Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické pod pořadovým číslem 995097-000-221109133116, skládající se z 140 stran,
odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.
Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstup bez viditelného prvku.
Subjekt, který konverzi provedl: Ministerstvo financí, IČ: 00006947
Konverze byla provedena dne: 09.11.2022
Poznámka:
Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální
evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .
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CLS KAJOT VLT + OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ TECHNICKÉ HRY:
1. 9 STARS
2. 9 STARS PLUS
3. ALCHEMY
4. ATLANTIS
5. AZTECS EMPIRE
6. BLOOD
7. BLOOD REVIVAL
8. BONUS JOKER
9. BONUS JOKER II
10. CRYSTAL MINERS
11. DICE 81
12. DOUBLE STARS
13. DYNAMITE 27
14. FOUR FRUITS
15. FOUR FRUITS II
16. FRUIT FACTORY 27
17. FRUIT FARM
18. GANGSTER WORLD
19. GOLDEN TREASURE
20. HALLOWEEN KING
21. HIGH FIVE 27
22. HORUS EYE
23. HOT FACTOR
24. ICE BAR 27
25. JOKER 243
26. JOKER 27

27. JOKER 27 PLUS
28. JOKER 81
29. JOKER AREA
30. JOKER BOOM
31. JOKER BOOM PLUS
32. JOKER DREAM
33. JOKER PLUS II
34. JOKER STAR 81
35. JOKER STRONG
36. KAJOT 27 LINES
37. KAJOT ROULETTE
38. LAND OF GHOSTS
39. LONDON PUB
40. LUCKY 81
41. LUCKY DRAGON
42. MAD MECHANIC
43. MAD MECHANIC
DELUXE
44. MAGIC LADY
45. MIDNIGHT FRUITS 81
46. MONSTER SLOTS
47. MULTI DIAMONDS 81
48. MULTI VEGAS 81
49. MYSTERY APOLLO II
50. NEON FRUITS
51. NEON FRUITS 2

52. OCCULTUM 81
53. PANDORA
54. POLY DIAMONDS
55. PUPPET SHOW
56. RICH FISH
57. RING OF FIRE XL
58. SECRET ROSE
59. SECRETS OF EGYPT
60. SIMPLY GOLD II
61. SIMPLY THE BEST 27
62. SIMPLY THE BEST 81
63. SLOT BIRDS
64. SLOT BIRDS 81
65. SMILING JOKER
66. SMILING JOKER II
67. SPEED CLUB
68. STARS
69. SUPER JOKER 40
70. TURBO 27
71. TURBO SLOTS
72. TURBO SLOTS 81
73. VIKINGS
74. WANTED!
75. WILD FRUITS
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9 STARS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ
HODINOVÁ PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
5 výherních linií
95 %
1 Kč
1000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL HVĚZDA
DVOJITÁ VÝHRA
BONUSOVÁ HRA
KOLO ŠTĚSTÍ

Symbol HVĚZDA rozsvítí hvězdy na bonusovém poli a je zároveň i výherním
symbolem.
V případě výhry na všech 5 liniích (9 stejných symbolů na třech válcích) se výhry
automaticky zdvojnásobí.
Padne-li kdekoliv na válcích symbol hvězdy, rozsvítí se na Bonusovém poli příslušná
hvězda, jejíž pozice odpovídá pozici na válcích. Takto se pokračuje až do rozsvícení
všech hvězd v poli. Bonusová hra se spustí po rozsvícení všech 9 hvězd v poli. Hráč
pak obdrží výhru, kterou si náhodně vytočí na výherním kole, kde vytočí zaprvé
některý z výherních symbolů a zadruhé násobek z možností 2x, 4x, 8x, 10x. Výhra
se pak vypočítá jako číselná hodnota uvedená dle výherní tabulky vylosovaného
symbolu krát vylosovaný násobek. Pro účely výpočtu výhry se použije výše celkové
sázky do hry, v rámci, které byla bonusová hra KOLO ŠTĚSTÍ spuštěna. Každá výše
sázky má své vlastní bonusové pole. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

HVĚZDA

100 x n

DIAMANT

30 x n

ČERVENÁ SEDMIČKA

8xn

MODRÁ SEDMIČKA

8xn

ŽLUTÁ SEDMČKA

8xn

ŽLUTÝ BAR

4xn

MODRÝ BAR

4xn

ČERVENÝ BAR

4xn

TŘEŠEŇ

2xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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9 STARS PLUS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
95 %
1 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to
znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
DVOJITÁ VÝHRA
SYMBOL HVĚZDA
(WILD)
BONUSOVÁ HRA
KOLO ŠTĚSTÍ

V případě výhry na všech 27 výherních liniích (9 stejných symbolů na
třech válcích) se výhry automaticky zdvojnásobí.
Symbol HVĚZDA nahrazuje jakýkoliv symbol. Symbol HVĚZDA rozsvítí
hvězdy na bonusovém poli.
Padne-li kdekoliv na válcích symbol hvězdy, rozsvítí se na Bonusovém
poli příslušná hvězda, jejíž pozice odpovídá pozici na válcích. Takto se
pokračuje až do rozsvícení všech hvězd v poli. Bonusová hra se spustí
po rozsvícení všech 9 hvězd v poli. Hráč pak obdrží výhru, kterou si
vylosuje na výherním kole, kde vytočí zaprvé některý z výherních
symbolů a zadruhé násobek z možností 5x, 7x, 10x, 12x, 15x, 20x.
Interakce hráče, které jsou během bonusové hry činěny, nemají vliv na
výsledek hry. Výhra se pak vypočítá jako faktor vylosovaného symbolu
krát vylosovaný násobek. Bonusové pole s hvězdami je spjato s výší
sázky. Každá výše sázky má své vlastní bonusové pole.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

HVĚZDA (WILD)

50 x n

DIAMANT

20 x n

ČERVENÁ SEDMIČKA

4xn

MODRÁ SEDMIČKA

4xn

ŽLUTÁ SEDMČKA

4xn

ŽLUTÝ BAR

2xn

MODRÝ BAR

2xn

ČERVENÝ BAR

2xn

TŘEŠEŇ

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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ALCHEMY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ
HODINOVÁ PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
5 výherních linií
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
80.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
MULTIPLIER (NÁSOBITEL): Padne-li 9, 12 nebo 15 shodných symbolů J, Q, K nebo A (případně doplněné
symbolem ALCHYMISTA (WILD)) na prvních 3, 4 nebo 5 válcích zleva, získává hráč automaticky 3x, 4x nebo 5x
násobek výhry.
SYMBOL ALCHYMISTA (WILD): V případě, je-li možné tímto vytvořit výherní kombinaci, symbol ALCHYMISTA
(WILD) se roztáhne přes celý válec, na kterém byl zobrazen a nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu KNIHA
(SCATTER).
BONUSOVÉ FUNKCE ALCHYMISTA: Náhodně se objevující postava alchymisty při nevýherních otočeních válců
může zdarma aktivovat jednu z následujících bonusových funkcí:
- ZAMÍCHÁNÍ (SHUFFLING): zamíchání symbolů na válcích po nevýherním otočení a vytvoření nové možné
výherní kombinace.
- PŘEBARVENÍ (CHANGING): přebarvení všech symbolů (J, Q, K nebo A) na válcích na jeden náhodně
zvolený symbol (J, Q, K, nebo A).
- NÁHODNĚ SE OBJEVUJÍCÍ SYMBOL WILD (RANDOM APPEAR WILD): náhodné dosazení symbolu
ALCHYMISTA (WILD) na válce.
Hráč tak může získat bonusovou výhru za nové výherní kombinace podle výherní tabulky.
BONUSOVÁ OTOČENÍ FREE SPINS: Bonusovou hru aktivují 3 symboly KNIHA kdekoli na válcích 1, 3 a 5
(SCATTER). Hráč si může vybrat jednu ze tří variant bonusových her s příslušnou BONUSOVOU FUNKCÍ
ALCHYMISTA:
- 9 bonusových otočení zdarma s bonusovou funkcí PŘEBARVENÍ (Changing Feature),
- 7 bonusových otočení zdarma s bonusovou funkcí NÁHODNĚ SE OBJEVUJÍCÍ SYMBOL WILD (Random
Appear Wild Feature),
- 5 bonusových otočení zdarma s bonusovou funkcí ZAMÍCHÁNÍ (Shuffling Feature).
V průběhu bonusového otočení jsou výhry úměrné celkové sázce do hry, v rámci, ve kterém byla bonusová otočení
spuštěna. Není možné získat v průběhu bonusové hry další bonusová otočení zdarma. Interakce hráče mají vliv na
vizualizaci hry, nikoli však na výsledek hry ani výherní podíl.
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VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

4x

5x

-

-

-

3x
5, 7 nebo 9 FREE
SPINS
-

KNIHA (SCATTER)

-

ALCHYMISTA (WILD)

-

-

ČERVENÝ KRYSTAL

10 x n

20 x n

150 x n

500 x n

MODRÝ KRYSTAL

6xn

12 x n

32 x n

250 x n

PRSTEN

4xn

8xn

16 x n

120 x n

ZLATO

3xn

6xn

12 x n

60 x n

TLOUČEK

-

4xn

8xn

20 x n

SVÍČKA

-

3xn

6xn

15 x n

A, K

-

2xn

4xn

10 x n

J, Q

-

1xn

2xn

5xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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ATLANTIS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
18 000 - 270 000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Perla
Klaun
Krab
Ježík
Želva
Mořská hvězdice
Chobotnice

A
K
Q
J
10
9

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony ATLANTIS v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí
v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
ATLANTIS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na pěti
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (KLAUN), který nahrazuje jakýkoli symbol mimo symbolu
PERLA. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat
bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie.
Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se
sčítají.
SYMBOL BONUS
Symbol PERLA je Scatter. Padnou-li minimálně tři symboly PERLA kdekoli na válcích, získává hráč 15
bonusových otočení zdarma. Získaná bonusová kola nelze losovat.
SYMBOL KLAUN
Padne-li jeden, nebo více symbolů KLAUN, nahrazuje symbol KLAUN jakýkoli jiný symbol kromě symbolu
PERLA. Pokud je symbol KLAUN součástí výherní linie, je hodnota výhry za tuto linii vynásobena dvěma.
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne určitý
počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije tabulka výher
a výše sázky do hry, v rámci, které byla bonusová otočení zdarma spuštěna, avšak veškeré výhry jsou
násobeny třemi (V tabulce výher je zobrazen trojnásobek).
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru,
ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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AZTECS EMPIRE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
10 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava do leva. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL WILD
BONUSOVÁ HRA
AZTECS PRINCESS

Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě SCATTER.
3x a více SCATTER kdekoli na válcích aktivuje bonusovou hru. Hráč získává
10x FREE SPINS – otočky zdarma. Během bonusové hry je při každém
druhém otočení garance tří symbolů WILD v jednom válci. Během bonusové
hry není možné získat další bonusové hry.

Speciální tlačítka:
BET LINES – volí sázku na linii
LINES – volí počet aktivních výherních linií
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

WILD (PYRAMIDA)

80 x m

1800 x m

5000 x m

MASKA

50 x m

120 x m

300 x m

KLÍČ

30 x m

100 x m

250 x m

MUŽ

20 x m

90 x m

200 x m

A, K

10 x m

40 x m

150 x m

10, J, Q

5xm

20 x m

80 x m

SCATTER (PRINCEZNA)

4xn
15 x n
m = sázka na linii, n = sázka na hru

40 x n
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BLOOD
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
18 000 - 270 000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Upír
Socha
Žena
Rakev
Kříž
Česnek
Srdce
A
K
Q
J
Wild (káď lidí)
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony BLOOD v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce.
BLOOD je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na pěti válcích
elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje symboly viditelné na
všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, je
přitom vždy pouze jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného válce.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv.
divoký symbol je symbol WILD (káď lidí), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce
zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
NÁSOBENÍ VÝHRY
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů J, nebo Q, nebo K anebo A na prvních třech,
případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky trojnásobek, případně čtyřnásobek anebo
pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a
pětinásobek za patnáct shodných symbolů.
SYMBOL WILD
Symbol WILD nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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BLOOD REVIVAL
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
20 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
250.000 Kč
18 000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Upír
Socha
Žena
Rakev
Kříž
Česnek

Srdce
A
K
Q
J
Wild (káď lidí)

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony BLOOD REVIVAL v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce.
BLOOD REVIVAL je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly ve dvaceti výherních
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na
této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat
bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie.
Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se
sčítají.
SYMBOL WILD
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní kombinaci.
Symbol WILD násobí danou výherní kombinaci 2x. V případě, že v jedné výherní kombinaci padne více
symbolů WILD, násobí se výhra za tuto výherní kombinaci za každý jednotlivý symbol 2x. (V případě 2
Wildů 4x, v případě 3 Wildů 8x).
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Symbol BONUS je scatter. Padne-li kombinace 3 symbolů BONUS kdekoli na válcích, spustí se bonusová
hra s deseti volnými otočeními. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do
hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.
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Náhodně může nastat situace, kdy se na obrazovce objeví několik symbolů stejného typu. Počet těchto
symbolů není nikterak limitován. V této situaci se příslušné symboly uzamknou (řetězem) a válce se v tomto
jednom uzamčení automaticky několikrát zdarma otočí (nemá vliv na počet volných bonusových otočení).
Dojde ke sbírání a uzamykání dalších, stejných symbolů, pro vytvoření náhodného počtu dalších linií.
Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru,
ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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BONUS JOKER
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
18 000 - 270 000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Citróny
Pomeranče
Hrozny
Třešně
Melouny

Zvonky
Sedmičky
Bonus
Joker – hlava šaška (WILD)

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony BONUS JOKER v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí
v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
BONUS JOKER je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v pěti výherních liniích na třech
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, která propojuje symboly viditelné
na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce jsou
od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS.
Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou
fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie.
Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se
sčítají.
SYMBOL BONUS
Padne-li 3 nebo více symbolů BONUS získává hráč automaticky 5 až 10 bonusových otočení zdarma za
každou výherní linii obsahující symbol bonus.
SYMBOL WILD
Padne-li jeden, nebo více symbolů JOKER, nahrazuje symbol JOKER jakýkoli jiný symbol kromě symbolu
BONUS.
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Padne-li v jedné z pěti výherních linií 3 symboly BONUS, spustí se bonusová otočení s náhodným
rozsahem 5-10 bonusových otočení zdarma za každou výherní linii.
V bonusové fázi této hry dostává hráč mimo standardní kombinace za každý samostatný symbol JOKER
výhru.
Výše výhry za každý jednotlivý symbol JOKER je stanovena na 20násobek sázky, která byla navolena do
hry, v rámci, které byla bonusová fáze spuštěna. V případě, že hráč obdrží celou výherní linii těchto symbolu
(tzn. 3x symbol JOKER), obdrží hráč výhru za tuto linii navíc, která je rovna 20násobku sázky, která byla
navolena do hry, v rámci, které byla bonusová fáze spuštěna. Znamená to tedy, že pokud hráč obdrží v
bonusové fázi hry 3x symbol JOKER, celková výhra bude 4x 20násobek sázky, která byla navolena do hry,
v rámci, které byla bonusová fáze spuštěna.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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BONUS JOKER II
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
400.000 Kč
18 000 - 270 000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Bonus Joker (Wild)
Joker (Wild)
Zvonky
Hrozny
Třešně
Citron
Meloun
Pomeranč
Sedma
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony BONUS JOKER II v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce.
Hra BONUS JOKER II je tříválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v pěti výherních liniích na třech
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, která propojuje symboly viditelné na všech
třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce je přitom vždy pouze
jeden symbol z každého elektronicky zobrazeného válce.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce zleva,
nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv. divoký symbol
je symbol WILD (Bonus Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato
hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL JOKER
Symbol Joker (Wild) se náhodně roztáhne na výšku válce a vzhledem k jeho funkci (Wild – nahrazuje jakýkoli symbol,
kromě symbolu BONUS JOKER) pomáhá vytvořit výherní linii.
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Padne-li v jedné z pěti výherních linií 3 symboly BONUS JOKER, spustí se bonusová otočení s náhodným rozsahem
5-15 bonusových otočení zdarma.
V bonusové fázi této hry dostává hráč mimo standardní kombinace za každý samostatný symbol Bonus osminásobek
sázky, která byla navolena do hry, v rámci, které byla bonusová fáze spuštěna.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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CRYSTAL MINERS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
40 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Wild
Bonus Wild
Bonus
Topaz
Akvamarín
Křišťál

Smaragd
Galenit
Fluorit
Granát
Zlato

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony CRYSTAL MINERS v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí
v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
CRYSTAL MINERS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly ve 40 výherních liniích
na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na
této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají
od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie.
Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se
sčítají.
SYMBOL BONUS
Symbol bonus má funkci SCATTER. Tři až pět symbolů BONUS rozmístěných na různých válcích na
libovolných pozicích vyhrává určitý počet bonusových otočení zdarma dle tabulky výher. Symbol BONUS
nedává žádnou jinou výhru.
SYMBOL BONUS WILD
Symbol BONUS WILD je přítomen pouze v bonusové hře a samostatně nevytváří žádnou výherní linii. Ve
výherních liniích během bonusové hry nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu BONUS.
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BONUSOVÁ HRA
Bonusová hra je spouštěna po výhře BONUS symbolů s určitým počtem bonusových otočení zdarma dle
tabulky výher umístěné na horní obrazovce. V průběhu každého otočení je umístěn náhodný počet BONUS
WILD symbolů na náhodném počtu válců. Při zastavení válců náhodný počet BONUS WILD symbolů zmizí
(spadne), a z těch, které zůstanou, se může utvořit výherní kombinace. Umístění BONUS WILD symbolů
nelze nijak ovlivnit interakcí hráče.
SYMBOL WILD
Symbol WILD je přítomen pouze v základní (nebonusové) hře a samostatně nevytváří žádnou výherní linii.
Ve výherních liniích během základní hry nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu BONUS.
BONUSOVÁ FUNKCE RESPIN
Čtyři stejné symboly SMARAGD nebo AKVAMARÍN anebo KŘIŠŤÁL umístěné nad sebou na jednom válci
vytvoří jeden kolosální symbol přes celý válec a spustí zdarma funkci RESPIN. Při funkci RESPIN dojde
k jednomu volnému otočení všemi válci, kromě válců, na kterých vznikl kolosální symbol. Funkce RESPIN
je spuštěna pouze jednou, a to i v případě, že je vytvořeno více kolosálních symbolů.
BONUSOVÁ FUNKCE SWAP
Na nevýherní obrazovce může dojít k náhodné záměně dvou sousedících symbolů mezi sebou, pro
možnost utvoření výherní kombinace. Rovněž může dojít k záměně více párů najednou na jedné nevýherní
obrazovce.
BONUSOVÁ FUNKCE MINING
V průběhu točení válců může náhodně dojít ke spuštění proudu lávy na druhém, třetím nebo čtvrtém válci.
Z něj je postavami Minerů vytažen náhodný počet kusů náhodného jednoho typu symbol, kromě symbolu
BONUS a symbolu WILD. Následně jsou vytažené symboly umístěny na náhodná místa na válcích a dojde
k utvoření výherních kombinace. Tuto bonusovou funkci nelze nijak ovlivnit interakcí hráče.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru,
ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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DICE 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
81 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
180.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Třešně
Citrón
Pomeranč
Švestka
Kiwi
Zvonek
Meloun
Joker
Kostka
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony DICE 81 v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a – navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro
všechny linie.
DICE 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v 81 výherních liniích na čtyřech válcích
elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje symboly viditelné na
všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce,
jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce zleva,
nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Výherní linie jsou
založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol.
Výherní linie začínají od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL JOKER
Symbol JOKER nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě symbolu KOSTKA.
SYMBOL KOSTKA
Symbol KOSTKA funguje jako scatter symbol. V případě, že padnou kdekoliv na válcích 3, nebo 4 symboly KOSTKA,
vstupuje hráč do režimu bonusových otočení zdarma. V bonusových otočeních zdarma se vizualizovaným hodem
kostkou (3 x symbol KOSTKA = jeden hod, 4 x symbol KOSTKA = 2 hody) získává počet otočení zdarma
s garantovanou výhrou. Počet otočení v bonusových otočeních zdarma je dán součtem hodnot zobrazených na
kostce v okamžiku jejího zastavení hráčem. K zastavení hodu kostkou je oprávněn pouze hráč, tzn. že doba
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přehrávání vizualizace není limitována časově, ale je vázána na hráčovu interakci. Interakce Hráče nemá vliv na
výsledek hry ani výherní podíl.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet symbolů
v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou výherní linií
propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích
zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných
výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za určitý počet
výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru, ať už se "SCATTER"
symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.

VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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DOUBLE STARS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
5 výherních linií
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

PRŮMĚRNÁ

Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že
výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
Nahrazuje jakýkoliv symbol.

SYMBOL BAR-JOKER-BAR
(WILD)
BONUSOVÁ OTOČENÍ
DOUBLE STARS

Pokud se po otočení válců zobrazí 3 symboly HVĚZDY (DOUBLE STAR) na jedné z
výherních linií, aktivuje se 10 bonusových otočení zdarma. V průběhu bonusové hry
jsou výhry úměrné celkové sázce do hry, v rámci, které byla bonusová otočení
spuštěna, a aktivuje se 27 výherních linií (criss-cross). V průběhu bonusových her je
možné získat další bonusové hry.

POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet symbolů
v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou výherní linií
propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích
zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných
výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

HVĚZDY (DOUBLE STAR)

5 x n + 10 FREE SPINS

77

100 x n

MELOUNY

30 x n

3-BAR

20 x n

HROZNY

15 x n

ZVONKY

10 x n

DOLARY

6xn

ŠVESTKY

4xn

POMERANČE

3xn

TŘEŠNĚ

2xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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DYNAMITE 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
480 000 Kč
90 000 Kč

Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
Nahrazuje jakýkoliv symbol.
Bonusovou výhru lze získat, pokud na střední pozici 1. a 3. válce padne
shodný symbol a současně tento symbol padne také na libovolné pozici 2.
válce. Podle toho, zda je tento shodný symbol na 2. válci přítomen 1x, 2x či
3x, má hráč šanci získat až 3x bonusovou výhru.
Linie pro bonusovou výhru jsou náhodně vylosovány a naznačeny na
meziválcích doutnákem.

SYMBOL JOKER
BONUSOVÁ VÝHRA

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

Standardní výhra
symbol 3x

Bonusová výhra
symbol 3x

7

40 x n

200 x n

HVĚZDA

16 x n

90 x n

ZVONEK

16 x n

70 x n

HROZEN

8xn

30 x n

MELOUN

8xn

30 x n

ŠVESTKA

2xn

8xn

POMERANČ

2xn

8xn

CITRÓN

2xn

6xn

TŘEŠNĚ

2xn

6xn

n = SÁZKA NA HRU
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FOUR FRUITS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
10 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
316 000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Citróny
Pomeranče
Hrozny
Třešně
Melouny

Sedmičky
Švestky
Zvonky
Joker – hlava šaška (WILD)
BONUS

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony FOUR FRUITS v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAX. SÁZKA, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí
v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
FOUR FRUITS je čtyřválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v deseti výherních liniích na čtyřech
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje
symboly viditelné na třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné
přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva, nebo zprava za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zprava nebo zleva, nebo doplněných tzv. „divokým symbolem“ v jedné z deseti výherních linií a získat
tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol JOKER, který nahrazuje jakýkoli
symbol kromě symbolu BONUS. Výherní linie 1,3,5,7 a 9 platí pouze pro tři válce zleva. Výherní linie 2,4,6,8
a 10 platí pouze pro tři válce zprava. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie.
Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se
sčítají.
SYMBOL BONUS
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, nahrazuje symbol Joker jakýkoli jiný symbol kromě symbolu
BONUS.
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Symbol BONUS je Scatter. Padnou-li tři symboly BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10 bonusových
otočení zdarma. Za symboly BONUS není žádná výhra a získaná bonusová kola nelze losovat. Během
bonusových kol platí 54 výherních linií v režimu criss-cross. Pro účely výpočtu výher se použije výše sázky
do hry, v rámci, které byla bonusová otočení spuštěna a její výši nelze měnit.
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru,
ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je
ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat
jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak
alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra
vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci
zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice
na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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FOUR FRUITS II
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
10 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
484.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Bonus
Joker
Švestky
Zvonky
Hrozny
Třešně
Citron
Meloun
Pomeranč
Sedma
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony FOUR FRUITS II v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAX. SÁZKA,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro
všechny linie.
FOUR FRUITS II je čtyřválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v deseti výherních liniích na čtyřech válcích
elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje symboly viditelné na
čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od
prvního válce zleva, nebo zprava za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce zprava
nebo zleva, nebo doplněných tzv. „divokým symbolem“ v jedné z deseti výherních linií a získat tak výhru definovanou
ve výherní tabulce. Tzv. divoký symbol je symbol JOKER, který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS.
Výherní linie 1,3,5,7 a 9 platí pouze pro tři válce zleva. Výherní linie 2,4,6,8 a 10 platí pouze pro tři válce zprava. Tato
hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL JOKER
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, nahrazuje symbol Joker jakýkoli jiný symbol kromě symbolu BONUS.
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Symbol BONUS je Scatter. Padnou-li tři symboly BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10 bonusových otočení
zdarma. Za symboly BONUS není žádná výhra a získaná bonusová kola nelze losovat. Během bonusových kol platí
54 výherních linií v režimu criss-cross. Pro účely výpočtu výher se použije výše sázky do hry, v rámci, které byla
bonusová otočení spuštěna a její výši nelze měnit.
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FUNKCE VOLNÉHO OTOČENÍ SE ČTYŘMI STEJNÝMI SYMBOLY
V případě, že padnou hráči čtyři stejné symboly uskupené na válcích do čtverce (čtverec o velikosti 2x2 stejných
symbolů), dojde k zablokování těchto symbolů. Poté všechny válce automaticky provedou jedno volné otočení.
Během tohoto volného otočení zůstávají čtyři zablokované symboly na svém místě. Tyto symboly jsou však stále
aktivní pro možnost vytvoření dalších výherních linii. Volných otočení může být více za sebou, dojde-li ke splnění
podmínek pro jejich aktivaci. Tedy padne-li vždy po skončení posledního otočení uskupená čtveřice stejných
symbolů.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet symbolů
v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou výherní linií
propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích
zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných
výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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FRUIT FACTORY 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1.000 Kč
426.000 Kč
90.000 Kč

Základní údaje: Tříválcová hra s hrou na 27 výherních linií (criss-cross). Výhry jsou platné zleva doprava. Je možné
během jedné hry získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL WILD

nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS.

DOTOČENÍ ZDARMA
(RESPIN)

Pokud po otočení válců zobrazený symbol WILD není součástí výherní kombinace,
expanduje na všechny 3 pozice na jeho válci a zbylé dva válce se roztočí ještě jednou
zdarma.
Pokud se po otočení válců zobrazí 3 symboly BONUS, aktivuje se 10 bonusových
otočení FREE SPINS zdarma. Během bonusové hry lze získat další bonusové otočení
FREE SPINS. Během bonusových otočení může docházet k situaci RESPIN, tato
nenavyšuje počitadlo získaných FREE SPINS. Pro účely výpočtu výher v rámci
bonusových otočení se použije výše celkové sázky do hry, v rámci, které byla
bonusová otočení spuštěna.

BONUSOVÁ HRA FREE
SPINS

POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet symbolů
v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou výherní linií
propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích
zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných
výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

BONUS

10 x FREE SPINS

SEDMIČKY

120 x n

2-BAR

20 x n

MELOUNY

8xn

ZVONKY, HROZNY, POMERANČE

3xn

ŠVESTKY, TŘEŠNĚ, DOLARY

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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FRUIT FARM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
5 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
61.017 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
VELKÉ SYMBOLY
BONUSOVÁ FUNKCE JEŽEK

Symboly mohou náhodně dopadnout ve formě velkých dlaždic (2x2 nebo 3x3). Tyto
velké dlaždice se počítají jako základní symboly na všech pozicích, které pokrývají.
Pokud po zastavení válců není na válcích žádná výherní kombinace, může se náhodně
objevit postava ježka, která nahradí jeden z nevýherních symbolů jiným výherním
symbolem, a hráč tak získá bonusovou výhru v závislosti na výherní tabulce a sázce
do hry, v rámci, ve kterém byla funkce aktivována.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

MELOUN

2xn

20 x n

HROZEN

1xn

10 x n

ŠVESTKA

0.8 x n

4xn

POMERANČ

0.6 x n

3xn

CITRON

0.4 x n

2xn

TŘEŠEŇ

0.2 x n

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

GANGSTER WORLD
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
10 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Bonus
Wild
Molotov
Nevěstka
A
J
Q

K
Peníze
Šerif
Brokovnice
Whiskey

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony GANGSTER WORLD v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí
v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
GANGSTER WORLD je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly ve dvaceti
výherních liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo
křivka, která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné
symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat
bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více symbolů WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol dvěma.
SYMBOL WILD
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní linii.
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SPECIÁLNÍ BONUS
Pokud je hra nevýherní, může nastat jedna z níže uvedených situací:
1. VYŘAZENÍ SYMBOLEM WILD
Symbol Wild může vyřadit některé symboly svým nahrazením a vytvořit tak výherní linii.
2. EXPLOZE SYMBOLEM MOLOTOV
Symbol Molotov exploduje a symboly umístěné v jeho blízkosti zmizí. V případě, že je symbolů
Molotov více, nastane řetězová reakce. Prázdná místa jsou pak shora doplněna novými symboly,
které v kombinaci se stávajícími vytvoří výherní linii.
3. SRAŽENÍ SYMBOLU GANGSTEREM – BATSMASH
Po zastavení válců přijde na obrazovku gangster a pálkou srazí několik symbolů z herního pole.
Prázdná místa jsou pak doplněna shora novými symboly, které spolu se stávajícími vytvoří výherní
linii.
4. BROKOVNICE
Po zastavení válců přijde na obrazovku gangster a sestřelí několik symbolů z herního pole. Prázdná
místa jsou pak doplněna shora novými symboly, které spolu se stávajícími vytvoří výherní linii.
5. SYMBOL WANTED
Pokud se na obrazovce objeví několik symbolů Q, nebo K, nebo A anebo J, minimálně však v počtu
pěti symbolů, tak se symboly uzamknou a válce se několikrát zdarma otočí. Dojde ke sbírání
příslušných písmen tak dlouho, dokud nevznikne alespoň jedna výherní linie. Po jejich posbíraní se
symboly odemknou a vyhodnotí se výherní linie.
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Symbol BONUS je scatter. Padne-li linie symbolů BONUS kdekoli na válcích, spustí se bonusová hra s
deseti volnými otočeními.
Při vstupu do bonusové hry si může hráč zvolit jednu ze tří map (trasa jízdy). V závislosti na volbě mapy
může hráč získat bonusová kola navíc, nebo peněžní obnos anebo nemusí získat nic.
Náhodně může nastat situace, kdy se na obrazovce objeví několik symbolů Q, nebo K, nebo A anebo J. V
této situaci se příslušné symboly uzamknou a válce se automaticky několikrát zdarma otočí (nemá vliv na
počet volných bonusových otočení). Dojde ke sbírání a uzamykání dalších, stejných symbolů, pro vytvoření
náhodného počtu dalších linií. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru,
ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

GOLDEN TREASURE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
500 000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Truhla
Třešně
Citrón
Meloun

Pomeranč
Švestka
Červená sedma
Víno

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony GOLDEN TREASURE v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí
v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
GOLDEN TREASURE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na
této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů
od prvního válce zleva a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního
válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry.
SYMBOL BONUS
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li nejméně 3 symboly
TRUHLA kdekoli na válcích, získává hráč až 58 bonusových otočení zdarma. Hráč vybere vždy dvě nebo
více truhel, a tak odkryje svůj získaný počet volných otočení zdarma. Výběr se uskutečňuje dotykem na
příslušné truhly na dotykové obrazovce.
Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne určitý
počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije tabulka výher
a výše sázky do hry, v rámci, které byla bonusová otočení zdarma spuštěna, avšak veškeré výhry jsou
násobeny třemi (V tabulce výher je zobrazen trojnásobek).
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru,
ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 500 Kč.
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HALLOWEEN KING
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava doleva. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
DVOJITÁ VÝHRA
BONUSOVÁ HRA
HALLOWEEN WAY

Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu SCATTER.
15x stejný symbol (citrón, švestka, třešeň, pomeranč) násobí výhru x2.
Hra je automaticky spuštěna, pokud hráč obdrží na druhé linii, třetího válce
symbol JOKER. Symbol JOKER postupně oběhne všechny pozice na
válcích a doplní případné výherní kombinace. Po ukončení bonusové hry se
uprostřed obrazovky ukáže okno s celkovou výhrou z bonusové hry.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

7

-

20 x n

200 x n

500 x n

SCATTER

-

5xn

20 x n

200 x n

HROZEN

-

10 x n

40 x n

100 x n

MELOUN

-

10 x n

40 x n

100 x n

CITRÓN

-

4xn

10 x n

40 x n

POMERANČ

-

4xn

10 x n

40 x n

ŠVESTKA

-

4xn

10 x n

40 x n

TŘEŠEŇ

1xn

4xn

10 x n

40 x n

n = SÁZKA NA HRU
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HIGH FIVE 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií (criss-cross)
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
Nahrazuje jakýkoliv symbol.
Pokud na střední linii obdrží hráč 3x symbol melounů obdrží 15 otáček zdarma
(FREE SPINS). Pokud na střední linii obdrží hráč 3x symbol třešní, obdrží 5
otáček zdarma (FREE SPINS). Během bonusové hry lze získat další otáčky
zdarma.
Pro získání bonusové výhry je nutné zaplnit 9místné pole příslušeného
symbolu na horní obrazovce. Volná políčka jsou zaplněna, pokud hráč obdrží
výhru na linii shodných pozic, jako jsou ty na horní obrazovce u výherního
symbolu dosud neobsazené.

SYMBOL JOKER
BONUSOVÁ HRA
FREE SPINS
BONUSOVÁ VÝHRA
HIGH FIVE

POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je
ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat
jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak
alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra
vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci
zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice
na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

BONUSOVÁ VÝHRA

SEDMIČKY

80 x n

400 x n

ZVONEK

30 x n

150 x n

3-BAR

10 x n

50 x n

2-BAR

8xn

40 x n

MELOUN

4xn

20 x n

ŠVESTKY, POMERANČE, TŘEŠNĚ

2xn

10 x n

n = SÁZKA NA HRU
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HORUS EYE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Wild
Randomizer
Multiplier
Respin
Mystery
Scarabeus
Mumie

Jestřáb
Sarkofág
Ankh
Tutanchamon
Sfinga
Stéla

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony HORUS EYE v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí
v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
HORUS EYE je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na
třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje
symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Tzv. divoký symbol je symbol WILD (joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu RESPIN,
MYSTERY, RANDOMIZER, 2x MULTIPLIER, 3x MULTIPLIER a 4x MULTIPLIER. Výherní linie začínají od
prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie.
Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se
sčítají.
Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross.
SYMBOL WILD
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě následujících symbolů: Mystery, Respin, Randomizer, 2x
Multiplier, 3x Multiplier, 4x Multiplier.
SYMBOL RANDOMIZER
Symbol Randomizer se po zastavení válců změní na jeden z následujících symbolů: Wild, 2x Multiplier, 3x
Multiplier, 4x Multiplier, Respin nebo Mystery.
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SYMBOL MULTIPLIER
Symbol Multiplier vynásobí výhru za celou obrazovku. Pokud je symbolů Multiplier na obrazovce více, pak
se výhra násobí každým z nich.
SYMBOL RESPIN
V případě, že padne symbol Respin, získává hráč jedno otočení válců zdarma. Maximální počet po sobě
jdoucích symbolů Respin je elektronicky limitován na čtyři.
SYMBOL MYSTERY
Za každý samostatný symbol Mystery obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20násobku sázky.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je
ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat
jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak
alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra
vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci
zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice
na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 300 Kč.
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HOT FACTOR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
81 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
432 000 Kč
90 000 Kč

Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
BONUSOVÁ HRA
HOT FACTOR X2

Nahrazuje jakýkoliv symbol.
Každá výhra způsobí zabarvení písmene z nápisu HOT FACTOR x2. Při
zabarvení celého názvu bonusové hry je následná výhra x2.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

4x

JOKER

120 x n

2-BAR

60 x n

HVĚZDA

40 x n

MELOUN

20 x n

ZVONEK

8xn

ŠVESTKA

4xn

POMERANČ

4xn

DOLAR, TŘEŠEŇ

2xn

n = SÁZKA NA HRU
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ICE BAR 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
75 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
450.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL ICE BAR (WILD)
PROPADÁVÁNÍ SYMBOLŮ

BONUSOVÁ HRA MYSTERY
(ZELENÉ, ŽLUTÉ A
ČERVENÉ DIAMANTY)

Symbol ICE BAR nahrazuje jakýkoliv symbol.
V případě, že se po otočení válců symbol ICE BAR stane součástí výherní kombinace,
kterou pomohl vytvořit, budou symboly této výherní linie
zamrazené, odstraněné z válců vybuchnutím a zdarma nahrazené symboly z vyšších
pozic na válcích. Hráč tak v rámci jednoho otočení může získat další výhry. Při výbuchu
symbolů a jejich nahrazení novými symboly je navýšen násobek (multiplikátor) pro
případnou další výhru v dané hře vždy o jeden z možných násobků (na x2, x4, x8, x16
nebo x32).
3 ICE BAR SYMBOLY kdekoli na válcích (minimálně jeden na každém válci) aktivují
bonusovou hru. Hráč si vybere jeden ze tří symbolů ICE BAR na obrazovce a poté
podle výběru jedné z úrovní MYSTERY skryté pod vybraným symbolem ICE BAR získá
bonusovou výhru zobrazenou ve výherní tabulce (každá celková sázka do hry, v rámci
které byla bonusová hra spuštěna, má své hodnoty bonusových výher jednotlivých
úrovní MYSTERY): 40 x n (40 x celková sázka do hry) pro úroveň Zelené diamanty, 75
x n (75 x celková sázka do hry) pro úroveň Žluté diamanty a 150 x n (150 x celková
sázka do hry) pro úroveň Červené diamanty. Interakce hráče mají vliv na vizualizaci
hry, nikoli však na výsledek hry ani výherní podíl.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

ICE BAR (WILD)

BONUSOVÁ VÝHRA MYSTERY

HVĚZDA

20 x n

MELOUN

10 x n

HROZEN

7xn

ZVONEK

5xn

DOLAR

2xn

ŠVESTKA

2xn

POMERANČ

1xn

TŘEŠEŇ

1xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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JOKER 243
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
243 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava doleva. Během jedné hry je možné získat výhru na více
výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL WILD
TETRIS

BONUSOVÝ REŽIM
JOKER
BONUSOVÁ HRA
FREE SPINS

Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu SCATTER.
V případě výhry jsou symboly výherní linie odstraněny z válců vybuchnutím
a jsou nahrazeny symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak v rámci jedné
otočky může získat více výher. Při výbuchu symbolů je navýšen násobek
pro případnou další výhru systémem x2, x3, x4, … atd., dokud se nezobrazí
nevýherní kombinace.
Tento režim je automaticky aktivován po každé bonusové hře FREE SPINS.
Hráč má možnost libovolně měnit sázku. Bonusový režim trvá 50 otáček.
Všechny výhry v bonusovém režimu jsou násobeny minimálně x2 až
maximálně x9.
Bonusovou hru aktivují 3 a více symbolů SCATTER kdekoli na válcích.
Během bonusové hry získá hráč 10x FREE SPIN (otočení zdarma). Pro
účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry,
v rámci, které byla bonusová hra spuštěna.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

7

10 x n

20 x n

60 x n

SCATTER

6xn

12 x n

24 x n

ZVONKY

6xn

12 x n

24 x n

3-BAR

4xn

8xn

16 x n

HROZNY, ŠVESTKY, DOLLAR

2xn

3xn

4xn

TŘEŠNĚ, POMERANČ

1xn

2xn

3xn

n = SÁZKA NA HRU
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JOKER 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1.000 Kč
194.000 Kč
90.000 Kč

Základní údaje: tříválcová hra s hrou na 27 výherních linií. Je možné během jedné hry získat výhru na více výherních
liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
BONUSOVÁ OTOČENÍ
FREE SPINS

Pokud po otočení válců padnou tři symboly CHERRY BONUS na střední linii, hráč
obdrží jedno bonusové otočení zdarma. Pokud po otočení válců padnou tři
symboly STAR na střední linii, hráč obdrží 10 bonusových otočení zdarma. Tato
bonusová otočení je možné získat během nebonusových her, ve kterých není
přidělena výhra. Počet bonusových otočení odehraných a k odehrání je
znázorněn v informační liště. Při bonusových otočení se změní barva pozadí
válců. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše
celkové sázky do hry, v rámci, které byla bonusová otočení spuštěna.

9 stejných symbolů násobí výhru x2.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

MELOUN

16 x n

CHERRY

2xn

DOLAR

2xn

POMERANČ

2xn

ŠVESTKA

2xn

ZVONEČEK

16 x n

HVĚZDA

20 x n

BAR

40 x n

KAJOT JOKER

60 x n
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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JOKER 27 PLUS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

PRŮMĚRNÁ

Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že
výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER (WILD)
BONUSOVÁ OTOČENÍ
FREE SPINS

MULTIPLIER (NÁSOBITEL)

Nahrazuje jakýkoliv symbol.
3 stejné symboly v řadě na prostřední výherní linii aktivují bonusová otočení
FREE SPINS. Hráč tak získá bonusová otočení zdarma dle výherní tabulky
umístěné na horním monitoru. V průběhu bonusových otočení jsou výhry úměrné
celkové sázce na hru, v rámci, které byla bonusová otočení spuštěna. V průběhu
bonusových otočení je možné získat další otočení zdarma.
Padne-li 9 shodných symbolů (případně doplněných symbolem JOKER), získává
hráč automaticky dvojnásobek celkové výhry.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

JOKER (WILD)

100 x n

HVĚZDA

50 x n

BAR

20 x n

MELOUN

10 x n

ZVONEK

4xn

ŠVESTKA

4xn

DOLAR

2xn

POMERANČ

2xn

TŘEŠEŇ

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

VÝHERNÍ TABULKA FREE SPINS
SYMBOL

3x

JOKER (WILD)

100 FREE SPINS

HVĚZDA

20 FREE SPINS

BAR

50 FREE SPINS

MELOUN

10 FREE SPINS

ZVONEK

4 FREE SPINS

ŠVESTKA

4 FREE SPINS

DOLAR

2 FREE SPINS

POMERANČ

2 FREE SPINS

TŘEŠEŇ

1 FREE SPIN
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JOKER 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
7, případně 81 výherních linií
95 %
5 Kč
1.000 Kč
148.000 Kč
90.000 Kč

Základní údaje: čtyřválcová hra s hrou na 7 nebo 81 výherních linií. Je možné během jedné hry získat výhru na více
výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
ZELENÝ SYMBOL BAR

Zelený symbol BAR = JOKER. Nahrazuje jakýkoliv symbol.

Před roztočením válců je počet aktivních výherních linií 7. Pokud se během točení válců na některém z válců zastaví
ve viditelné pozici symbol KAJOT JOKER BAR, je aktivován režim 81 výherních linií, což je zároveň signalizováno
číslem na zvonku vedle válců a krátkým zazvoněním během točení válců.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

4x

KAJOT JOKER BAR

120 x n

SEDMIČKA

60 x n

HVĚZDA

12 x n

HROZNY

10 x n

MELOUN

8xn

ŠVESTKA

2xn

POMERANČ

2xn

CITRON

1xn

TŘEŠEŇ

1xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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JOKER AREA
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po
zatočení válců
11 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava doleva. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
BONUSOVÁ HRA
JOKER AREA

Nahrazuje jakýkoliv symbol.
Hra je automaticky spuštěna, získá-li hráč na druhém nebo třetím válci
symbol JOKER. Jeden symbol JOKER spouští 4x free spin (otáčky
zdarma) na druhém a třetím válci. První a čtvrtý válec se netočí. Během
bonusové hry je možné vyhrát další bonusové hry. Výhry se sčítají. Pro
účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry,
v rámci, které byla bonusová hra spuštěna.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

7

25 x n

50 x n

100 x n

HVĚZDA

10 x n

20 x n

40 x n

HROZEN

8xn

16 x n

32 x n

MELOUN

8xn

16 x n

32 x n

ŠVESTKA

1xn

2xn

4xn

POMERANČ

1xn

2xn

4xn

CITRON

1xn

2xn

4xn

TŘEŠEŇ

1xn

2xn

4xn

n = SÁZKA NA HRU
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JOKER BOOM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
88.200 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A NAVAZUJÍCÍ SPECIÁLNÍ HRY
SYMBOL JOKER BAR
(WILD)
DRUHÁ ŠANCE
NAVAZUJÍCÍ SPECIÁLNÍ
HRY BOOM SPINS

Symbol JOKER BAR nahrazuje všechny symboly včetně symbolu HVĚZDA.
Pokud se symbol JOKER BAR nestane po otočení válců součástí výherní
kombinace, zůstává na své pozici pro danou sázku i v následující hře.
Pokud se po otočení válců zobrazí 3x symbol HVĚZDA, aktivuje 10, nebo 4x
symbol HVĚZDA 20 navazujících speciálních her BOOM SPINS. Pro aktivaci
platí, že symbol HVĚZDA musí být vždy právě jeden na jednom válci. Navazující
speciální hry BOOM SPINS nejsou zdarma, hráči se za každé otočení odečte
navolená celková sázka do hry, ve které byly symboly HVĚZDA získány, z pole
KREDIT. Při změně této celkové sázky nelze zbývající navazující speciální hry
odehrát, ale při návratu na původní sázku se bude moct pokračovat v udělených
navazujících hrách. Během navazujících speciálních her BOOM SPINS jsou
všechny 3 symboly na prvním válci přeměněné v symbol JOKER BAR. V průběhu
navazujících speciálních her lze získat další speciální hry. Hráč může hodnotu
sázky změnit před spuštěním každé navazující speciální hry BOOM SPINS. Hru
může hráč rovněž kdykoli ukončit a opustit.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

HVĚZDA (SCATTER)

10 BOOM SPINS

20 BOOM SPINS

JOKER BAR (WILD)

-

-

SEDMIČKA

20 x n

200 x n

MELOUN

8xn

80 x n

HROZEN

4xn

40 x n

ŠVESTKA

1xn

4xn

POMERANČ

1xn

4xn

CITRON

1xn

4xn

1xn

4xn

TŘEŠEŇ

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

JOKER BOOM PLUS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
81 výherních linií
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A NAVAZUJÍCÍ SPECIÁLNÍ HRY
SYMBOL JOKER BAR
DRUHÁ ŠANCE
NAVAZUJÍCÍ SPECIÁLNÍ
HRY BOOM SPINS

Nahrazuje všechny symboly včetně symbolu HVĚZDA (SCATTER).
Pokud se po otočení válců získaný symbol JOKER BAR (WILD) nestane součástí
výherní kombinace, zůstává na své pozici pro jednu následující hru.
Pokud se po otočení válců zobrazí 3 symboly HVĚZDA (SCATTER), aktivuje se
bonusová hra BOOM SPINS. Pro aktivaci platí, že symbol HVĚZDA (SCATTER)
se počítá maximálně jeden na každém válci. Hráč si může vybrat jednu ze dvou
variant BOOM SPINS otáček. Za tři symboly HVĚZDA obdrží buď 10 otáček se
symbolem WILD na prvním válci nebo 5 otáček se symbolem WILD na prvním a
čtvrtém válci. Za 4 symboly HVĚZDA obdrží 20, resp. 10 takovýchto otáček.
Otáčky BOOM SPINS nejsou otáčky zdarma – hráči se za každou takovou otáčku
odečte aktuální sázka z pole KREDIT. Při změně této celkové sázky nelze
zbývající navazující speciální hry odehrát, ale při návratu na původní sázku se
bude moct pokračovat v udělených navazujících hrách. Během navazujících
speciálních her BOOM SPINS jsou všechny 3 symboly na prvním válci
přeměněné v symbol JOKER. Během těchto bonusových her lze získat další
otáčky BOOM SPINS. Hráč může hodnotu sázky změnit před spuštěním každé
navazující speciální hry BOOM SPINS. Hru může hráč rovněž kdykoli ukončit a
opustit. Interakce hráče nemají vliv na výherní podíl.

VÝHERNÍ TABULKA
4x

SYMBOL
SEDMIČKA

3x
20 x n

200 x n

MELOUN

8xn

80 x n

HROZEN

4xn

40 x n

ŠVESTKA

1xn

4xn

POMERANČ

1xn

4xn

CITRON

1xn

4xn

TŘEŠEŇ

1xn

4xn

HVĚZDA (SCATTER)

5/10 BOOM SPINS

10/20 BOOM SPINS

JOKER BAR

-

-

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

JOKER DREAM
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

Výhry jsou platné zleva doprava, zprava doleva a na třech středních válcích i samostatně. Během jedné
hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. V jedné linii se
započítává vždy jen nejvyšší výhra.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
BONUSOVÁ HRA
DREAM

Nahrazuje jakýkoliv symbol.
Padne-li na jakémkoli válci symbol JOKER, rozsvítí se políčko JOKER na
shodné pozici nad tímto válcem. Po rozsvícení všech tří políček JOKER
v ukazateli nad válcem se spustí bonusová hra DREAM. Hráč získá 5x FREE
SPIN. Během této bonusové hry se všechny symboly na daném válci změní
v symbol JOKER, který doplní případnou výherní kombinaci na linii.
Zobrazování JOKER políček je samostatné pro každou výši sázky.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

7-ČERVENÁ

16 x n

60 x n

200 x n

2-BAR, 3, BAR

8xn

16 x n

80 x n

HROZEN, ZVONEK

5xn

10 x n

40 x n

ŠVESTKA, POMERANČ

3xn

6xn

16 x n

TŘEŠEŇ. DOLLAR

2xn

4xn

8xn

n = SÁZKA NA HRU

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

JOKER PLUS II
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1.000 Kč
252.000 Kč
90.000 Kč

Základní údaje: tříválcová hra s hrou na 27 výherních linií. Je možné během jedné hry získat výhru na více výherních
liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SYMBOL KAJOT JOKER
BAR

Nahrazuje všechny symboly a v případě doplnění výherní kombinace je výhra
hodnocena výše – dle výherní tabulky.

VÝHERNÍ TABULKA
3x

WINFAKTOR – PŘI DOPLNĚNÍ JOKEREM

SEDMIČKA

40 x n

60 x n

ZVONEK

20 x n

30 x n

HROZEN

16 x n

24 x n

2BAR

16 x n

24 x n

TŘEŠEŇ

2xn

3xn

DOLAR

2xn

3xn

POMERANČ

2xn

3xn

SYMBOL

ŠVESTKA

2xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

3xn

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

JOKER STAR 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
81 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
498 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava doleva. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
Nahrazuje jakýkoliv symbol.
Pokud je symbol JOKER BAR součástí výherní kombinace, násobí výhry
dané hry takto:1x symbol KAJOT JOKER BAR = výhra x2
2x symbol KAJOT JOKER BAR = výhra x4
3x symbol KAJOT JOKER BAR = výhra x8

SYMBOL KAJOT
JOKER BAR

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

KAJOT JOKER BAR

-

230 x n

SEDMIČKA

16 x n

160 x n

HVĚZDA

6xn

60 x n

HROZNY

4xn

40 x n

MELOUN

2xn

8xn

ŠVESTKA

1xn

4xn

POMERANČ

1xn

4xn

CITRON

1xn

2xn

TŘEŠEŇ

1xn

2xn

n = SÁZKA NA HRU

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

JOKER STRONG
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava doleva. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
BONUSOVÁ HRA
JOKER ROUND

Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu SCATTER.
Hra je automaticky spuštěna, pokud hráč obdrží na druhé linii, třetího válce
symbol JOKER. Symbol JOKER oběhne obvod válců po první linii, první a
pátý válec druhé linie, třetí linii a doplní případné výherní kombinace. Po
ukončení bonusové hry se uprostřed obrazovky ukáže okno s celkovou
výhrou z bonusové hry.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

7

-

20 x n

200 x n

500 x n

SCATTER

-

5xn

20 x n

200 x n

HROZNY

-

10 x n

40 x n

100 x n

MELOUN

-

10 x n

40 x n

100 x n

TŘEŠEŇ

1xn

4xn

10 x n

40 x n

CITRÓN

-

4xn

10 x n

40 x n

POMERANČ

-

4xn

10 x n

40 x n

ŠVESTKA

-

4xn

10 x n

40 x n

n = SÁZKA NA HRU

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

KAJOT 27 LINES
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1.000 Kč
120.000 Kč
90.000 Kč

Základní údaje: Tříválcová hra na 27 výherních linií (criss-cross). Je možné během jedné hry získat výhru na více
výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER

BONUSOVÁ HRA BONUS
STAR

nahrazuje jakýkoli symbol včetně symbolu BONUS STAR
Kombinace 3 symbolů JOKER na výherní linii bez doplnění alespoň jedním symbolem
BONUS STAR generuje pouze výhru za výherní kombinaci dle výherní tabulky a
neaktivuje se losování bonusové výhry.
Losování bonusové výhry aktivují 3 symboly BONUS STAR, minimálně jeden na
každém válci. Výhru určuje hodnota na kole štěstí, které se zobrazí na dolní obrazovce.
Hráč může získat 30 až 100násobek celkové sázky do hry. Pro účely výpočtu výhry
v rámci bonusové hry se použije výše celkové sázky do hry, v rámci, které byla
bonusová hra „kolo štěstí“ spuštěna. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani
výherní podíl.

POPIS FUNKCE CRI SS-CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet symbolů
v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou výherní linií
propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích
zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných
výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

KAJOT-JOKER-BAR

30 x n

SEDMIČKY, 2-BAR

30 x n

MELOUNY, ZVONKY

10 x n

ŠVESTKY, KAJOT-LINES

4xn

TŘEŠNĚ, CITRONY, POMERANČE
Bonusová výhra BONUS STAR
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

2xn
30–100 x n

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

KAJOT ROULETTE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
HODNOTY MINCÍ
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA – HERNA/CASINO

ruleta
cílem hry je vsadit na číslo nebo skupinu čísel, na kterém se
zastaví kulička
97,3 %
1 Kč
1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč, 100 Kč
1000 Kč
36 000 Kč
48 600 Kč

Hrací pole rulety obsahuje celkem 37 číselných pozic od 0 do 36. V levé horní části je „RACE TRACK“ pro
sázení na výseče z kola rulety. V pravé horní části je historie posledních 11 padnutých čísel včetně
procentuálních statistik.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
ZDVOJNÁSOBIT A ROZTOČIT
ZPĚT

VYMAZAT
REBET
AUTOMATICKY ROZTOČIT
ROZTOČIT

Zdvojnásobí hodnotu mincí položených na hracím poli a spustí hru
rulety.
Odebere poslední sázku umístěnou na hracím poli rulety, v případě
sázky na jednu z částí race track vrací sázky zpět po jednotlivých
mincích.
Odebere veškeré sázky z hracího pole rulety.
Zopakuje sázky uskutečněné v předchozí hře.
Zahájí automatické spouštění hry do vyčerpání kreditu, nebo ukončení
opětovným stiskem, zvolené sázky se opakují.
Spouští 1 kolo hry.

PRŮBĚH HRY
Sázky se provádí výběrem mincí a jejich umístění na požadované číslo, nebo skupinu čísel. Stiskem tlačítka
roztočit, je ukončeno kolo sázení a je možné sledovat průběh hry na horním monitoru, nebo ve výseči horní
části spodního monitoru.
PRŮBĚH HRY
PŘÍMÁ SÁZKA
DĚLENÁ SÁZKA
SÁZKA NA ULIČKU
ROHOVÁ SÁZKA
SÁZKA NA ŘADU

SÁZKA NA SLOUPEC
SÁZKA NA TUCET

Minci lze vsadit přímo na kterékoliv číslo včetně nuly.
Minci lze umístit na kterékoliv dvě sousedící čísla tak, že se položí na
čáru, která tato dvě čísla odděluje. Je proto také možné umístit minci na
čáru oddělující 0 a 1, 2 a 3.
Sázka na uličku se uzavírá na tři čísla. Mince se umísťuje na vnější
okrajovou čáru hracího pole, vedle odpovídající řady tří čísel. Tímto je
také umožněno uzavírat sázky na 0, 1 a 2 stejně jako na 0, 2 a 3.
Rohová sázka pokrývá čtyři čísla. Mince se klade na kříž rozdělující
daná čtyři čísla. Lze tak vsadit i na čísla 0, 1, 2 a 3.
Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tedy šest různých čísel ve
dvou řadách po třech. Mince se umísťuje na nejbližší okrajovou čáru
hracího pole rulety, a to na místo, kde se kříží s čárou oddělující dané
dvě řady.
Na kratší straně hracího pole rulety jsou tři pole označená „2 to 1“.
Umístěním mince do jednoho z těchto polí je vsazeno na všech 12 čísel
v daném řádku (vyjma 0).
Sázku na skupinu dvanácti čísel lze uzavřít umístěním mince do
jednoho ze tří polí označených „1st 12“, „2nd 12“ nebo „3rd 12“.

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

SÁZKA NA
ČERNÁ/ČERVENÁ,
SUDÁ/LICHÁ, NÍZKÁ/VYSOKÁ
ČÍSLA

Sázka umístěná v jednom z polí v dolní části hracího pole rulety,
pokrývá polovinu všech čísel v hracím poli (vyjma 0). Každé pole
zahrnuje 18 čísel.

MOŽNOSTI SÁZEK „RACE TRACK“
Le Tiers du Cylindre je sázkou na dvanáct čísel kola od 33 do 27, která
se nachází naproti 0. K této sázce je potřeba použít 6 mincí a umístit je
po jedné na každou z následujících dvojic: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24,
27/30, 33/36.
Les Voisins du Zéro je sázka na sousední čísla od nuly. Tato sázka je
celkem pro 17 čísel kola rulety od 25 do 22. Po 1 minci na každou z
následujících dvojic: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35, poté je třeba
položit 2 mince na trojici 0/2/3 a 2 mince na čtveřici 25/26/28/29.
Les Orphelins je sázkou na sirotky. Jedná se o čísla na kole rulety od 6
do 17 a od 9 do 1. K této sázce je potřeba použít 5 mincí, z nichž je
třeba umístit 1 minci na pole s hodnotou 1 a poté vsadit vždy po 1 minci
na tyto dvojice 6/9, 14/17, 17/20, 31/34.

TIERS

VOISINS

ORPHELINS

VÝHERNÍ TABULKA
NÁZEV

POČET POKRYTÝCH ČÍSEL

VÝHERNÍ FAKTOR

PŘÍMÁ SÁZKA

1

36 x n

DĚLENÁ SÁZKA

2

18 x n

SÁZKA NA ULIČKU

3

12 x n

ROHOVÁ SÁZKA

4

9xn

SÁZKA NA ŘADU

6

6xn

SÁZKA NA SLOUPEC

12

3xn

SÁZKA NA TUCET
SÁZKA NA ČERNÁ/ČERVENÁ,
SUDÁ/LICHÁ,
NÍZKÁ/VYSOKÁ ČÍSLA

12

3xn

18

2xn

n = SÁZKA NA KOMBINACI

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

LAND OF GHOSTS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA SKINU DARK
FOREST
MAXIMÁLNÍ VÝHRA SKINU
GRAVEYARD
MAXIMÁLNÍ VÝHRA SKINU SCARY
TOWN
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA
SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Wild
HUNTERKA/Lovkyně
HUNTER/Lovec
GHOST-MASTER/Pán duchů
Cheeky/Drzoun
Psycho/Šílenec
Scientist/Vědátor
Shy/Stydlín
Snooty/Náfuka
Bride/Nevěsta

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
243 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
150.000 Kč
200.000 Kč
350.000 Kč
18 000 – 270 000 Kč
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OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony LAND OF GHOSTS v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
LAND OF GHOSTS je pětiválcová hra, v níž se sází minimálně na tři shodné symboly ve 243 výherních
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení.
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly.
Hra má tři přepínatelné skiny, které se od sebe liší maximální výhrou a rozdílnými bonusovými prvky.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolů
„LOVEC“, „LOVKYNĚ“. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s
možností získat bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií
se sčítají. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
HRA A JEJÍ SKINY
Hra LAND OF GHOSTS je rozdělena do třech na sobě nezávislých skinů: DARK FOREST, GRAVEYARD
a SCARY TOWN.

Po vstupu do hry se hráči zobrazí nabídka výběru těchto tří skinů. Hráči je umožněno přepínat mezi skiny
i během hry, a to šipkami vedle loga s názvem hry LAND OF GHOSTS. Každý skin je specifický nějakým
speciálním bonusovým prvkem a maximální možnou výhrou. Pro každý skin platí stejná výherní tabulka.
Extra bonusové prvky spouští postava GHOST-MASTERA, která je umístěna na pravé straně herní
obrazovky.
• DARK FOREST: Obsahuje STICKY WILD bonus a má maximální výhru 100násobek sázky
• GRAVEYARD: Obsahuje STICKY FREE-SPINS bonus a má maximální výhru 125násobek sázky
• SCARY TOWN: Obsahuje MEGAWIN bonus a má maximální výhru 150násobek sázky
POSTAVA GHOST MASTER
Postava GHOST-MASTER je umístěna vpravo vedle válců na herní obrazovce v každém skinu. Postava
neplní žádnou jinou funkci než vizuální spouštění bonusových prvků v každém skinu. Postava GHOSTMASTER a symbol GHOST-MASTER jsou ve hře dva odlišné prvky a není mezi nimi žádná vazba.
STICKY WILD VE SKINU DARK FOREST
Postava GHOST-MASTER náhodně přilepí na herní obrazovce libovolné symboly WILD na daných
pozicích pro další následné otočení, které je v tomto režimu zdarma. Symboly WILD budou přilepené na
daných pozicích až do dosažení kombinace, ve které budou součástí výhry. Bonusová funkce (a tedy i
počet volných otočení) končí, když po propadu symbolů z vyšších pozic na válcích již není žádný
přilepený symbol WILD. Sázku není možné v průběhu této bonusové hry měnit. Po utvoření výherní
kombinace dojde k propadu symbolů a nahrazení jinými symboly.
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STICKY FREE SPINS VE SKINU GRAVEYARD
Postava GHOST-MASTER náhodně vybere některý ze symbolů duchů, uzamkne ho na obrazovce, a
spustí hru s deseti volnými otočeními. Při těchto free-spinech dochází vždy k zamykání symbolů stejného
typu, který byl vybrán na začátku tohoto bonusu, pro utvoření výherní kombinace. Po utvoření výherní
kombinace dojde k propadu symbolů a nahrazení jinými symboly, aby mohla bonusová funkce pokračovat
do odehrání všech deseti free-spinů.
MEGAWIN BONUS VE SKINU SCARY TOWN
Postava GHOST-MASTER náhodně aktivuje bonus MEGAWIN, při kterém hráč obdrží bonusovou výhru
v rozsahu 90 – 150nasobku sázky.
Inicializace bonusu MEGAWIN není závislá na výherní či nevýherní kombinaci symbolů obrazovce.
SYMBOL WILD
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolů LOVEC a LOVKYNĚ.
Symbol WILD se může náhodně objevit nebo roztáhnout na celý válec.
SYMBOL LOVEC A LOVKYNĚ
Symboly LOVEC a LOVKYNĚ jsou aktivní ve všech třech skinech a mají stejnou hodnotu na tabulce
výher.
Symboly LOVEC a LOVKYNĚ spouští bonusovou funkci FIGHT WITH HUNTERS. Pokud se po
nevýherním otočení objeví dva stejné symboly LOVEC, nebo LOVKYNĚ, v řádku vedle sebe na 1. a 3.
válci a je mezi nimi osamělý symbol libovolného ducha, lovci náhodně spustí zdarma bonusovou funkci
tzv. „masakr duchů“, kde lovci ničí symbol ducha. Po jeho zničení a zmizení, se na dané místo zdarma
posune (spadne) symbol z vyšší pozice na válci. Toto se opakuje, dokud se neobjeví na válcích libovolná
výherní kombinace. Tato bonusová funkce je pouze vizualizací výhry.
BONUSOVÁ FUNKCE SCARING HUNTERS
Postava GHOST-MASTER náhodně vystraší všechny symboly LOVEC nebo LOVKYNĚ na nevýherní
obrazovce. Symboly LOVEC nebo LOVKYNĚ se odstraní z válců a na jejich místo se zdarma propadnou
symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak má může obdržet nové případné výhry.

BONUSOVÁ FUNKCE MULTIPLIKÁTOR
Postava GHOST-MASTER náhodně vybere jeden druh výherního symbolu na válcích (kromě symbolů
LOVEC a LOVKYNĚ) vyznačí všechny symboly vybraného druhu výherního symbolu, které jsou ve
výherních kombinacích na výherních liniích a aplikuje na tyto výherní linie násobitel 2x, čímž zvýší
dosaženou výhru.

POPIS FUNKCE CRISS-CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém
válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy,
pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na
každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy,
libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.

CASINO KARTÁČ Group a.s., IČ 25899848, Slévárenská 400/5, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

VÝHERNÍ TABULKA SKIN DARK FOREST

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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VÝHERNÍ TABULKA SKIN GRAVYARD

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
VÝHERNÍ TABULKA SKIN SCARY TOWN

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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LONDON PUB
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
81 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
480 000 Kč
90 000 Kč

Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
BONUSOVÁ HRA
BONUS TIME

Bonusovou hru BONUS TIME spouští 4 symboly HODINY na střední linii.
Bonusový násobek určuje postavení ručičky na ciferníku hodin. Na hodinách
může být zobrazen čas od 1 do 12, tzn. hodnota v políčku WIN může být
hráči bonusově znásobena až 12x.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

4x

ZVONEK

80 x n

ĆERVENÁ 7

20 x n

ZELENÁ 7

20 x n

HODINY

4xn

3-BAR

4xn

2-BAR

4xn

DÝMKA

2xn

PIVO

1xn

WHISKY
n = SÁZKA NA HRU

1xn
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LUCKY 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
7, případně 81 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
162.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
LUCKY81
Třešně
Citrón
Meloun
Pomeranč
Švestka
Kiwi
Zvonek
Sedmička
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony LUCKY 81 v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA
výši celkové sázky do hry, která
platí pro všechny linie.
LUCKY 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v sedmi, nebo v jedenaosmdesáti výherních
liniích na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce
zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv. divoký
symbol je symbol WILD (Lucky81), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.
Výherní linie jsou v případě přítomnosti symbolu LUCKY81 na válcích založeny na principu criss-cross.
SYMBOL LUCKY81
Symbol LUCKY81 nahrazuje jakýkoli jiný symbol a zároveň zvyšuje v daném otočení, ve kterém padl, počet
aktivních herních linií ze 7 na 81. Počet aktivních herních linií je zobrazen na obou bocích spodní obrazovky.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet
symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou
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výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na
výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme
jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní
linii.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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LUCKY DRAGON
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava do leva. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
(DRAK)
BONUSOVÁ HRA
FREE SPINS

Nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu SCATTER. Když padne výhra na
výherní linii s doplněním JOKERA (drak), výhra se násobí x2.
Hráč získá 5 až 25 otáček zdarma (bonusových her), pokud po zastavení
opticky znázorněných válců padnou 3, 4 nebo 5 symbolů SCATTER. Hráč
může zvolit pomocí tlačítka nebo dotykové obrazovky jeden ze SCATTER
symbolů, po jehož aktivaci se zobrazí číslo s počtem získaných her. Výběr
Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Tato bonusová hra je
součástí hry, ve které byla získána. Během bonusové hry jsou všechny výhry
znásobené x3. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije
výše sázky do hry, v rámci, které byla bonusová hra spuštěna.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

K, A

3xn

4xn

20xn

KOUZELNÍK

4xn

8xn

40xn

PRINCEZNA

4xn

8xn

40xn

HRAD

5xn

10xn

50xn

KNIHA

5xn

10xn

50xn

DRAK

20xn

100xn

160xn

9, 10

1xn

2xn

10xn

SCATTER

4xn

8xn

80xn

2xn

3xn

15xn

J, Q

n = SÁZKA NA HRU
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MAD MECHANIC
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
405 000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Mechanik (Wild)
Robot
Žena
Budík (Bonus)
Nářadí
Elektronka
A
K
Q
J
10
9
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony MAD MECHANIC v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém
pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která
platí pro všechny linie.
MAD MECHANIC je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné
přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů od
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Mechanik), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS.
Výherní linie začínají od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL WILD
Symbol WILD (Mechanik) nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS a může tak vytvořit výherní linii
kde zdvojnásobuje výhru za výherní linii, ve které se vyskytuje.
SYMBOL BONUS
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Symbol Bonus je scatter. Padnou-li 3, případně 4 anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10,
případně 20 anebo 30 bonusových otočení zdarma.
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne určitý počet
symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije tabulka výher a výše
sázky do hry, v rámci, které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. Po každém otočení v tomto režimu, jsou
náhodně na válcích mechanickou rukou umísťovány symboly Mechanik (WILD). Tento prvek nemá vliv na
výsledek hry ani výherní podíl.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za určitý
počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru, ať už se
"SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
VÝHERNÍ TABULKA
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Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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MAD MECHANIC DELUXE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
405 000 Kč
18 000 – 270 000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Mechanik (Wild)
Robot
Žena
Budík (Bonus)
Nářadí
Elektronka
A
K
Q
J
10
9
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony MAD MECHANIC DELUXE v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém
pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která
platí pro všechny linie.
MAD MECHANIC DELUXE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů od
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Mechanik), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS.
Výherní linie začínají od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL WILD
Symbol WILD (Mechanik) nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS a může tak vytvořit výherní linii
kde zdvojnásobuje výhru za výherní linii, ve které se vyskytuje. Někdy se symbol WILD objeví náhodně a
posouvá se po válcích zprava doleva, otočení jsou po dobu přítomnosti posunujícího se symbolu WILD
prováděny zdarma. S každým dalším otočením se posouvá o jednu pozici doleva, než dojede na první válec
vlevo.
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SYMBOL BONUS
Symbol Bonus je scatter. Padnou-li 3, případně 4 anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10,
případně 20 anebo 30 bonusových otočení zdarma.
BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne určitý
počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije tabulka výher a
výše sázky do hry, v rámci, které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. Po každém otočení v tomto režimu,
jsou náhodně na válcích mechanickou rukou umísťovány symboly Mechanik (WILD). Tento prvek nemá vliv
na výsledek hry ani výherní podíl.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru,
ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
VÝHERNÍ TABULKA
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Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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MAGIC LADY
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

devítiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
75 %
5 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
450.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Magic Lady (hlava dívky)
Třešně
Pomeranč
Citrón
Švestka
Víno
Meloun
Bar
Sedmička
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony MAGIC LADY v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s devíti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí
pro všechny linie.
MAGIC LADY je devítiválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v sedmi, nebo v jedenaosmdesáti
výherních liniích na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka,
která propojuje symboly viditelné na všech devíti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na
této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně čtyř shodných symbolů kdekoli na válcích, nebo
nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv. divoký symbol je
symbol WILD (Magic Lady), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra
obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
BONUSOVÁ OTÁČENÍ ZDARMA
Padne-li výherní kombinace tvořena alespoň jedním symbolem Magic Lady, získává hráč automaticky 7
bonusových otočení zdarma. V případě, že padne taková kombinace, kdy symbol Magic Lady patří do více
výherních kombinací, získává hráč 7 bonusových otočení zdarma za každou takovou výherní kombinaci. Např.
3xBAR,1 MAGIC LADY, 3xVÍNO = 7 kol s BAR a 7 kol s VÍNO.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
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Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet
symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou
výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na
výherních liniích

zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z
možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
BONUSOVÁ FÁZE HRY V PODOBĚ BONUSOVÝCH OTÁČENÍ ZDARMA
Do bonusové fáze hry v podobě bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry. V této
bonusové fázi hry se po dobu 7 otočení zdarma postupně blokují válce obsahující stejný symbol, jehož výherní
kombinaci symbol Magic Lady utvořil. K vyhodnocení celkové výhry dojde až po provedení všech sedmi otočení,
tedy výstupu z bonusové fáze této hry. Otáčení válci v režimu bonusových otočení zdarma jsou zdarma.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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MIDNIGHT FRUITS 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
81 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
174.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Třešně
Limetka
Banán
Pomeranč
Švestka
Hrozen
Meloun
Wild
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony MIDNIGHT FRUITS 81 v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí
pro všechny linie.
MIDNIGHT FRUITS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v jedenaosmdesáti výherních
liniích na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která
propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly. Výherní linie jsou
založeny na principu criss-cross.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce
zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv. divoký
symbol je symbol WILD (midnight fruits), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce
zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL WILD
Symbol WILD platí za jakýkoli jiný symbol.

CASHBACK BONUS
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V průběhu hry se po odehrání 20-50 her aktivuje (v pravém horním rohu) signalizace CASHBACK BONUS. Pokud
je signalizace CASHBACK BONUS aktivní, hráčův kredit po vložení sázky do hry klesne na 0, a první fáze hry
neskončí dílčí výhrou, na válcích se zobrazí malé okno, ve kterém probíhá vizualizace možných CASHBACK
BONUS výher. Hráč v tuto chvíli stiskne tlačítko START za účelem zastavení vizualizace možných částek a obdrží
jednu z vizualizovaných výher. K zastavení vizualizace je oprávněn pouze hráč, tzn. že doba přehrávání vizualizace
není limitována časově, ale je vázána na hráčovu interakci. Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní
podíl.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet
symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou
výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na
výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme
jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní
linii.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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MONSTER SLOTS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE

VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií (criss-cross) v případě 3 výherních
symbolů
81 výherních linií (criss-cross) v případě 4 výherních
symbolů
243 výherních linií (criss-cross) v případě 5 výherních
symbolů
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Pětiválcová hra na 27 výherních linií (criss-cross) v případě 3 výherních symbolů, 81 výherních linií (crisscross) v případě 4 výherních symbolů a 243 výherních linií (criss-cross) v případě 5 výherních symbolů.
Výhry jsou platné od prvního válce zleva doprava kromě symbolu scatter, který platí kdekoliv na válcích.
Je možné během jedné hry získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí
pouze nejvyšší výhra na jedné výherní linii.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL WILD
BONUSOVÁ HRA
FREE SPINS

RESPIN

EVOLUCE

Symbol WILD doplňuje kombinaci na výherní linii, tedy nahrazuje kterýkoli
symbol, kromě té se symbolem SCATTER.
3 symboly SCATTER spouští bonusovou hru FREE SPINS. V průběhu FREE
SPINS her jsou výhry úměrné sázce do hry, v rámci, které byla bonusová hra
FREE SPINS spuštěna. Ve FREE SPINS se všechna monstra vyvinou na úroveň
o jedna vyšší. Ve FREE SPINS se neobjevují symboly RUNY.
Vždy, když dopadne pět a více stejných symbolů RUNY kdekoliv na válcích,
obdrží hráč jeden Respin zdarma, ve kterém se zvýší úroveň monstra příslušného
danému symbolu RUNY. V Respinu je možné získat další Respin.
Hráč si pro průběh hry volí tlačítkem „+“ nebo „-“ level hry. Při levelu 1 jsou
všechna monstra na úrovni 1. S každým vyšším levelem se zvedá příslušné
monstrum (v pořadí travní monstrum, vodní monstrum, elektrické monstrum,
ohnivé monstrum) na druhou úroveň již v základní hře. Cena za vyšší level je 1x,
2x, 3x, 4x, 5x sázka do hry.

POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém
válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy,
pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na
každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy,
libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
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VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

MONSTRUM OHNIVÉ
ÚROVEŇ 3

20 x n

40 x n

100 x n

MONSTRUM ELEKTRICKÉ
ÚROVEŇ 3

15 x n

30 x n

75 x n

MONSTRUM VODNÍ
ÚROVEŇ 3

10 x n

20 x n

50 x n

MONSTRUM TRAVNÍ
ÚROVEŇ 3

5xn

10 x n

25 x n

MONSTRUM OHNIVÉ
ÚROVEŇ 2

4xn

8xn

20 x n

MONSTRUM ELEKTRICKÉ
ÚROVEŇ 2

3xn

6xn

15 x n

MONSTRUM VODNÍ
ÚROVEŇ 2

2xn

4xn

10 x n

MONSTRUM TRAVNÍ
ÚROVEŇ 2

1xn

2xn

5xn

MONSTRUM OHNIVÉ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

MONSTRUM ELEKTRICKÉ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

MONSTRUM VODNÍ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

MONSTRUM TRAVNÍ
ÚROVEŇ 1

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA OHNIVÁ

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA ELEKTRICKÁ

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA VODNÍ

0.2 x n

0.4 x n

1xn

RUNA TRAVNÍ

0.2 x n

0.4 x n

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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MULTI DIAMONDS 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE

VÝHERNÍ PODÍL
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií (criss-cross) v případě 3 výherních
symbolů
81 výherních linií (criss-cross) v případě 4 výherních
symbolů
95 %
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to
znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
Symbol MULTI WILD nahrazuje jakýkoliv symbol. Pokud padne 1
symbol MULTI WILD na výherní linii, pak se výhra z doplněné výherní
linie násobí x2, pokud padnou 2 symboly MULTI WILD, výhra se násobí
x4, pokud padnou 3 symboly MULTI WILD výhra se násobí x8.

SYMBOL MULTI
WILD

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

SEDMIČKA (7)

16 x n

4x
160 x n

HVĚZDA

6xn

60 x n

KORUNA

4xn

40 x n

FIALOVÝ KÁMEN

1xn

4xn

ZELENÝ KÁMEN

1xn

4xn

ČERVENÝ KÁMEN

1xn

4xn

MODRÝ KÁMEN

1xn

4xn

1xn

2xn

ORANŽOVÝ KÁMEN

n = SÁZKA NA HRU
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MULTI VEGAS 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
85.091 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL MULTI WILD

Symbol MULTI WILD nahrazuje jakýkoliv symbol. Jeden symbol MULTI WILD
násobí výhru z výherní kombinace, kterou pomohl vytvořit, dvakrát, dva
symboly MULTI WILD čtyřikrát a tři symboly MULTI WILD osmkrát.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

MULTI WILD

-

-

SEDMIČKA

16 x n

160 x n

MELOUN

6xn

60 x n

HROZEN

4xn

40 x n

ZVONEK

1xn

4xn

ŠVESTKA

1xn

4xn

DOLAR

1xn

4xn

POMERANČ

1xn

4xn

1xn

2xn

TŘEŠEŇ

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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MYSTERY APOLLO II
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
85–99 %
5 Kč
1 000 Kč
500 000 Kč
18 000 – 270 000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Joker (Wild)
Mixer
Multiplier
Respin
Mystery
Švestky
Zvonky
Hrozny
Třešně
Citron
Meloun
Pomeranč
Sedma
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony MYSTERY APOLLO II v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí
pro všechny linie.
MYSTERY APOLLO II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na
třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje
symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné
přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce zleva,
nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv. divoký symbol
je symbol WILD (joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu RESPIN, MYSTERY, MIXER, 2x
MULTIPLIER, 3x MULTIPLIER a 4x MULTIPLIER. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross.
SYMBOL JOKER
Symbol Joker nahrazuje jakýkoli symbol, kromě následujících symbolů: Mystery, Respin, Mixer, 2x Multiplier, 3x
Multiplier, 4x Multiplier.
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SYMBOL MIXER
Symbol Mixer se po zastavení válců změní na jeden z následujících symbolů: Joker, 2x Multiplier, 3x Multiplier, 4x
Multiplier, Respin nebo Mystery.

SYMBOL MULTIPLIER
Symbol Multiplier vynásobí výhru za celou obrazovku. Pokud je symbolů Multiplier na obrazovce více, pak se výhra
násobí každým z nich.
SYMBOL RESPIN
V případě, že padne symbol Respin, získává hráč jedno otočení válců zdarma. Maximální počet po sobě jdoucích
symbolů Respin je elektronicky limitován na čtyři.
SYMBOL MYSTERY
Za každý samostatný symbol Mystery obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20-ti násobku sázky.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet
symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou
výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na
výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme
jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní
linii.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 300 Kč.
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NEON FRUITS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
62.069 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
DOTOČENÍ ZDARMA
(RESPIN)

MULTIPLIER (NÁSOBITEL)

Při každé výherní kombinaci vystoupí výherní symboly do popředí a hráč
obdrží jedno dotočení zdarma. Jestliže se při tomto dotočení objeví další
výherní symboly, opět vystoupí a následuje další dotočení zdarma. Tento herní
proces pokračuje až do doby, kdy se neobjeví další výherní symbol. Poté je
vyhodnocena celková výhra dané hry.
Padne-li 6, 9, 12 nebo 15 shodných symbolů na prvních 2, 3, 4 nebo 5 válcích
zleva, získává hráč automaticky 2x, 3x, 4x nebo 5x násobek výhry. Resp.
dvojnásobek za šest shodných symbolů na prvních dvou válcích, trojnásobek
za devět shodných symbolů na prvních třech válcích, čtyřnásobek za dvanáct
shodných symbolů na prvních čtyřech válcích a pětinásobek za patnáct
shodných symbolů na všech pěti válcích.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

SEDMIČKA

2xn

6xn

20 x n

MELOUN

1xn

3xn

10 x n

HROZEN

0.8 x n

2.4 x n

8xn

BAR

0.8 x n

2.4 x n

8xn

ZVONEK

0.4 x n

1.2 x n

4xn

ŠVESTKA

0.4 x n

1.2 x n

4xn

POMERANČ

0.2 x n

0.6 x n

2xn

0.2 x n
0.6 x n
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

2xn

TŘEŠEŇ
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NEON FRUITS 2
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to
znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
MULTIPLIER

Padne-li 6, 9, 12, 15 shodných symbolů prvních 2, 3, 4, 5 válcích,
získává hráč automaticky 2x, 3x, 4x, 5x násobek výhry.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

SEDMIČKA (7)

10 x n

20 x n

100 x n

MELOUN

5xn

10 x n

20 x n

HROZNY

2xn

4xn

12 x n

BAR BAR

2xn

4xn

12 x n

ZVONEK

1xn

2xn

6xn

ŠVESTKA

1xn

2xn

6xn

POMERANČE

0.5 x n

1xn

4xn

TŘEŠNĚ

0.5 x n

1xn

4xn

n = SÁZKA NA HRU
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OCCULTUM 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
81 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
340.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Modrý Wild
Červený Wild
Křišťálová koule
Lebka
Kniha
Kotlík
Elixír
Kámen
Podkova
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony OCCULTUM 81 v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
OCCULTUM 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v 81 výherních liniích na čtyřech
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje
symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (modrý nebo
červený), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě jiného symbolu WILD. Výherní linie začínají od prvního
válce zleva.
Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL MODRÝ WILD
Modrý symbol WILD samostatně nevytváří žádnou výherní kombinaci. Ve výherních liniích nahrazuje
jakýkoliv jiný symbol kromě červeného symbolu WILD. Výhra za linii obsahující alespoň jeden modrý
symbol WILD je násobena x2.
SYMBOL ČERVENÝ WILD
Červený symbol WILD samostatně nevytváří žádnou výherní kombinaci. Ve výherních liniích nahrazuje
jakýkoliv jiný symbol kromě modrého symbolu WILD.
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BONUSOVÁ FUNKCE KOUZLO
Během hry se náhodně objeví svitek s určitým piktogramem, který spustí jedno z níže uvedených kouzel.
Tato bonusová funkce není nikterak závislá na interakci hráče.
- KOUZLO VYVOLÁNÍ
Svitek s příslušným piktogramem spouští kouzlo, které přivolá červené, modré nebo obě KOLA ŠTĚSTÍ.
- KOUZLO TŘÍDĚNÍ
Svitek s příslušným piktogramem spouští v nevýherní kombinaci kouzlo, které přeskupí náhodně symboly
do kombinace výherní o jedné nebo více výherních linií.
- KOUZLO NÁHODNÝCH WILDŮ
Svitek s příslušným piktogramem spouští v nevýherní kombinaci kouzlo, které vyvolá náhodný počet
letících červených a modrých symbolů WILD. Některé z letících symbolů WILD se náhodně zachytí na
náhodných pozicích a mohou tak umožnit vytvoření jedné nebo více výherních kombinací.
MODRÉ KOLO ŠTĚSTÍ
MODRÉ KOLO ŠTĚSTÍ se spouští pomocí bonusové funkce KOUZLO VYVOLÁNÍ a umožňuje získat
dodatečnou výhru.
Modré kolo štěstí se zdarma roztáčí stlačením tlačítka START a výška výhry je určena hodnotou ve
zvýrazněném výherním poli po zastavení kola. Jakákoliv interakce hráče, počínaje spuštěním kola
tlačítkem START, nemá vliv na výši výhry.
ČERVENÉ KOLO ŠTĚSTÍ
ČERVENÉ KOLO ŠTĚSTÍ se spouští pomocí bonusové funkce KOUZLO VYVOLÁNÍ a umožňuje získat
dodatečnou výhru.
Červené kolo štěstí má 3 úrovně a roztáčí se zdarma stlačením tlačítka START. V každé úrovni je výška
výhry určena hodnotou ve zvýrazněném výherním poli po zastavení kola. Každá úroveň má jiný rozsah
možné výhry, počínaje 1. nejnižší, konče 3. nejvyšší. V 1. a 2. úrovni se kolo může zastavit na poli se
speciálním symbolem „>>>”, který umožní postup do další úrovně, a tím umožní vyhrát výhru ve vyšší
úrovni. Stejně tak může nastat situace, kdy se kolo nezastaví na symbolu „>>>“ a hráč tak získá výhru
pouze v dané úrovni a do další již nepostupuje. Každé otočení kola je zdarma. Jakákoliv interakce hráče,
počínaje spuštěním kola tlačítkem START, nemá vliv na výši výhry ani postup do jiné úrovně.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém
válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy,
pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na
každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy,
libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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PANDORA
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Box
Pandora
Hefaistos
Cerberus
Sphinx
Vase
Harp
A
K
Q
J
Wild (Hades)
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony PANDORA v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí
pro všechny linie.
PANDORA je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na pěti válcích
elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje symboly viditelné
na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce,
jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv.
divoký symbol je symbol WILD (Hádes), který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BOX a KLÍČ. Výherní linie
začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
SYMBOL WILD
Symbol WILD (Hádes) nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje, kromě symbolu BOX a KLÍČ. Symbol
WILD se náhodně roztahuje na válcích jak vertikálně, tak horizontálně a nahrazuje tak ostatní symboly na symbol
WILD.
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BOX PANDORA
Výherní linie symbolů Box a Klíč, spouští animaci, kde klíč odemyká box. Přes box protéká proud částek a ve chvíli,
kdy hráč stiskne tlačítko Start anebo se dotkne Boxu, proud se zastaví a zobrazí se vyhraná částka v rozsahu
uvedeném ve výherní tabulce. K odemknutí boxu je oprávněn pouze hráč, tzn. že doba přehrávání vizualizace
není limitována časově, ale je vázána na hráčovu interakci.
Ostatní symboly jsou stále ve hře přítomny, ale nemají takovou hodnotu.
Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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POLY DIAMONDS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ
HODINOVÁ PROHRA

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě symbolu PRSTEN (BONUS), který
platí kdekoliv na válcích (SCATTER). Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená,
že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL WILD

BONUSOVÁ OTOČENÍ

Symbol WILD nahrazuje jakýkoliv symbol, mimo symbolu PRSTEN (BONUS).
Symbol WILD po zobrazení nahrazuje všechny ostatní symboly na jeho válci a
poté roztočí všechny zbylé válce jednou zdarma. Padne-li WILD i po tomto
otočení, opět nahradí všechny ostatní symboly na jeho válci a pomůže vytvořit
výherní kombinace, ale další otočení zdarma již neproběhne.
3 symboly PRSTEN (BONUS) kdekoli na válcích aktivují bonusová otočení.
Hráč obdrží 10 bonusových otočení zdarma. 4 symboly BONUS spouští 15
bonusových otočení zdarma. V průběhu bonusových otočení je výhra úměrná
celkové sázce do hry, v rámci, které byla bonusová otočení spuštěna. Tato
bonusová otočení je možné získat i v již probíhajících bonusových otočeních.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

PRSTEN (SCATTER)

10 FREE SPINS

15 FREE SPINS

ŽLUTÝ DRAHOKAM

30 x n

100 x n

RŮŽOVÝ KULATÝ DRAHOKAM

10 x n

15 x n

ČERVENÉ SRDCE

6xn

8xn

MODRÁ KAPKA

3xn

5xn

MODRÝ DRAHOKAM

3xn

5xn

ZELENÝ DRAHOKAM

3xn

5xn

FIALOVÝ ČTVEREC

2xn

4xn

ORANŽOVÁ HVĚZDA
BÍLÁ KVĚTINA

2xn
2xn

4xn
4xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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PUPPET SHOW
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ
HODINOVÁ PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
243 výherních linií v případě 5 výherních symbolů
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
88.696 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě symbolů MYSTERY a BONUS, které
jsou platné kdekoli na válci (SCATTER). Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to
znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí celkovou sázku na hru v
políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL WILD

PROPADÁVÁNÍ SYMBOLŮ

BONUSOVÁ HRA
MYSTERY
BONUSOVÁ OTOČENÍ
FREE SPINS

Symbol WILD nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě symbolu MYSTERY a
BONUS. Pokud je výhra z výherní kombinace, kterou pomohl nahrazením
symbol WILD vytvořit (v případě kombinace se 3, 4 nebo 5 symboly WILD), nižší
než výhra z výherní kombinace samotných symbolů WILD, pak hráč obdrží
výhru za výherní kombinaci tvořenou pouze symboly WILD.
V případě výhry (mimo výhry se symboly BONUS) jsou symboly výherní
kombinace nahrazeny symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak v rámci
jednoho otočení může získat více výher. Při nahrazování symbolů je zároveň
navyšován násobitel pro případnou další výhru v dané hře vždy o jeden, a to
maximálně až na hodnotu x5.
3, 4 anebo 5 symbolů MYSTERY kdekoliv na válcích spouští bonusovou hru
MYSTERY, ve které hráč dle vybraného symbolu MYSTERY na monitoru obdrží
náhodnou výhru z intervalu dle platné výherní tabulky.
Za 3, 4 nebo 5 symbolů BONUS kdekoliv na válcích (SCATTER) obdrží hráč
bonusovou hru s 10, 20 nebo 40 bonusovými otočeními zdarma. Počet těchto
bonusových otočení se určuje dle výherní tabulky. V průběhu bonusové hry jsou
výhry úměrné celkové sázce na hru, v rámci, které byla bonusová otočení
spuštěna. Během bonusových otočení je možné získat další bonusová otočení
zdarma.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

BONUS (SCATTER)

10 FREE SPINS

20 FREE SPINS

40 FREE SPINS

WILD

20 x n

50 x n

200 x n

MYSTERY (SCATTER)

10-60 x n

25-100 x n

60-240 x n

KRÁL

8xn

16 x n

60 x n

KRÁLOVNA

4xn

8xn

20 x n

RYTÍŘ

2xn

4xn

6xn

PRINCEZNA

2xn

4xn

6xn

VODNÍK

1xn

2xn

3xn

ČERT

1xn

2xn

3xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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RICH FISH
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Perutýn
Zobec
Krab
Medúza
Mořský koník
Hvězdice
Želva
A
K
Q
J
Wild
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony RICH FISH v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
RICH FISH je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají
od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií
se sčítají.
NÁSOBENÍ VÝHRY
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů J, nebo Q, nebo K anebo A na
prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky trojnásobek, případně
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čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za
dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů.
SYMBOL WILD
Symbol WILD nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje.

VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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RING OF FIRE XL
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
480 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to
znamená, že výhry jsou sčítány. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL ĎÁBEL
BONUSOVÝ REŽIM
HOTGAMES

Nahrazuje všechny symboly kromě RING OF FIRE.
3 a více symbolů RING OF FIRE aktivují výběr bonusových her
HOTGAMES. Hráč má možnost zvolit jeden ze symbolů, pod kterým může
být ukryto 15 až 90 HOTGAMES. Výběr hráče nemá vliv na výsledek hry ani
výherní podíl. Před každým otočením válců v bonusové hře HOTGAMES se
odečte sázka ve výši 1 kredit, ale pro účely výpočtu výhry se použije výše
sázky do hry, ve které byla bonusová hra aktivována.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

ĎÁBEL

2xn

50 x n

120 x n

160 x n

RING OF FIRE (SCATTER)

2xn

5xn

20 x n

120 x n

MELOUN

2xn

10 x n

50 x n

100 x n

ŠVESTKA

2xn

10 x n

50 x n

100 x n

TŘEŠNĚ

-

8xn

40 x n

80 x n

POMERANČ

-

6xn

30 x n

60 x n

CITRON

-

6xn

30 x n

60 x n

A, K

-

4xn

20 x n

50 x n

10, J, Q

-

3xn

10 x n

40 x n

9

2xn

3xn

10 x n

40 x n

n = SÁZKA NA HRU
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SECRET ROSE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
15 výherních linií
95 %
2 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat
výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní
linii.

SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
GOLDEN ROSE WILD

SYMBOL BRONZE
WILD
BONUSOVÁ HRA
FREE SPINS

Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu SCATTER. Pokud padne
symbol GOLDEN WILD, spouští se GOLDEN ROSE FEATURE, při které
mají symboly růží 50% šanci, že se změní na symbol BRONZE WILD.
Nahrazuje na výherních liniích jakýkoliv symbol kromě symbolu
SCATTER.
Alespoň tři symboly SCATTER spouští bonusovou hru FREE SPINS.
Hráč si vybírá z pěti variant FREE SPINS:
10x free spins s 6x násobkem výhry,
15x free spins s 4x násobkem výhry,
20x free spins s 3x násobkem výhry,
30x free spins s 2x násobkem výhry nebo
náhodně 10–30x free spins s 2–6x násobkem výhry.
Volba hráče nemá vliv na výherní podíl.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

SCATTER

10 x n

20 x n

100 x n

GOLDEN WILD

-

-

-

BRONZE WILD

3xn

8xn

40 x n

RED ROSE

3xn

8xn

40 x n

PINK ROSE

3xn

8xn

40 x n

VIOLET ROSE

2xn

6xn

20 x n

BLUE ROSE

2xn

6xn

20 x n

A, K

0.5 x n

2xn

6xn

Q, J

0.5 x n

1xn

4xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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SECRETS OF EGYPT
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
10 výherních linií, hráč si může nastavit počet linií v rozmezí 1–10
95 %
1 Kč
1.000 Kč
114.000 Kč
90.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí sázku
na linii v políčku Sázka. Celková Sázka na hru se vypočte jako násobek sázky na linii a navoleného počtu herních
linií.
Nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě symbolu PYRAMIDA. V případě, že se po
dotočení válců nezobrazí žádná výherní kombinace, ale alespoň jeden symbol
SFINGA, jsou všechny světlé symboly (10, J, Q, K, A, SFINGA), které jsou v tu
chvíli na válcích, nahrazeny symboly z vyšších pozic. Výhra za výherní
kombinaci se symbolem SFINGA je vynásobena 2x.
V případě výhry (mimo výhry se symboly PYRAMIDA) jsou symboly výherní
kombinace nahrazeny symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak v rámci
jednoho otočení může získat více výher.
3, 4 nebo 5 symbolů PYRAMIDY kdekoliv na válcích spouští 10 bonusových
otočení zdarma. V průběhu bonusových otočení jsou výhry úměrné celkové
sázce na hru, v rámci, které byla bonusová otočení spuštěna. Zároveň je stejný
počet výherních linií. V průběhu bonusových otočení je možné získat další
bonusová otáčení zdarma.

SYMBOL SFINGA (WILD)

PROPADÁVÁNÍ SYMBOLŮ
BONUSOVÁ OTOČENÍ
FREE SPINS

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

PYRAMIDA (SCATTER)

2xm

5 x m + 10 FREE SPINS

20 x m + 10 FREE SPINS

SFINGA (WILD)

10 x m

30 x m

250 x m

100 x m + 10 FREE SPINS
900 x m

SOKOL

5xm

15 x m

50 x m

150 x m

PSOHLAVEC

5xm

15 x m

50 x m

150 x m

EGYPTSKÝ KŘÍŽ

3xm

10 x m

25 x m

50 x m

OKO RA

3xm

10 x m

25 x m

50 x m

A

-

4xm

8xm

15 x m

K

-

4xm

8xm

15 x m

Q

-

2xm

5xm

10 x m

J

-

2xm

5xm

10 x m

10

-

2xm

5xm

10 x m

m = SÁZKA NA LINII
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SIMPLY GOLD II
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

Výhry jsou platné zleva doprava, kromě SCATTER. Během jedné hry je možné získat výhru na více
výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
MULTIPLIER
(NÁSOBITEL)

V případě, že hráč získá ve všech polích jeden stejný symbol (třešně, citrón,
švestku nebo pomeranč), výhra se násobí x2.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

SEDMIČKA

-

20 x n

200 x n

500 x n

MELOUN

-

10 x n

40 x n

100 x n

HROZNY

-

10 x n

40 x n

100 x n

SCATTER

-

5xn

20 x n

200 x n

TŘEŠNĚ

1xn

4xn

10 x n

40 x n

CITRÓN

-

4xn

10 x n

40 x n

ŠVESTKA

-

4xn

10 x n

40 x n

POMERANČ

-

4xn

10 x n

40 x n

n = SÁZKA NA HRU
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SIMPLY THE BEST 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1.000 Kč
194.000 Kč
90.000 Kč

Základní údaje: tříválcová hra s hrou na 27 výherních linií. Je možné během jedné hry získat výhru na více
výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER

nahrazuje jakýkoli symbol.

BONUSOVÁ HRA FREE
SPINS

hráč získává 5 bonusových otočení zdarma, pokud padnou po otočení válců tři
symboly CHERRY BONUS na první linii, nebo 15 bonusových otočení zdarma,
pokud po otočení válců padnou na střední výherní linii tři symboly HVĚZDA.
Počet bonusových otočení odehraných a k odehrání je znázorněn v informační
liště. Při bonusové hře se změní barva pozadí válců. Pro účely výpočtu výhry
v rámci bonusových otočení se použije výše celkové sázky do hry, v rámci, které
byla bonusová otočení spuštěna.

Maximální výhru lze získat při kombinaci 6 zvonků, 2 švestek a jednoho symbolu KAJOT JOKER, z čehož hráč
získá výhru 3x zvonek na 12 výherních linií a 3x švestka na jedné výherní linii při maximální sázce.
VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

MELOUN

16 x n

CHERRY

2xn

DOLAR

2xn

POMERANČ

2xn

ŠVESTKA

2xn

ZVONEČEK

16 x n

HVĚZDA

20 x n

BAR

40 x n

KAJOT JOKER

60 x n
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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SIMPLY THE BEST 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ
HODINOVÁ PROHRA

PRŮMĚRNÁ

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů
81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER (WILD)
BONUSOVÁ OTOČENÍ FREE
SPINS

Symbol JOKER doplňuje jakýkoliv symbol a pomáhá tím utvářet výherní
kombinaci na výherní linii.
3 nebo 4 výherní symboly v řadě zleva na prostřední výherní linii aktivují
bonusová otočení FREE SPINS. Hráč tak získá bonusová otočení zdarma dle
výherní tabulky. V průběhu bonusových otočení jsou výhry úměrné celkové
sázce na hru, v rámci, které byla bonusová otočení spuštěna. V průběhu
bonusových otočení je možné získat další otočení zdarma.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

BAR BAR

16 x n

64 x n

HVĚZDA

6xn

24 x n

MELOUN

4xn

16 x n

ZVONEK

2xn

8xn

ŠVESTKA

2xn

8xn

POMERANČ

2xn

8xn

DOLAR

2xn

8xn

TŘEŠEŇ

1xn

4xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU

VÝHERNÍ TABULKA FREE SPINS
SYMBOL

3x

4x

JOKER (WILD)

20 FREESPINS

40 FREESPINS

BAR BAR

8 FREESPINS

16 FREESPINS

HVĚZDA

7 FREESPINS

14 FREESPINS

MELOUN

6 FREESPINS

12 FREESPINS

ZVONEK

5 FREESPINS

10 FREESPINS

ŠVESTKA

4 FREESPINS

8 FREESPINS

POMERANČ

3 FREESPINS

6 FREESPINS

DOLAR

2 FREESPINS

4 FREESPINS

TŘEŠEŇ

1 FREESPIN

2 FREESPINS
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SLOT BIRDS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
243 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
299.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Bonus (b)
Wild (w)
Mystery (m)
Blue (e)
Pistachio (p)
Kachna (d)
Kohout (c)
Sup (v)
Green (g)
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony SLOT BIRDS v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí
pro všechny linie.
SLOT BIRDS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly ve 243 výherních liniích na pěti
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje symboly
viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné křivce, nebo
přímce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv.
divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu MYSTERY a BONUS. Výherní linie
začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross.
TETRIS
V případě výhry se symboly (s výjimkou "Bonus" symbolů), které jsou na výherní linii, odstraní z válců (prasknou)
a na jejich místo se posunou (propadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může obdržet další výhry.
Pokud hráči "propadne" během jedné výhry, výhra podruhé, tak se tato násobí 2x, pokud potřetí pak se násobí 3x
atd.
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SYMBOL SUP
Symbol Sup, může náhodně odletět mimo obrazovku. Vzniklé místo se zaplní symboly shora a
může být přičtena výhra za případnou výherní kombinaci. V tomto případě propadnutí symbolů
nezvyšuje multiplikátor.

SYMBOL MYSTERY
Symbol Mystery je scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padne‐li výherní linie ze symbolů
Mystery, získává hráč výhru v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce.
SYMBOL WILD
Symbol Wild nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a MYSTERY. Wild se může "rozletět" na několik
dalších symbolů wild a přeměnit tak na symboly wild další symboly. Symbol WILD může tedy v některých případech
náhodně nahradit několik dalších náhodných symbolů, symbolem WILD. Tzn. že ze symbolu WILD začnou
vylétávat ptáci, kteří následně dosednou na náhodně vybrané symboly kdekoli na válcích. Tyto náhodně vybrané
symboly jsou díky těmto vylétávajícím ptákům nahrazeny symbolem WILD.
SYMBOL BONUS
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3, případně 4 anebo 5 symbolů
BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení zdarma.
BONUSOVÁ OTÁČENÍ ZDARMA
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne určitý počet
symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije tabulka výher a výše sázky
do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet
symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou
výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na
výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme
jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní
linii.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za určitý
počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru, ať už se
"SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč
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SLOT BIRDS 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po
zatočení válců
81 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
320.000 Kč
18 000 – 270 000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Bonus (b)
Wild (w)
Mystery (m)
Modrý (e)
Pistáciový (p)
Kachna (d)
Kohout (c)
Sup (v)
Zelený (g)
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony SLOT BIRDS 81 v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
SLOT BIRDS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 81 výherních liniích
na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné
symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu MYSTERY a
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat
bonusovou fázi této hry.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií
se sčítají.
Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross.
TETRIS
V případě výhry se symboly (s výjimkou "Bonus" symbolů), které jsou na výherní linii, odstraní z válců
(prasknou) a na jejich místo se posunou (propadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může
obdržet další výhry.
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SYMBOL SUP
Symbol Sup, může náhodně odletět mimo obrazovku. Vzniklé místo se zaplní symboly shora a může být
přičtena výhra za případnou výherní kombinaci.

SYMBOL MYSTERY
Symbol Mystery je scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padne‐li výherní linie ze
symbolů Mystery, získává hráč výhru v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce.
SYMBOL WILD
Symbol Wild nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a MYSTERY. Wild se může "rozletět"
na několik dalších symbolů wild a přeměnit tak na symboly wild další symboly. Symbol WILD může tedy
v některých případech náhodně nahradit několik dalších náhodných symbolů, symbolem WILD. Tzn. že
ze symbolu WILD začnou vylétávat ptáci, kteří následně dosednou na náhodně vybrané symboly kdekoli
na válcích. Tyto náhodně vybrané symboly jsou díky těmto vylétávajícím ptákům nahrazeny symbolem
WILD. Každý symbol WILD násobí výherní linii 2X. (Jeden WILD symbol 2X, Dva WILD symboly 4X, tři
WILD symboly 8X).
SYMBOL BONUS
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3 anebo 4 symboly
BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 bonusových otočení zdarma.
BONUSOVÁ OTÁČENÍ ZDARMA
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne určitý
počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije tabulka
výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém
válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy,
pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na
každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy,
libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.
POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol – speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za
určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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SMILING JOKER
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
135 000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Joker (Wild)
Třešně
Citróny
Melouny
Pomeranče
Švestky
Vína
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony SMILING JOKER v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se
nalézají políčka KREDIT, VÝHRA, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka ZPĚT,
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
SMILING JOKER je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích
na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení.
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který
nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií
se sčítají.
SYMBOL JOKER
Hraje-li hráč za sázku 10 CZK a vyšší a padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, platí symbol Joker za
jakýkoli jiný symbol.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém
válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy,
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pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na
každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy,
libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.

VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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SMILING JOKER II
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
272.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Joker (Wild)
Švestky
Hrozny
Třešně
Citron
Meloun
Pomeranč
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony SMILING JOKER II v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka KREDIT, VÝHRA, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka ZPĚT, AUTOSTART,
MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na
tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA
výši
celkové
sázky do hry, která platí pro všechny linie.
SMILING JOKER II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na třech
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje symboly
viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce,
nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci třech na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce
zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv. divoký
symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. Výherní
linie jsou založeny na principu criss-cross.
SYMBOL JOKER
Symbol Joker nahrazuje jakýkoli symbol. V některých případech však přijde jako násobící, který navíc vynásobí
výhru z výherní linie dvěma.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet
symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou
výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na
výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme
jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní
linii.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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SPEED CLUB
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava nebo zprava do leva. V jedné linii se započítává vždy jen nejvyšší výhra.
Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
BONUSOVÁ HRA
SPEED SPIN

Nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu SCATTER.
Pokud hráč obdrží kdekoliv na válcích třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát symbol
SCATTER, získá stejný počet FREE SPIN (otáček zdarma) do bonusové hry.
Během bonusové hry se symboly SCATTER změní na symboly JOKER,
zůstanou na stejných pozicích a po každém odehraném free spinu doplní
případnou výherní kombinaci. Výhry se sčítají. Pro účely výpočtu výhry
v rámci otáček zdarma se použije výše sázky do hry, v rámci, které byly
otáčky zdarma spuštěny.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x
40xn

TŘEŠNĚ

1xn

4xn

10xn

SCATTER

-

5xn

20xn

200xn
40xn

CITRÓN

-

4xn

10xn

ŠVESTKA

-

4xn

10xn

40xn
40xn

POMERANČ

-

4xn

10xn

HROZNY

-

10xn

40xn

100xn

7

-

20xn

200xn

500xn

MELOUN

-

10xn

40xn

100xn

n = SÁZKA NA HRU
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STARS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ
HODINOVÁ PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

Výhry jsou platné zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že
výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A B ONUSOVÉ HRY
Symbol WILD doplňuje kterýkoliv symbol a pomáhá utvářet kombinaci na
výherní linii kromě té se symbolem MYSTERY. Pokud pomáhá jeden symbol
WILD vytvořit výherní kombinace, pak se výhra z této výherní kombinace
násobí x2, pokud padnou 2 symboly WILD, výhra se násobí x3.
Pokud se po otočení válců zobrazí 3 symboly MYSTERY ve výherní linii,
aktivuje se bonusová hra KOLO ŠTĚSTÍ. Hráč roztočí kolo a obdrží násobek
(10x až 500x), který vynásobí hráči celkovou sázku do hry. Pro účely výpočtu
výhry v rámci bonusové hry se použije výše celkové sázky do hry, v rámci,
které byla bonusová hra KOLO ŠTĚSTÍ spuštěna. Interakce hráče nemají vliv
na výsledek hry ani výherní podíl.

SYMBOL WILD

BONUSOVÁ HRA
KOLO ŠTĚSTÍ

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

MYSTERY

10–500 x n

SEDMIČKA

100 x n

MELOUN

20 x n

HROZEN

10 x n

BAR

2xn

ZVONEK

2xn

DOLAR

2xn

PLUM

1xn

TŘEŠEŇ

1xn

POMERANČ

1xn
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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SUPER JOKER 40
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
40 výherních linií
95 %
10 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Výhry jsou platné od prvního válce zleva doprava. Během jedné hry je možné získat výhru na více
výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
(WILD)
BONUSOVÁ HRA
FREE SPINS
-

Symbol JOKER nahrazuje jakýkoliv symbol. Vždy, když hráči dopadne
válec plný jednoho ze symbolů, změní se v příští otočce se stejnou
sázkou celý tento válec na symbol JOKER. Tento prvek nemá vliv na
výherní podíl.
3 symboly HVĚZDA kdekoliv na válcích (SCATTER) spouští bonusovou
hru FREE SPINS. Hráč si může vybrat jednu z třech variant FREE
SPINS hry. Volba Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl:
5 free spins se symbolem JOKER na celých válcích 1 a 3 a 5
15 free spins se symbolem JOKER na celých válcích 2 a 4
30 free spins se symbolem JOKER na celém válci 3

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

4x

5x

HVĚZDA (SCATTER)

-

-

-

JOKER

-

-

12.5 x n

SEDMIČKA

2xn

4xn

12.5 x n

BAR

1xn

2xn

6xn

MELOUN

0.5 x n

1xn

3xn

HROZEN

0.5 x n

1xn

3xn

ŠVESTKA

0.1 x n

0.4 x n

2xn

POMERANČ

0.1 x n

0.4 x n

2xn

CITRON

0.1 x n

0.2 x n

1xn

TŘEŠEŇ

0.1 x n

0.2 x n

1xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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TURBO 27
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
27 výherních linií
95 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
90 000 Kč

Během jedné hry je možné získat výhru na více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány.
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL JOKER
DVOJITÁ VÝHRA
BONUSOVÁ HRA
TURBO

Nahrazuje všechny symboly kromě TU, R, BO
9 stejných symbolů násobí výhru x2.
Pokud na kterékoli výherní linii padne kombinace symbolů TU, R, BO, hráč
získá 10 bonusových otáček zdarma. Padne-li během bonusové hry kdekoli
na linii symbol R, získaná celková výhra je vždy násobena x2. Pro účely
výpočtu výhry v rámci otáček zdarma se použije výše sázky do hry, v rámci,
které byly otáčky zdarma spuštěny.

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

3x

JOKER

200 x n

2-BAR

40 x n

7

20 x n

HROZNY, ZVONEK

16 x n

TŘEŠNĚ

2xn

POMERANČ

2xn

DOLLARS

2xn

ŠVESTKA

2xn

n = SÁZKA NA HRU
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TURBO SLOTS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení
válců
5 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1000 Kč
500 000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Robot (Wild)
Bar
Diamant
Kiwi
Švestka
Zvonek
Hrozen
Třešně
Citron
Meloun
Pomeranč
Sedma
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony TURBO SLOTS v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém
pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která
platí pro všechny linie.
TURBO SLOTS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na pěti
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje symboly
viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce,
nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů od
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Tzv. divoký symbol je symbol WILD (robot), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního
válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
NÁSOBENÍ VÝHRY
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů Třešeň, nebo Citron, nebo Pomeranč
anebo Kiwi na prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky trojnásobek,
případně čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek
za dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů.
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SYMBOL WILD
Symbol Robot (Wild) - nahrazuje jakýkoli symbol.
Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy:
•
symbol Robot na válci se začne rotovat a zamíchá ostatními symboly.
•
symbol Robot může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném počtu a nahradit některé symboly.
•
symbol Robot se na válci roztáhne na výšku.

VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 Kč.
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TURBO SLOTS 81
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

čtyřválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po
zatočení válců
81 výherních linií
85,00 – 99,00 %
5 Kč
1.000 Kč
320.000 Kč
18.000 – 270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Robot (Wild)
Multiplier
Bar
Diamant
Zvonek
Hrozen
Třešně
Meloun
Pomeranč
Sedma
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony TURBO SLOTS 81 v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém
pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která
platí pro všechny linie.
TURBO SLOTS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 81 výherních liniích na
čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje
symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů od
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher.
Tzv. divoký symbol je symbol WILD (robot), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního
válce zleva.
V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní linie. Tyto
situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají.
Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross.
SYMBOL MULTIPLIER WILD
Symbol MULTIPLIER WILD má funkci WILD. Každý tento symbol obsažený ve výherní kombinaci násobí výhru
dvěma. Tento symbol se vyskytuje na válcích 2 až 4.

SYMBOL WILD
Symbol Robot (Wild) nahrazuje jakýkoli symbol. Tento symbol se vyskytuje na válcích 2 až 4.
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Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy:
•
symbol Robot na válci se začne rotovat a zamíchá ostatními symboly.
•
symbol Robot může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném počtu a nahradit některé symboly.
•
symbol Robot se na válci roztáhne na výšku.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve
vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako
počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň
jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry
na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením
získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu
výherní linii.
VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Výše uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.
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VIKINGS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ
HODINOVÁ PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
20 výherních linií
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
Symbol WILD doplňuje všechny symboly kromě symbolu SCATTER. Pokud
padne 1 symbol WILD na výherní linii, pak se liniová výhra násobí x2. Pokud
padnou 2 symboly WILD na výherní linii, pak se liniová výhra násobí x4.
Pokud padnou 3 symboly WILD na výherní linii, pak se liniová výhra násobí
x8. Pokud padnou 4 symboly WILD na výherní linii, pak se liniová výhra
násobí x16.
Symbol SCATTER se objevuje pouze na 2., 3. a 4. válci. Tři symboly
SCATTER na válcích, maximálně jeden na každém válci, spouští 10
bonusová otočení Free Spins zdarma. Každá obdržená výherní kombinace
v této bonusové hře je zastavena a hráč obdrží dotočení zdarma s šancí
ještě zvýšit již dosaženou výhru. Každá další výherní kombinace je takto
zastavena a hráč získá další dotočení zdarma, až do doby, než přijde první
nevýherní kombinace, nebo dokud není celá obrazovka plná zastavených
symbolů. Poté je vyhodnocena celková výhra z dané hry.

SYMBOL WILD

SYMBOL SCATTER

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

LOĎ (SCATTER)

-

10 FREE SPINS-

-

-

DRAK (WILD)

-

-

-

-

VIKING

20 x n

40 x n

60 x n

200 x n

BOJOVNICE

8xn

16 x n

32 x n

80 x n

HELMA

-

8

16 x n

32 x n

SEKERA

-

4

8xn

20 x n

ŠTÍT

-

2

6xn

16 x n

NÁRAMEK

-

2

6xn

16 x n

A

-

1

4xn

8xn

K

-

1

4xn

8xn

Q

-

1

2xn

4xn

J

-

1

2xn

4xn

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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WANTED!
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ
HODINOVÁ PROHRA

pětiválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
10 výherních linií
95 %
1 Kč
1.000 Kč
500.000 Kč
90.000 Kč

Výhry jsou platné pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Během jedné hry je možné získat výhru na
více výherních liniích, to znamená, že výhry jsou sčítány. Platí pouze nejvyšší výhra na výherní linii. Hráč volí
celkovou sázku na hru v políčku Sázka.
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY
SYMBOL ŠERIF/ŠERIFKA
(WILD)
BONUSOVÁ HRA SALOON

Symbol ŠERIF/ŠERIFKA nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě symbolu SALOON
BONUS a HVĚZDA.
3 a více symbolů SALOON kdekoliv na válcích aktivují bonusovou hru SALOON.
V bonusové hře hráč obdrží výhru za počet získaných symbolů SALOON, které
bonusovou hru spustily, a tento počet je dle výherní tabulky násobený
násobkem získaným na výherním kole v intervalu (x2 – x5). Hráč roztočí kolo a
obdrží násobek (x2 až x5), který vynásobí hráči dosavadní výhru bonusové hry
SALOON. Interakce Hráče nemá vliv na výsledek Hry ani výherní podíl.
3, 4 nebo 5 symbolů HVĚZDA kdekoliv na válcích spouští bonusová otočení
zdarma (FREE SPINS). Počet FREE SPINS otočení je dán výherní tabulkou.
Výhry během těchto FREE SPINS bonusových otočení jsou dvojnásobné,
úměrné celkové sázce do hry, v rámci, které byla bonusová otočení spuštěna.
V průběhu bonusových otočení je možné získat další otočení zdarma.

BONUSOVÁ OTOČENÍ
FREE SPINS

VÝHERNÍ TABULKA
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

HVĚZDA (SCATTER)

-

10 FREE SPINS

20 FREE SPINS

30 FREE SPINS

ŠERIF, ŠERIFKA (WILD)
SALOON BONUS
(SCATTER)
BANDITA 1

-

50 x n

200 x n

500 x n

-

10 x n

20 x n

50 x n

-

8xn

20 x n

100 x n

BANDITA 2

-

8xn

20 x n

100 x n

BANDITA 3

-

8xn

20 x n

100 x n

PYTEL PENĚZ

-

3xn

8xn

25 x n

KARTY

-

3xn

8xn

25 x n

KOLTY

1xn

2xn

5xn

15 x n

LAHEV WHISKEY

1xn

2xn

5xn

15 x n

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU
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WILD FRUITS
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HERNÍ KATEGORIE
CÍL HRY
VÝHERNÍ LINIE
VÝHERNÍ PODÍL
MINIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ SÁZKA
MAXIMÁLNÍ VÝHRA
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ
PROHRA

tříválcová hra
cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení válců
27 výherních linií
85-99 %
5 Kč
1.000 Kč
135.000 Kč
18.000-270.000 Kč

SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
Košík
Třešně
Citróny
Melouny
Pomeranče
Švestky
Kiwi
OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony WILD FRUITS v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET,
START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu
s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí
pro všechny linie.
WILD FRUITS je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na třech
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje symboly
viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce,
nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly.
CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního válce zleva,
nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou ve výherní tabulce. Tzv. divoký symbol
je symbol WILD (košík), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Výherní linie
jsou založeny na principu criss-cross.
KOŠÍK
Symbol KOŠÍK nahrazuje jakýkoli jiný symbol.
POPIS FUNKCE CRISS -CROSS
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií je ve vztahu
s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné definovat jako počet
symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém válci je pak alespoň jednou
výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na
výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme
jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní
linii.
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VÝHERNÍ TABULKA

Výherní tabulka udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.
Uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1.000 Kč.

