Panel”.
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HLAVNÍ OBRAZOVKA
Hra začíná určením dealerské pozice. Dealerská pozice se pohybuje z partie do partie směrem
hodinových ručiček. Po určení dealera, se automatický se na obrazovce ukazují malý a velký vklad
(small blind, big blind).

DEALER

MALÝ VKLAD
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VELKÝ VKLAD

HRACÍ OBRAZOVKA
Hráči se signalizuje, že je jeho tah k hraní
vzkazem “You play!” a proměněním
barvy v pozadí. Vtom okamžiku se mu
začiná odpočítavát čas a zapojují se
následující možnosti: Call nebo Check,
Raise nebo Bet, All In a Fold.
- Call pro vyrovnávání předchazejících
vkladů
- Check pro propouštění sázení
následujícímu hrači
- Raise pro zvětšování vkladů
- Bet pro postavení minimálního vkladu
- Fold pro ustoupení.
Hráč odehrává tah víběrem jedné z těchto možnosí. Potom se stává aktivním následující hráč.
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HLAVNÍ OBRAZOVKA
První kolo sázení se ukončuje když všichní hráči zaplatí stejnou výšku. Potom se zformuje “Main
Pot” a na strĕdním stole se objeví 3 společnĕ karty. Hráč doleva od dealerské pozice začíná nové
kolo sázení. Po kole sázení se vklady sbírají do “Main Pot” a na středním stole se ukazuje 4. karta.
Potom následuje 3. kolo sázení, po kterém se ukazuje zadní, 5. karta na středním stole. Potom
začíná poslední, 4. kolo sázení.
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HLAVNÍ OBRAZOVKA
Po ctvrtém kole sázení, jestli ve hře zůstalo víc než jeden hráč, všechny vklady se sebírají do “Main
Pot”, a ukazují se karty všech hráču. Tedˇ každý hráč ze svých 2 a 5 společných karet zformuje svou
nejsilnější kombinaci. Vítěz dostává peněžní výšku ve “Main Pot”-u.
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HLAVNÍ OBRAZOVKA
Nová hra začiná, když vyprší čas mezi dvĕma partiemi. Hráči nacházející se v hrací obrazovce s
minimálnĕ nutným kreditrm se automatickz zúčastňují v následující partii.

POKLADNA
Hráč jenž chce opustit stůl, má vystoupit
z obrazovky tlačením tlačítka “Control
Panel” a potom přestoupit do obrazovky
pro platby a výplaty, aby přepsal kredit,
který vydělal na peněžní výhru na kartě
stlačením tlačítka “Cashout All”. Hráč
se odhlásí od stolu stlačením tlačítka
“Quit”.
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Pravidla hry

Holdem je hra se společnými kartami ve které každý hráč může
používat kteroukoli z 5 společných karet a dvě vlastní, aby
Udělal svou kombinaci.

Výherní kombinace
1.Royal Flash
10, J, Q, K, A ve stejné barvě

2.Flash Řada
Pět karet v numerické řadě stejné barvy

3.Čtiři stejné
Čtyři stejné karty stejného druhu

4.Full House (Plný dům)
Tři stejné karty s dvěma stejnými kartami

5.Flash
Pět karet stejného znamení

6.Řada
Pět karet v řadě

7.Tři stejné
Tři karty stejného druhu

8.Dva páry
Dvě a dvě stejne druhové karty

9.Jeden pár
Dvě karty stejného druhu

10.Velká karta
Pět karet které nejsou stejné barvy, a které jsou rozlišené mezi sebou
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Pravidla hry
Úvod
Holdem je hra se společnými kartami ve které každý hráč může používat kteroukoli z 5 společných
karet a dvě vlastní, aby udělal svou kombinaci.
V Texas Holdemu, jako i v jiných variacích pokeru hráči soutěží pro výšku peněz, kterou platí
samotní hráči (pot: hromada se sázkami). Proto že se karty dělí bez kontroly hráčů, každý hráč
soupeří v souladě s kartami které má v ruce.
Hra je rozdělená na řadu rozdělování, a na konci partie pot dostává jeden nebo víc hráčů. Hra končí
ukazováním karet (když hráči srovnávají své kombinace), nebo kdy ve hře zůstane jen jeden hráč.
Pot dostává hráč (nebo hráči) kteří neustoupili od partie a kteří mají nejsilnější kombinace (víc
vítězů v případě, že mají kombinace stejných sil).
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Složení sázení
Holdem se obvykle hraje s použitím malého a velkého placení (blind) které platí 2 hráči.
Předplacení (ante), když všichni hráči sázejí sázku na začátku partie, používá se hlavně v turnajích.
Dealerský žeton se používá k označení dealerské pozice. Pozice dealera se mění směrem
hodinových ručiček, po každé partii. Malé placení platí hráč vlevo od dealera, a obvykle se platí půl
velkého placení. Velké placení platí hráč od malého placení a to je ve výšce minimální sázky (bet).
V turnajové hře, peněžní výška placení a předplacení roste během rozvoje turnaje.
Když zůstanou jen 2 hráči, používají se zvláštní “Head to head” pravidla, podle kterých osoba jenž
je dealerem zaplatí malé placení, a jeho soupeř velké placení. Dealer je první na tahu. Po flopu,
dealer hraje poslední do konce partie.
Tři nejvíc hrané druhy pokeru jsou limitované, nelimitované a pot-limit holdem.
V nelimitovaném holdemu, hráč může vyzvednout sázku ve výšce větší od minimálního zvětšení
sázky do všech žetonů které má na stole (all-in; sázim všechno). Jestli někdo chce dodatečně
vyzvednout sázku, musí minimálně sázet ve výšce předběžného zvětšení sázky. Jestli hráč sází
všechny žetony které má a nemůže vyrovnat výšku předběžného vyzvednutí sázky, iniciální hráč
který vyzvedl sázku nemůže znovu vyzvedávat. V pot-limit holdemu, maximálně vyzvědnutí sázky
je ve výšce okamžitého potu.
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Odehrávaní partie
Hra začíná, když každý hráč dostane 2 karty, líci naspod. Hra s balíčkem se 52 kartami, bez jokerů.
Tyto karty jsou hráčovi individuální karty (poket cards; kapesné karty). Tyto karty každý hráč
dostává zvlášt´, a ukazuje se jiným hráčům jen během ukazování (showdown).
Partie začíná preflop sérií sázení. Začíná se od hráče vlevo od velkého zaplacení, potom kolem,
smerem ručiček hodin. Kolo sázení trvá dokud každý hráč neustopí (fold), sází všechny
chipy nebo vyrovná sázku s ostatními hráči v partii. Velké zaplacení (big blind) se považuje za
konečnou pozici sázení u preflopu, což znamená, že se tento hráč ptá, potvrzuje-li vklad
předcházejícího hráče nebo chce zvětšit vklad.
Po preflopu, jestli zůstanou aspoň 2 hráči v partii, dělí se 3 společné karty, lící nahoře (flop). Potom
jde nová série sázení. Sázení začíná od hráče vlevo od dealera a pokračuje směrem hodinových
ručiček.

Ukazování karet
Jestli zůstane jen jeden hráč v partii, není nutné ukazování karet. Ale, když zůstane víc, než jeden
hráč, každý hráč zformuje nejsilnější kombinaci z 5 společných a 2 individuální karty. Hráč může
používat obě, jednu nebo žádnou z individuálních karet ve své kombinaci.
Jestli hráč vyrovná, pot se dělí mezi nimi. To se stává zřídka, protože o vítězi obvykle rozhoduje
karta která se nazývá kiker. Je to nejsilnější karta která není částí vítězné kombinace. Pro kiker kartu
je důležitá její numerická hodnota, bez ohledu které skupine znamení patří.
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