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A. Zvláštní část – pravidla jednotlivých technických her v prostředí land-based 
A1. ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Pravidla Technických her v prostředí land-based 

 
CLS Vsad a hrej 
CLS Vsad a hrej je centrálním loterním systémem, tedy technickým zařízením ve smyslu § 42 odst. 4 Zákona 
o hazardních hrách, které tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem 
koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení funkční 
a nelze jej použít samostatně, jehož prostřednictvím budou provozovány níže uvedené technické hry. Herní 
měnou je česká koruna (CZK, Kč). 

 
SEZNAM NÁZVŮ HER PROVOZOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ  
 
1. GOLDEN PLAY 
2. TWENTY SEVEN PLAY 
3. SIMPLY PLAY 
4. RED LINER 
5. EXTRA HOT 
6. VIKINGS 
7. HELL’S DEVIL 
8. HELL’S DEVIL II 
9. FIRE 27  
10. STEAM MACHINE 
11. ALCHYMANIA 
12. MYSTERY CASTLE 
13. MONEY BAG 
14. CASH FRUIT 
15. JOKER PLAY 
16. JOKER PLAY 2 
17. JAMAJKA 
18. FIRE 81 
19. GOLDEN SPIN 
20. SIMPLY STEP PLAY 
21. DOUBLE JOKER 
22. MYSTERY DICE 
23. JOKER IN PRISON 

24. JOKER IN PRISON II 
25. GOLDEN BRICK 
26. BURNING FRUITS 
27. LUCKY STORM 
28. WILD INDIANS 
29. MYSTERY WIN 27 
30. ROYAL GEMS & GOLD 
31. DRUNK BIRDS 
32. DIESEL GATE 
33. TROPICAL ISLAND 
34. EIGHTY ONE 
35. SKY JET 
36. LIVE FRUITS 
37. LUCKY JOKER 
38. HELL’S WALL 
39. FIVE STARS 
40. NIGHT SKY 
41. FAST MONEY 
42. DIESEL GATE II 
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Pravidla a popis hry: GOLDEN PLAY 

 
Obecný popis hry: 

Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

 
Jak hrát hru: 

Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 

3 symboly Poznámka 

Joker 750 Nahrazuje všechny ostatní symboly 
Sedmičky 150 - 
Zvonky 150 - 
Hrozny 80 - 
Melouny 80 - 
Citrony 40 - 

Pomeranče 40 - 
Třešně 40 - 
Švestky 40 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 158000 Kč v kasinu/15800 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně  



     

3 
 

Pravidla a popis hry: TWENTY SEVEN PLAY 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se spodní a horní trojicí herních válců. Spodní válce mají pět herních linií. Horní válce 
mají dvacet sedm herních linií. Hra Technické hry probíhá vždy pouze na horních nebo na dolních herních 
válcích. Na spodních válcích lze hrát pouze sázku do hry 5 Kč. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje 
od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulky výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 
5 Kč pro hru na dolních válcích: 

 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do 
hry 10 Kč pro hru na horních válcích (při 
vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje 

výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů 

následujících za sebou na 
výherní linii 

 
Symbol 

Výhra pro daný počet 
symbolů následujících 
za sebou na výherní 

linii 
3 symboly  3 symboly 

Hvězda 500  Hvězda 750 
Červená 
sedmička 375 

 
Červená sedmička 400 

Melouny 250  Modrá sedmička 300 
Hrozen 200  Hrozen 200 
Zvonky 100  Zvonky 100 
Švestky 50  Jahoda 50 

Pomeranče 50  Malina 40 
Citrony 25  Švestky 40 
Třešně 25  Hruška 30 

   Pomeranče 30 
   Citrony 20 
   Třešně 20 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 75000 Kč v kasinu/7500 Kč v herně  
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: SIMPLY PLAY 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Simply joker bar nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud hráč získá všech pět výherních linií ze 
stejných symbolů, je celková výhra dvojnásobná. Výherní linie 1 složená ze tří symbolů Cherry bonus spouští 
1 bonusové otočení. Výherní linie 1 složená ze tří symbolů Hvězda 10 bonus spouští 10 bonusových otočení. 
Pro snadnější orientaci se okolí herních válců při bonusových otočkách zbarví do růžova. Počet bonusových 
otočení je zobrazen na spodním monitoru v okně BONUSGAME. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení 
sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly Poznámka 

Simply joker bar 750 Nahrazuje všechny ostatní symboly  
Bar 200 - 

Hvězda 10 bonus 100 Viz doplňující popis hry 
Melouny 80 - 
Zvonky 80 - 
Švestky 40 - 

Pomeranče 40 - 
Dolary 40 - 

Cherry bonus 20 Viz doplňující popis hry 
 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: RED LINER 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní symboly mohou být na výherní linii umístěny zleva doprava, 
zprava do leva nebo uprostřed. Výherní linie se skládá ze tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Královská koruna platí kdekoliv. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

Diamant 30 150 2500 - 
Diamant modrý 30 150 500 - 
Diamant červený 30 150 500 - 
Královská koruna 10 50 250 Platí kdekoli 

Truhla 15 50 200 - 
Zlaté cihly 15 50 200 - 

Prsten 10 25 150 - 
Pohár 10 25 150 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 % 
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: EXTRA HOT 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají dvacet pět herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až dvaceti pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje 
od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří nebo čtyř shodných výherních symbolů následujících za 
sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1 000 Kč v kasinu. 
Pokud se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Pokud hráč získá všech dvacet pět výherních linií ze stejných symbolů, je celková výhra dvojnásobná. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní 

linii 
3 symboly 4 symboly 

Třešně 5 20 
Pomeranč 5 20 

Citron 5 20 
Švestka 5 20 
Dolar 2 10 
Bar 20 200 

Modrá hvězda 30 300 
Červená sedmička 80 800 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 200000 Kč v kasinu/20000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: VIKINGS 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají devět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až devíti výherních linií. Výherní linie platí jak zleva doprava, tak zprava do leva. Výherní 
linie se skládá ze čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1 000 Kč v kasinu. 
Pokud se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Ostatní: 

Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 
 

Tabulka výher: 
Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 

4 symboly 5 symbolů 

Sedmička 200 750 
Zvonky 100 250 
Meloun 50 150 
Hrozen 40 100 
Citron 20 50 
Třešně 10 40 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 150000 Kč v kasinu/15000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: HELL’S DEVIL 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze dvou, tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Hell’s Devil nahrazuje všechny symboly. Když je symbol Hell’s Devil součástí výherní linie, rozhoří se 
postupně vždy na tři symboly válce, na kterém padl, tím je nahradí a zvyšuje celkovou výhru. Symbol Hell’s 
Devil tedy zaplní příslušný válec zobrazený na monitoru, na kterém padl. K tomuto rozhoření dochází pouze 
tehdy, když je tím docíleno výherní kombinace. Pokud padnou na prvních třech válcích, počínaje od válce 
nejvíce zleva, stejné symboly je výhra trojnásobná. Když padnou na prvních čtyřech válcích, počínaje od válce 
nejvíce zleva, stejné symboly je výhra čtyřnásobná. Jestliže padnou na všech pěti válcích stejné symboly je 
výhra pětinásobná. 

 
Ostatní: 

Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 
 

Tabulka výher: 
Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní 

linii 
2 symboly 3 symboly 4 symboly 5 symbolů 

J - 5 10 20 
Q - 5 10 20 
K - 10 20 40 
A - 10 20 40 

Oko - 15 30 80 
666 - 15 30 80 
Vidle - 20 40 160 
Kodex 15 30 60 320 

Pentagram 20 40 80 640 
Drak 30 60 160 1280 
Lebka 40 80 640 2500 

Hell’s Devil Viz doplňující popis hry 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95,5 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 81000 Kč v kasinu/8100 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: HELL’S DEVIL II 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze dvou, tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Hell’s Devil nahrazuje všechny symboly. Když je symbol Hell’s Devil součástí výherní linie, rozhoří se 
postupně vždy na tři symboly válce, na kterém padl, tím je nahradí a zvyšuje celkovou výhru. Symbol Hell’s 
Devil tedy zaplní příslušný válec zobrazený na monitoru, na kterém padl. K tomuto rozhoření dochází pouze 
tehdy, když je tím docíleno výherní kombinace. Pokud padnou na prvních třech válcích, počínaje od válce 
nejvíce zleva, stejné symboly je výhra trojnásobná. Když padnou na prvních čtyřech válcích, počínaje od válce 
nejvíce zleva, stejné symboly je výhra čtyřnásobná. Jestliže padnou na všech pěti válcích stejné symboly je 
výhra pětinásobná. 

 
Ostatní: 

Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 
 

Tabulka výher: 
Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní 

linii 
2 symboly 3 symboly 4 symboly 5 symbolů 

J - 5 10 20 
Q - 5 10 20 
K - 10 20 40 
A - 10 20 40 

Oko - 15 30 80 
666 - 15 30 80 
Vidle - 20 40 160 
Kodex 15 30 60 320 

Pentagram 20 40 80 640 
Drak 30 60 160 1280 
Lebka 40 80 640 2500 

Hell’s Devil Viz doplňující popis hry 
 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč  
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95,5 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 81000 Kč v kasinu/8100 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: FIRE 27 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až maximálně dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva 
doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím políčku 
VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Hra obsahuje symbol 27. Tento symbol má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. 
Druhá je, že jeden symbol 27 násobí výhru na výherní linii, kterou pomáhá tvořit, na dvojnásobek. Pokud se 
na výherní linii nacházejí dva symboly 27, je výhra čtyřnásobná. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 

Sedmička 500 
Meloun 50 
Hrozen 40 

Pomeranč 20 
Švestka 10 
Citron 5 
Třešně 5 
BAR 5 

27 Nahrazuje všechny ostatní symboly. Každý aktivní symbol 27 
na výherní linii násobí výhru z výherní linie x2. 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 138000 Kč v kasinu/13800 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: STEAM MACHINE 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až maximálně dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva 
doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Pokud lze ze symbolů na herních válcích zobrazených na LCD monitoru sestavit výhodnější výherní kombinaci, 
ozve se parní siréna a herní válce se samy posunou do této výhodnější výherní pozice. Každý válec se může 
posunout maximálně o tři pozice směrem nahoru. V tomto případě je hráči připsána vždy výhra z výhodnější 
kombinace.  
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 

Trezor 60 
Bary 30 

Zvonek 20 
Meloun 15 
Hrozen 10 
Hruška 5 
Malina 4 
Jahoda 4 
Jablko 2 
Švestka 2 

Pomeranč 2 
Citron 2 
Třešně 2 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 12000 Kč v kasinu/1200 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   



     

12 
 

Pravidla a popis hry: ALCHYMANIA 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají deset herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až deseti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze dvou, tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Alchymista má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Kotel. 
Druhá je, že bez ohledu na počet symbolů Alchymista zobrazených ve výherní linii je výhra násobena x 2. 
Pokud padnou kdekoliv tři symboly Kotel, hráč získává výhru dle tabulky výher a deset bonusových otočení. 
Když padnou kdekoliv čtyři symboly Kotel, hráč získává výhru dle tabulky výher a dvacet bonusových otočení. 
Jestliže padne kdekoliv pět symbolů Kotel, hráč získává výhru dle tabulky výher a třicet bonusových otočení. 
Počet bonusových otočení je zobrazen nad pěticí herních válců. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení 
sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

Tabulka výher: 
Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 
2 symboly 3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

9 - 1 3 13 - 
10 - 1 3 13 - 
J - 3 5 15 - 
Q - 3 5 15 - 
K - 3 13 50 - 
A - 3 13 50 - 

Křivule - 5 25 63 - 
Svícen - 8 38 125 - 
Koule 3 10 50 250 - 
Kniha 5 15 100 500 - 

Kotel 10 
25+10 

bonusových 
otočení 

100+20 
bonusových 

otočení 

500+30 
bonusových 

otočení 
Platí kdekoliv 

Alchymista - 35 250 1000 

Nahrazuje všechny ostatní 
symboly kromě symbolu 

Kotle, při nahrazení symbolu 
násobí příslušnou výhru 

z výherní linie x2 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95,5 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 81000 Kč v kasinu/8100 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: MYSTERY CASTLE 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se spodní a horní trojicí herních válců. Spodní i horní válce mají pět herních linií. Na 
spodních válcích lze hrát pouze sázku do hry 5 Kč. Hra Technické hry probíhá vždy pouze na horních nebo na 
dolních herních válcích. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie 
se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra 
z výherní kombinace z každé výherní linie. 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Hra má mimo jiné symbol Stříbrný erb a Zlatý erb. Stříbrný erb nahrazuje ve výherní linii, kterou pomáhá 
utvořit, všechny ostatní symboly. Zlatý erb nahrazuje ve výherní linii, kterou pomáhá utvořit, všechny ostatní 
symboly a násobí výhru z výherní linie na dvojnásobek. Pokud padnou tři symboly Mystery na výherní linii, 
získává hráč náhodnou výhru v rozsahu daném tabulkou výher. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulky výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do 
hry 5 Kč pro hru na dolních válcích: 

 

 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 
10 Kč pro hru na horních válcích (při vyšších 
sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra – se 

zaokrouhlením nahoru na celé KČ): 

Symbol 

Výhra pro daný počet 
symbolů následujících za 

sebou na výherní linii 

 

 Symbol 

Výhra pro daný počet 
symbolů následujících za 

sebou na výherní linii 
3 symboly Poznámka   3 symboly Poznámka 

Hvězda 500 -   Erb 750 - 
Červená 
sedmička 375 -  

 
Červená sedmička 400 - 

Hrozen 200 -   Melouny 300 - 
Zvonky 100 -   Hrozen 200 - 
Švestky 50 -   Zvonky 100 - 

Pomeranče 50 -   Švestky 50 - 
Citrony 25 -   Pomeranče 50 - 
Třešně 25 -   Citrony 25 - 

Mystery 10-500 Náhodná výše 
výhry 

 
 

Třešně 25 - 

   
 

 
Mystery 20-1000 Náhodná 

výše výhry  
Minimální sázka: do hry je 5 Kč  
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně  
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 150000 Kč v kasinu/15000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: MONEY BAG 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají v základní hře sedm herních linií. V případě, že 
se na kterémkoliv válci objeví symbol Wild, změní se počet výherních linií na osmdesát jedna. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až osmdesáti jedné výherní linie. Výherní linie platí pouze zleva doprava, 
počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá vždy ze čtyř shodných výherních symbolů následujících 
za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

 
Jak hrát hru: 

Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Wild má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. Druhou funkcí je, že vždy 
když se objeví na libovolném válci symbol Wild, zvýší se počet výherních linií ze sedmi na osmdesát jedna. 
Počet právě aktivních výherních linií je zobrazen vlevo i vpravo od herních válců. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 

4 symboly 

Wild 600 
Sedmička 300 
Hvězda 60 
Hrozen 50 
Meloun 40 

Pomeranč, Švestka 10 
Třešně, Citron 5 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95,5 %  
Maximální výhra: je 148000 Kč v kasinu/14800 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 81000 Kč v kasinu/8100 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: CASH FRUIT 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají čtyřicet herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až čtyřiceti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Truhla. Pokud padnou kdekoliv tři symboly 
Truhla, hráč získává deset bonusových otočení. Když padnou kdekoliv čtyři symboly Truhla, hráč získává dvacet 
bonusových otočení. Jestliže padne kdekoliv pět symbolů Truhla, hráč získává třicet bonusových otočení. Pokud 
padnou tři, čtyři nebo pět symbolů Mystery na výherní linii, získává hráč náhodnou výhru. Při bonusovém 
otočení nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci 
které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

Mystery ??? ??? ??? Náhodná výše výhry 
Truhla 10 bonusových 

otočení 
20 bonusových 

otočení 
30 bonusových 

otočení Platí kdekoliv 

Joker 10 50 250 
Nahrazuje všechny 

ostatní symboly kromě 
symbolu Truhla 

Červená sedmička 5 20 100  
Žlutá sedmička 5 20 100  

Zvonky 5 15 60  
Hrozen 2 10 40  
Melouny 2 10 40  
Švestka 1 5 20  

Pomeranč 1 5 20  
Citron 1 5 20  
Třešně 1 5 20  

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč  
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: JOKER PLAY 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje 
od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud hráč získá všech dvacet sedm výherních linií ze 
stejných symbolů, je celková výhra dvojnásobná. Pokud padne na středu každého válce symbol Třešně, získá 
hráč 1 bonusové otočení. Když padne na středu každého válce symbol Hvězdy, získá hráč 10 bonusových 
otočení. Pro snadnější orientaci se herní válce při bonusových otočkách zbarví do červena. Počet bonusových 
otočení je zobrazen na spodním monitoru v okně BONUSGAME. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení 
sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly Poznámka 

Joker 300 Nahrazuje všechny ostatní symboly  
Sedmička 200 - 
Hvězdy 100 Viz doplňující popis hry 
Melouny 80 - 
Zvonky 80 - 
Švestky 10 - 

Pomeranče 10 - 
Citrony 10 - 
Třešně 10 Viz doplňující popis hry 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: JOKER PLAY 2 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje 
od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud hráč získá všech dvacet sedm výherních linií ze 
stejných symbolů, je celková výhra dvojnásobná. Pokud padne na středu každého válce symbol Třešně, získá 
hráč 1 bonusové otočení. Když padne na středu každého válce symbol Hvězdy, získá hráč 10 bonusových 
otočení. Pro snadnější orientaci se herní válce při bonusových otočkách zbarví do červena. Počet bonusových 
otočení je zobrazen na spodním monitoru v okně BONUSGAME. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení 
sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly Poznámka 

Joker 300 Nahrazuje všechny ostatní symboly 
Sedmička 200 - 
Hvězdy 100 Viz doplňující popis hry 
Melouny 80 - 
Zvonky 80 - 
Švestky 10 - 

Pomeranče 10 - 
Citrony 10 - 
Třešně 10 Viz doplňující popis hry 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: JAMAJKA 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Wild má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Mystery. 
Druhou funkcí je, že kdekoliv na prostředním válci násobí výhru na dvojnásobek. Pokud padnou kdekoliv tři 
symboly Mystery, získává hráč náhodnou výhru v rozsahu daném tabulkou výher. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly Poznámka 

WILD 2500 Nahrazuje všechny ostatní symboly 
MYSTERY  20-1000 Platí kdekoliv, náhodná výše výhry 

Listy 100 - 
Melouny 60 - 
Vlajka 40 - 
Hrozen 30 - 
Švestka 20 - 

Pomeranče 15 - 
Citrony 10 - 
Třešně 10 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: FIRE 81 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají osmdesát jedna herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až maximálně osmdesáti jedné výherní linie. Výherní linie platí pouze 
zleva doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří nebo čtyř shodných výherních 
symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru:  
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Hra obsahuje symbol 81. Tento symbol má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. 
Druhá je, že násobí výhru na výherní linii, kterou pomáhá utvořit, na dvojnásobek. Pokud se na výherní linii 
nacházejí dva symboly 81, je výhra čtyřnásobná. Když se na výherní linii nacházejí tři symboly 81, je výhra 
osminásobná. 

 
Ostatní: 

Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 
 

Tabulka výher: 
Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 

Sedmička 80 800 
Meloun 30 300 
Hrozen 20 200 
Švestka 5 20 

Pomeranč 5 20 
Citron 5 20 
Třešně 5 20 
BAR 5 10 

81 Nahrazuje všechny ostatní symboly. Každý aktivní symbol 81 
na výherní linii násobí výhru z výherní linie x2. 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 96 %  
Maximální výhra: je 200000 Kč v kasinu/20000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 72000 Kč v kasinu/7200 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: GOLDEN SPIN  
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají osmdesát jedna herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až osmdesáti jedné výherní linie. Výherní linie platí pouze zleva doprava, 
počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze čtyř shodných výherních symbolů následujících za 
sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Dynamit. Pokud padne kdekoliv jeden symbol 
Dynamit, hráč získává náhodně minimálně jednu až šest bonusových otočení. Pokud padnou kdekoliv dva 
symboly Dynamit, hráč získává náhodně minimálně dvě až dvanáct bonusových otočení. Pro snadnější orientaci 
se herní válce při bonusových otočkách zbarví do zlata. Počet bonusových otočení je zobrazen na spodním 
monitoru v okně BONUS GAME. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry 
z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher:  

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
4 symboly Poznámka 

Joker 500 Nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu 
Dynamit 

Zvonek 50 - 
Meloun 20 - 
Jablko 10 - 
Švestka 10 - 

Pomeranč 5 - 
Citron 5 - 
Třešně 5 - 

Dynamit - Viz doplňující popis hry 
 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně  
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Pravidla a popis hry: SIMPLY STEP PLAY 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Simply Joker Bar nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud hráč získá všech pět výherních linií ze 
stejných symbolů, je celková výhra dvojnásobná. Výherní linie 1 složená ze tří symbolů Třešně 1 bonus spouští 
jedno bonusové otočení. Výherní linie 1 složená z tří symbolů Hvězdy 10 bonus spouští deset bonusových 
otočení. Pro snadnější orientaci se herní válce při bonusových otočkách zbarví do růžova. Počet bonusových 
otočení je zobrazen na spodním monitoru v okně BONUSGAME. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení 
sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.  Pokud 
lze ze symbolů na herních válcích zobrazených na LCD monitoru sestavit výhodnější výherní kombinaci, ozve 
se lodní zvon a herní válce se samy posunou do této výhodnější výherní pozice. Každý válec se může posunout 
maximálně o tři pozice směrem nahoru. V tomto případě je hráči připsána vždy výhra z výhodnější kombinace.  
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly Poznámka 

Simply Joker Bar 750 Nahrazuje všechny ostatní symboly 
Bar 200 - 

Hvězdy 10 bonus 100 Viz doplňující popis hry 
Melouny 80 - 
Zvonky 80 - 
Švestky 40 - 

Pomeranče 40 - 
Dolary 40 - 

Třešně 1 bonus 20 Viz doplňující popis hry 
 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: DOUBLE JOKER 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. Druhou funkcí je, že jeden 
symbol Joker násobí výhru na výherní linii, kterou pomáhá utvořit, na dvojnásobek. Pokud se na výherní linii 
nacházejí dva symboly Joker, je výhra čtyřnásobná. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní 

linii 
3 symboly Poznámka  

Joker 750 Nahrazuje a násobí všechny ostatní symboly 
Sedmičky 100 - 
Zvonky 100 - 
Hrozny 40 - 
Melouny 40 - 
Citrony 20 - 

Pomeranče 20 - 
Švestky 20 - 
Třešně 10 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94 %  
Maximální výhra: je 168000 Kč v kasinu/16800 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 108000 Kč v kasinu/10800 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: MYSTERY DICE 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až maximálně dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva 
doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Mystery. Pokud padnou tři symboly Mystery 
na výherní linii, získává hráč náhodnou výhru v rozsahu daném tabulkou výher. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly Poznámka 

Hvězda 150 - 
Zvonek 75 - 
Meloun 50 - 
Mystery 20-1000 Náhodná výše výhry  
Hrozen 40 - 

Bar 30 - 
Pomeranč 20 - 
Švestka 20 - 
Třešně 10 - 
Citron 10 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 200000 Kč v kasinu/20000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: JOKER IN PRISON 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. Druhou funkcí je, že 
pokud padne výherní linie, kterou pomáhá utvořit symbol Joker, uvězní se tato výherní linie na herních válcích 
a následuje jedna bonusová otočka válců. Hráč tak získává tuto výherní linii ještě jednou. Tato situace se může 
několikrát opakovat, přičemž je vždy uvězněna pouze poslední dosažená výherní linie. Při bonusovém otočení 
nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které 
bylo spuštěno.  
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 

3 symboly Poznámka 
Joker 250 Nahrazuje všechny ostatní symboly a roztočí další výhru 

Hvězda 250 - 
Meloun 75 - 
Hrozen 50 - 
Švestka 40 - 

Pomeranč 30 - 
Citron 20 - 
Třešně 10 - 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 400000 Kč v kasinu/40000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: JOKER IN PRISON II 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. Druhou funkcí je, že 
pokud padne výherní linie, kterou pomáhá utvořit symbol Joker, uvězní se tato výherní linie na herních válcích 
a následuje jedna bonusová otočka válců. Hráč tak získává tuto výherní linii ještě jednou. Tato situace se může 
několikrát opakovat, přičemž je vždy uvězněna pouze poslední dosažená výherní linie. Při bonusovém otočení 
nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které 
bylo spuštěno.  
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 

3 symboly Poznámka 
Joker 250 Nahrazuje všechny ostatní symboly a roztočí další výhru 

Hvězda 250 - 
Meloun 75 - 
Hrozen 50 - 
Švestka 40 - 
Jahoda 30 - 
Třešně 20 - 
Banány 10 - 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 400000 Kč v kasinu/40000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně  
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Pravidla a popis hry: GOLDEN BRICK 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až maximálně dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva 
doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly. Při hře se na herních válcích náhodně objevuje symbol Zlatá 
cihla. Pokud se Zlatá cihla objeví, automaticky se přesune na váhu na horním LCD monitoru, kde je vždy 
umístěn min. 1 symbol Zlatá cihla a způsobí přepočítání tabulky výher tak, že počtem Zlatých cihel umístěných 
na váze jsou znásobeny základní hodnoty v tabulce výher. Maximální zvýšení tabulky výher je trojnásobné. 
Na váze mohou být umístěny maximálně 3 symboly Zlaté cihly, jakmile dojde při jedné z následujících her 
k sestavení symbolů do výherní linie, připíše se výše výhry dle Tabulky výher, na váze zůstane pouze jeden 
symbol Zlatá cihla a Tabulka výher se sníží na základní hodnoty. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč, výhry jsou násobeny počtem Zlatých cihel na váze 
umístěné na horním LCD monitoru (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou 

na výherní linii 
Pozn. 3 symboly 

Násobitel Zlatá 
cihla 1x 2x 3x 

Joker 150 300 450 Nahrazuje všechny 
ostatní symboly 

Sedmička 100 200 300  
Hvězdy 50 100 150  
Zvonky 40 80 120  
Melouny 40 80 120  
Švestky 5 10 15  

Pomeranče 5 10 15  
Citróny 5 10 15  
Třešně 5 10 15  

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 291000 Kč v kasinu/29100 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: BURNING FRUITS 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze dvou, tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Hvězda platí kdekoliv. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní 

linii 
2 symboly 3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

Třešně 5 20 50 200 - 
Citron - 20 50 200 - 

Pomeranč - 20 50 200 - 
Švestka - 20 50 200 - 
Hvězda - 10 50 250 Platí kdekoliv 
Hrozen - 50 200 500 - 
Melouny - 50 200 500 - 
Sedmička - 100 1000 2500 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: LUCKY STORM 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až maximálně dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva 
doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly. Při každé výhře symboly na výherní linii zmizí a na jejich 
místo se posunou symboly, které jsou nad nimi. Tato situace se může několikrát opakovat. Pokud symboly 
poté nesestaví další výherní kombinaci, je celá výhra automaticky připsána do políčka KREDIT. 

 
Ostatní: 

Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 
 

Tabulka výher: 
Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 10 Kč (u ostatních sázek se přímo úměrně mění výhra – se 

zaokrouhlením nahoru na celé Kč): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 

Hvězda 5000 
Sedmička 20 

BAR 20 
Zvonek 10 

A 10 
K 5 
Q 5 

Wild Nahrazuje všechny ostatní symboly.  
 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně  
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Pravidla a popis hry: WILD INDIANS 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají dvacet herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až dvaceti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze dvou, tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Oheň má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Teepee. 
Druhá je, že násobí výhru na výherní linii, kterou pomáhá utvořit, na dvojnásobek. Pokud padnou kdekoliv tři 
symboly Teepee, hráč získává deset bonusových otočení. Počet bonusových otočení je zobrazen nad pěticí 
herních válců. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se 
použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 
2 symboly 3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

9 - 5 10 20 - 
10 - 5 10 20 - 
J - 5 20 40 - 
Q - 5 20 40 - 
K - 10 30 80 - 
A - 10 30 80 - 

Orel - 20 40 120 - 
Bizon - 40 80 160 - 
Totem 40 80 160 400 - 
Indián 100 200 300 1000 - 

Oheň - - - - 

Nahrazuje všechny ostatní 
symboly kromě symbolu 
Teepee. Každý aktivní 

symbol Oheň na výherní linii 
násobí výhru z výherní linie 

x2 

Teepee - 
+10 

bonusových 
otočení 

- - Platí kdekoliv 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: MYSTERY WIN 27 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají dvacet sedm herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až maximálně dvaceti sedmi výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva 
doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud padnou tři symboly Mystery na výherní linii, získává 
hráč náhodnou výhru. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly Poznámka 

Mystery ??? Náhodná výše výhry 
Joker 150 Nahrazuje všechny ostatní symboly 
BAR 150 - 

Sedmička 150 - 
Zvonek 50 - 
Meloun 50 - 
Hrozen 20 - 
Švestka 20 - 

Pomeranč 10 - 
Citron 10 - 
Třešně 10 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 139000 Kč v kasinu/13900 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: ROYAL GEMS & GOLD 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají 243 herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až maximálně 243 výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od 
válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za 
sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě symbolu Bonus. Při každé výhře symboly, které 
vytvořily výherní kombinaci na výherní linii, zmizí a na jejich místo se posunou symboly, které jsou nad nimi. 
Pokud posunuté symboly vytvoří výherní pozici, je její výhra dvojnásobná. Jestliže posunuté symboly vytvoří 
další výherní pozici, je její výhra trojnásobná. Tato situace se může opakovat až do pětinásobku výher dle 
tabulky výher. Pokud padnou kdekoliv tři symboly Bonus, hráč získává deset bonusových otočení. Když padnou 
kdekoliv čtyři symboly Bonus, hráč získává patnáct bonusových otočení. Jestliže padne kdekoliv pět symbolů 
Bonus, hráč získává dvacet bonusových otočení. Počet bonusových otočení je zobrazen na spodním monitoru 
v okně BONUS GAME. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového 
otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

WILD - - - 
Nahrazuje všechny 
ostatní symboly, 
kromě symbolu 

Bonus 

Pohár (BONUS) 10 bonusových 
otočení 

15 bonusových 
otočení 

20 bonusových 
otočení Platí kdekoliv 

Koruna 75 125 1250  
Zlaté cihly 50 100 625  

Truhla 30 60 375  
Prsten 25 50 100  

Diamant 20 40 75  
Zelený kámen 15 30 60  

Červený kámen 10 20 40  
Modrý kámen 5 10 25  

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: DRUNK BIRDS 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají 243 herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až maximálně 243 výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od 
válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za 
sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Hospodský Pírko nahrazuje všechny ostatní symboly. Každá třetí výhra každého jednotlivého výherního 
symbolu je dvojnásobná. Aktuální počet výher je zobrazen na lístku vedle příslušného symbolu v tabulce výher 
na horním LCD monitoru. Vždy po dvojnásobné výhře výherního symbolu se počet výher na příslušném lístku 
v tabulce výher smaže. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

Hospodský Pírko (šedý pták) - - - 
Nahrazuje 

všechny ostatní 
symboly 

Pirát (modrý pták) 60 300 1000 - 
Drsňák (modro-zelený pták) 30 60 300 - 

Fiflena (žlutý pták) 15 30 200 - 
Bouchač (zelený pták) 10 20 50 - 

Tanečnice (tmavě růžový pták) 5 15 30 - 
Bázlík (fialový pták) 5 10 25 - 

Kakánek (světle růžový pták) 5 10 20 - 
Kohout (červený pták) 5 10 15 - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 300000 Kč v kasinu/30000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně   
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Pravidla a popis hry: DIESEL GATE 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají osmdesát jedna herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až osmdesáti jedné výherní linie. Výherní linie platí pouze zleva doprava, 
počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří nebo čtyř shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Diesel Gate má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. Druhá je, že spouští 
bonusový efekt. Mohou padnout až tři symboly Diesel Gate najednou. Bonusový efekt spočívá ve spuštění 
mechanického ramene s výměnnými nástavci. První nástavec zvolený symbol smyje a na volné místo se posune 
symbol nad ním. Druhý nástavec zvolený symbol přestříká na jiný. Třetí nástavec symbol posune na jinou 
libovolnou pozici na herních válcích. Cílem bonusového efektu je zvýšit výhru. Mechanické rameno si volí 
nástavce náhodně, stejně tak symboly které smývá, přestříkává či posunuje. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 

Písty motoru 50 1000 
Kolo 25 250 

Brzdový kotouč 15 150 
Kanystr 5 20 

Reproduktor 5 15 
Autobaterie 5 15 

Kufr s nářadím 5 10 
Řadicí páka 5 10 
Diesel Gate Spouští bonusový efekt, nahrazuje všechny ostatní symboly 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 400000 Kč v kasinu/40000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně  
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Pravidla a popis hry: TROPICAL ISLAND 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají dvacet herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až dvaceti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze dvou, tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

 
Jak hrát hru: 

Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Sopka má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Dodo. 
Druhá je, že násobí výhru na výherní linii, kterou pomáhá utvořit, na dvojnásobek. Pokud padnou kdekoliv tři 
symboly Dodo, hráč získává deset bonusových otočení. Počet bonusových otočení je zobrazen nad pěticí 
herních válců. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se 
použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 
2 symboly 3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

9 - 5 10 20 - 
10 - 5 10 20 - 
J - 5 20 40 - 
Q - 5 20 40 - 
K - 10 30 80 - 
A - 10 30 80 - 

Opice - 20 40 120 - 
Želva - 40 80 160 - 
Palma 40 80 160 400 - 
Vlna 100 200 300 1000 - 

Sopka - - - - 

Nahrazuje všechny 
ostatní symboly kromě 
symbolu Dodo. Každý 
aktivní symbol Sopka 
na výherní linii násobí 
výhru z výherní linie x2 

Dodo - +10 bonusových 
otočení - - Platí kdekoliv 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně  
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Pravidla a popis hry: EIGHTY ONE 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají osmdesát jedna herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až maximálně osmdesáti jedné výherní linie. Výherní linie platí pouze 
zleva doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří nebo čtyř shodných výherních 
symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Hra obsahuje symbol 81. Tento symbol má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. 
Druhá je, že násobí výhru na výherní linii, kterou pomáhá utvořit, na dvojnásobek. Pokud se na výherní linii 
nacházejí dva symboly 81, je výhra čtyřnásobná. Když se na výherní linii nacházejí tři symboly 81, je výhra 
osminásobná. Při každé výhře se vyhrávající symboly otočí a shoří. Na jejich místo se posunou symboly, které 
jsou nad nimi. Tato situace se může několikrát opakovat. Pokud symboly poté nesestaví další výherní 
kombinaci, je celá výhra automaticky připsána do políčka KREDIT. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 

Sedmička 80 800 
Meloun 30 300 
Hrozen 20 200 
Borůvky 5 20 

Pomeranč 5 20 
Citron 5 20 
Třešně 5 20 
BAR 5 10 

81 Nahrazuje všechny ostatní symboly. Každý aktivní symbol 81 na 
výherní linii násobí výhru z výherní linie x2. 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 96 %. 
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 72000 Kč v kasinu/7200 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: SKY JET 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s trojicí herních válců, které mají pět herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až pěti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří shodných výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Pilot, při sázce 10 a více Kč do hry, nahrazuje všechny ostatní symboly. Při sázce do hry 5 Kč symbol 
Pilot ostatní symboly nenahrazuje. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulky výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 
5 Kč: 

 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 
10 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně 

zvyšuje výhra- se zaokrouhlením nahoru na celé 
Kč): 

Symbol 
Výhra pro daný počet 

symbolů následujících za 
sebou na výherní linii  

Symbol 
Výhra pro daný počet 

symbolů následujících za 
sebou na výherní linii 

3 symboly Poznámka  3 symboly Poznámka 

Pilot 500 - 

 

Pilot 750 
Nahrazuje 
všechny 
ostatní 

symboly. 
Červená 
sedmička 375 - 

 
Červená 
sedmička 500 - 

Melouny 250 -  Melouny 300 - 
Hrozen 200 -  Hrozen 250 - 
Zvonky 100 -  Zvonky 150 - 
Švestka 50 -  Švestka 50 - 

Pomeranče 50 -  Pomeranče 50 - 
Citrony 25 -  Citrony 25 - 
Třešně 25  -  Třešně 25  - 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 75 %  
Maximální výhra: je 75000 Kč v kasinu/7500 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 450000 Kč v kasinu/45000 Kč v herně  
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Pravidla a popis hry: LIVE FRUITS 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají osmdesát jedna herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až maximálně osmdesáti jedné výherní linie. Výherní linie platí pouze 
zleva doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří nebo čtyř shodných výherních 
symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru:  
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Hra obsahuje symbol JOKER. Tento symbol má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní 
symboly. Druhá je, že násobí výhru na výherní linii, kterou pomáhá utvořit, na dvojnásobek. Pokud se na 
výherní linii nacházejí dva symboly JOKER, je výhra čtyřnásobná. Když se na výherní linii nacházejí tři symboly 
JOKER, je výhra osminásobná. 

 
Ostatní: 

Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 
 

Tabulka výher: 
Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 

Paprika 80 800 
Meloun 30 300 

Zelí 20 200 
Švestka 5 20 
Dýně 5 20 
Citron 5 20 
Květák 5 20 
Česnek 5 10 

JOKER Nahrazuje všechny ostatní symboly. Každý aktivní symbol JOKER 
na výherní linii násobí výhru z výherní linie x2. 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 96 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Maximální hodinová prohra: 72000 Kč v kasinu/7200 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: LUCKY JOKER 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají čtyřicet herních linií. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až čtyřiceti výherních linií. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce 
zleva. Výherní linie se skládá ze tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících za sebou. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Hvězda. Pokud padnou kdekoliv tři symboly 
Hvězda, hráč získává deset bonusových otočení. Když padnou kdekoliv čtyři symboly Hvězda, hráč získává 
dvacet bonusových otočení. Jestliže padne kdekoliv pět symbolů Hvězda, hráč získává třicet bonusových 
otočení. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se 
použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

Hvězda 10 bonusových 
otočení 

20 bonusových 
otočení 

30 bonusových 
otočení Platí kdekoliv 

Joker 10 50 250 
Nahrazuje všechny 

ostatní symboly kromě 
symbolu Hvězda 

Červená sedmička 5 20 100  
Modrá sedmička 5 20 100  

Malina 5 15 60  
Jablko 5 15 60  
Hrozen 2 10 40  
Melouny 2 10 40  
Švestka 1 5 20  

Pomeranč 1 5 20  
Citron 1 5 20  
Třešně 1 5 20  

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč  
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94,5 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 99000 Kč v kasinu/9900 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: HELL’S WALL 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají třicet šest herních linií. Dvanáct aktuálně zobrazených 
herních symbolů na herních válcích je uspořádáno ve tvaru kosočtverce. Na válci nejvíce vlevo a nejvíce vpravo 
je vždy zobrazen pouze jeden herní symbol, na druhém válci zleva a zprava jsou vždy zobrazeny tři herní 
symboly a na herním válci uprostřed jsou vždy zobrazeny čtyři herní symboly. Hra spočívá v sestavení symbolů 
do minimálně jedné až maximálně třicáté šesté výherní linie. Výherní linie platí pouze zleva doprava, počínaje 
od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů následujících 
za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Hra obsahuje symbol Ďábel. Symbol Ďábel se objevuje pouze na prvním a pátém válci, počínaje od válce 
nejvíce zleva. Tento symbol má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. Druhá je, 
že násobí výhru na výherní linii, na které je aktivní, až devětkrát. Pokud se na výherní linii nacházejí dva 
symboly Ďábel, výhra se znásobí až jednaosmdesátkrát. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů 

Sedmička 100 200 500 
Zvonky 80 160 400 
Meloun 40 80 160 
Hrozen 20 40 120 
Švestka 10 30 80 

Pomeranč 10 30 80 
Citron 5 20 40 
Třešně 5 10 20 

Ďábel 
Nahrazuje všechny ostatní symboly. Jeden aktivní symbol Ďábel na 

výherní linii násobí výhru až 9 x, dva aktivní symboly Ďábel na výherní 
linii násobí výhru až 81 x. 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč  
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95,5 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 81000 Kč v kasinu/8100 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: FIVE STARS 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají dvě stě čtyřicet tři herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až maximálně dvě stě čtyřicáté třetí výherní linie. Výherní linie platí 
pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří, čtyř nebo pěti shodných 
výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé 
výherní linie. 
 

Jak hrát hru:  
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
 

Doplňující popis hry: 
Hra obsahuje symbol Joker. Tento symbol nahrazuje všechny ostatní symboly. 

 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 
 
 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

Hvězda 50 100 750 - 
Sedmička 40 75 250 - 
Meloun 30 50 125 - 
Hrozen 25 40 100 - 

Pomeranč 20 30 75 - 
Švestka 20 30 75 - 
Třešně 10 20 50 - 
Citron 10 20 50 - 

Joker - - - 
Nahrazuje 

všechny ostatní 
symboly 

 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94,5 % 
Maximální výhra: je 450000 Kč v kasinu/45000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 99000 Kč v kasinu/9900 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: NIGHT SKY 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s čtveřicí herních válců, které mají dvě stě padesát šest herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až maximálně dvě stě padesáté šesté výherní linie. Výherní linie platí 
pouze zleva doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří nebo čtyř shodných 
výherních symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé 
výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Joker nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu BONUS GAME. Joker se skládá ze čtyř částí. 
Pokud se symbol Joker neobjeví celý, nahrazuje pouze jen svojí zobrazenou částí. Symbol Joker se může 
objevit pouze na druhém nebo třetím válci. 
Jestliže padnou kdekoliv tři symboly BONUS GAME, získá hráč deset bonusových otočení. Při padnutí čtyř 
symbolů BONUS GAME, získá hráč patnáct bonusových otočení. Při bonusovém otočení nedochází k odečtení 
sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 
 

        Symbol 
Výhra pro daný počet 

symbolů následujících za 
sebou na výherní linii Poznámka 

3 symboly 4 symboly 
Slunce 50 100 - 
Měsíc 25 50 - 

Družice 20 40 - 
Saturn 15 25 - 

Dalekohled 10 20 - 
Satelit 10 20 - 
K,A 5 15 - 
J,Q 5 10 - 

Joker - - 
Nahrazuje všechny ostatní 
symboly kromě symbolu 

BONUS GAME. 

BONUS GAME 
+10 

bonusových 
otočení 

+ 15 
bonusových 

otočení 
Platí kdekoliv 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně  
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Pravidla a popis hry: FAST MONEY 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru s pěticí herních válců, které mají dvacet pět herních linií. Hra spočívá v sestavení 
symbolů do minimálně jedné až maximálně dvaceté páté výherní linie. Výherní linie platí pouze zleva doprava, 
počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze dvou, tří, čtyř nebo pěti shodných výherních symbolů 
následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly kromě symbolu Bonus a Trezor. Pokud padnou kdekoliv tři 
symboly Bonus, hráč získává pět bonusových otočení. Jestliže padnou kdekoliv čtyři symboly Bonus, získá hráč 
deset bonusových otočení. Při padnutí kdekoliv pěti symbolů Bonus, získá hráč dvacet pět bonusových otočení. 
Při bonusovém otočení nedochází k odečtení sázky. Pro výpočet výhry z bonusového otočení se použije sázka 
ze hry, v rámci které bylo spuštěno.   
Pokud při výhře padne jeden trezor, je výhra násobena číslem ukrytým v trezoru. Při výhře s větším počtem 
trezorů je výhra násobena součtem čísel v trezorech. Trezorů může být nejvíce pět.  
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na výherní linii 
3 symboly 4 symboly 5 symbolů Poznámka 

Zlaté cihly 60 250 2500 - 
Kufr s bankovkami 50 100 750 - 

Platební karta 40 80 300 - 
Balíček bankovek 35 70 200 - 

Pytel s dolary 30 60 150 - 
Bitcoin 25 50 125 - 

K,A 20 30 75 - 
J,Q 10 20 50 - 
Wild - - - Nahrazuje všechny ostatní symboly kromě 

symbolu Bonus a Trezor 

Bonus 
+5 

bonusových 
otočení 

+10 
bonusových 

otočení 

+ 25 
bonusových 

otočení 
Platí kdekoliv 

Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 94,5 %  
Maximální výhra: je 500000 Kč v kasinu/50000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 99000 Kč v kasinu/9900 Kč v herně 
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Pravidla a popis hry: DIESEL GATE II 
 

Obecný popis hry: 
Jedná se o válcovou hru se čtveřicí herních válců, které mají osmdesát jedna herních linií. Hra spočívá v 
sestavení symbolů do minimálně jedné až maximálně osmdesáti jedné výherní linie. Výherní linie platí pouze 
zleva doprava, počínaje od válce nejvíce zleva. Výherní linie se skládá ze tří nebo čtyř shodných výherních 
symbolů následujících za sebou. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

Jak hrát hru: 
Hru lze ovládat dvěma způsoby. První způsob je pomocí stisku mechanických tlačítek. Druhý způsob je dotykem 
tlačítek zobrazených na spodním monitoru. 
Hra se zahájí stiskem tlačítka START nebo AUTOSTART. Tlačítko START roztočí herní válce jen jednou. Pro 
opakování hry se musí tlačítko START znovu stisknout. Tlačítko AUTOSTART roztáčí herní válce opakovaně. 
Tento režim lze ukončit opětovným stiskem tlačítka AUTOSTART. Celkovou sázku do hry lze volit stiskem 
tlačítka SÁZKA. Každým stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry zvyšuje až do maximální možné sázky. Dalším 
stiskem tlačítka SÁZKA se sázka do hry sníží na nejnižší možnou sázku. Sázky do hry jsou ve výši 5, 10, 15, 
25, 35, 50, 75, 100 Kč v herně a ve výši 5, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 1000 Kč v kasinu. Pokud 
se symboly srovnají do výherní linie, je připsána výhra dle tabulky výher. Výhra se objeví v zobrazovacím 
políčku VÝHRA. Pokud je výherních linií víc, výhry se sčítají.  

 
Doplňující popis hry: 

Symbol DIESEL GATE II má dvě funkce. První funkcí je, že nahrazuje všechny ostatní symboly. Druhá je, že 
spouští bonusový efekt. Mohou padnout až tři symboly DIESEL GATE II najednou. Bonusový efekt spočívá ve 
spuštění mechanického ramene s výměnnými nástavci. První nástavec zvolený symbol smyje a na volné místo 
se posune symbol nad ním. Druhý nástavec zvolený symbol přestříká na jiný. Třetí nástavec symbol posune 
na jinou libovolnou pozici na herních válcích. Cílem bonusového efektu je zvýšit výhru. Mechanické rameno si 
volí nástavce náhodně, stejně tak symboly které smývá, přestříkává či posunuje. 
 

Ostatní: 
Pomocí tlačítka INFO lze vyvolat informační panel. Tlačítko MENU slouží pro návrat do hlavního menu. 

 
Tabulka výher: 

Výherní tabulka udává hodnoty pro sázku do hry 5 Kč (při vyšších sázkách se přímo úměrně zvyšuje výhra): 

Symbol 
Výhra pro daný počet symbolů následujících za sebou na 

výherní linii 
3 symboly 4 symboly 

Písty motoru 50 1000 
Kolo 25 250 

Brzdový kotouč 15 150 
Kanystr 5 20 

Reproduktor 5 15 
Autobaterie 5 15 

Kufr s nářadím 5 10 
Řadicí páka 5 10 

DIESEL GATE II Spouští bonusový efekt, nahrazuje všechny ostatní symboly 
 
Minimální sázka: do hry je 5 Kč 
Maximální sázka: je 1000 Kč v kasinu/100 Kč v herně 
Výherní podíl hry: je 95 %  
Maximální výhra: je 270000 Kč v kasinu/27000 Kč v herně 
Statistická průměrná hodinová prohra: 90000 Kč v kasinu/9000 Kč v herně 
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Pravidla a popis bonusové hry: MOD JACKPOT 3 
 

Obecný popis bonusové hry: 
Jedná se o bonusovou hru typu MOD JACKPOT 3. Hra je implementována do herního systému pro zatraktivnění 
základních typů her. 
Bonusová hra MOD JACKPOT 3 má tři úrovně s označením BRONZE, SILVER, GOLD. 
Bonusovou hru MOD JACKPOT 3 nelze hrát samostatně. Bonusová hra MOD JACKPOT 3 je součástí jedné hry 
Technické hry ve smyslu § 50 Zákona o hazardních hrách. Pokud je na Koncovém zařízení aktivován některý 
z jackpotů, účastní se této bonusové hry automaticky, při každém provedení sázky do běžné hry. 
MOD JACKPOT 3 je možné kumulovat ze všech sázek uskutečněných na aktivních Koncových zařízeních 
Technické hry nebo v rámci jednoho herního prostoru nebo skupiny herních prostorů, vždy však pouze ze 
sázek Účastníků hazardní hry účastnících se hry prostřednictvím Koncového zařízení, na kterém lze získat 
jackpot.   

 
Pravidla bonusové hry: 

Koncové zařízení je obsluhováno přímo sázejícím. Předem není určen ani počet sázejících, ani výše sázek. Výše 
MOD JACKPOT 3 se vypočítává z výše sázek dle podmínek stanovených Herním plánem. O výhře nebo prohře 
rozhoduje RNG umístěný v serveru a okolnost, jež určuje výhru, není nikomu předem známá. Hry se nesmí 
účastnit osoby mladší 18 let. 
 

Vlastnosti bonusové hry: 
Každé Koncové zařízení zobrazuje stejné hodnoty jackpotů v rámci skupiny, do které je přiřazeno. Tyto hodnoty 
poskytuje server. Po každém spuštění jedné hry Technické hry se do MOD JACKPOT 3 ukládá částka určená 
ze sázky dle vzorce: 
 

SÁZKA x URČENÉ PROCENTO 
 
Ukládaná částka je rozdělena na dvě části. První část se ukládá do AKTUÁLNÍ hodnoty jackpotu, druhá část se 
ukládá do SKRYTÉ hodnoty jackpotu, která bude sloužit jako počáteční hodnota jackpotu po výhře. Velikost 
jednotlivých částí kumulované částky se nastavuje na serveru. Celková hodnota částek je v rozmezí 0,006-
3,00 % hodnoty sázky do základní hry. 
 
Dodatečné parametry MOD JACKPOT 3 jsou: 
a) Minimální hodnota – určuje hodnotu, po jejímž překročení je MOD JACKPOT 3 možné vyhrát, je 

nastavitelná na serveru. 
b) Maximální hodnota – definuje hodnotu, kterou nesmí MOD JACKPOT 3 překročit, je nastavitelná na 

serveru. Její nejvyšší hodnota je 50 000 Kč pro hernu, 500 000 Kč pro kasino. 
c) Cílová hodnota – definuje hodnotu, po jejímž překročení je MOD JACKPOT 3 možné vyhrát – je určena 

pomocí RNG na serveru v rozmezí mezi Minimální hodnotou a Maximální hodnotou. 
d) Hodnoty dle bodu a) b) c) pro až tři úrovně jackpotu 
e) Úrovně jackpotu a jejich označení (BRONZE, SILVER, GOLD) – max. 3 úrovně.  
f) Přiřazení úrovní jackpotů – jednotlivé úrovně jackpotu mohou být určeny variabilně: např. úrovním BRONZE 

a SILVER může být přiřazena konkrétní lokalita (jeden Herní prostor, několik Herních prostorů, atd.), úrovni 
GOLD mohou být přiřazena všechna Koncová zařízení CLS. Úrovně jackpotu mohou být také určeny pro 
všechna Koncová zařízení s možností získat více úrovní jackpotu, které se budou lišit výší potenciální výhry. 
Vždy je zachováno následující pravidlo – pokud Koncové zařízení přispívá do jakékoliv úrovně jackpotu, má 
možnost tuto konkrétní úroveň jackpotu získat. 
 

Cílová hodnota pro každý jackpot z MOD JACKPOT 3 je určena pomocí RNG. 
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Pokud AKTUÁLNÍ hodnota jackpotu dosáhne cílové hodnoty, je AKTUÁLNÍ hodnota konkrétní úrovně jackpotu 
z MOD JACKPOT 3 přidělena na Koncové zařízení, které splňuje všechny podmínky pro přidělení jackpotu a 
kde došlo k dosažení cílové hodnoty. Koncové zařízení, na němž dojde k výhře jackpotu, obdrží 100 % 
AKTUÁLNÍ hodnoty konkrétní úrovně jackpotu. 
Sázejícímu je výsledek zobrazen prostřednictvím softwarového vybavení Koncového zařízení CLS. 
Všechny 3 úrovně MOD JACKPOT 3 mohou být stanoveny v rozmezí Minimální hodnoty a Maximální hodnoty 
výhry a rozmezí minimální a maximální částky ze sázky.  Výhra ze hry jedné Technické hry, v rámci které byla 
bonusová hra MOD JACKPOT 3 spuštěna, nepřesáhne spolu s výhrou z bonusové hry MOD JACKPOT 3 částku 
50 000 Kč pro hernu, resp. 500 000 Kč pro kasino. 
 
 
 
 
 
 
 

Za 3E PROJEKT, a.s. 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Šárka Macurová 
výkonná ředitelka 
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A2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Pravidla Technických her v prostředí land-based 

 

SUBSYSTÉM CLS KAJOT VLT + OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ HRY: 
9 STARS 
9 STARS PLUS 
ALCHEMY 
DOUBLE STARS 
FRUIT FARM 
ICE BAR 27 
JOKER 27 PLUS 
JOKER BOOM 
JOKER BOOM PLUS 
KAJOT ROULETTE 
MONSTER SLOTS 
MULTI DIAMONDS 81 
MULTI VEGAS 81 
NEON FRUITS 
NEON FRUITS 2 
POLY DIAMONDS 

PUPPET SHOW 
SECRET ROSE 
SECRETS OF EGYPT 
SIMPLY THE BEST 81 
STARS 
SUPER JOKER 40 
VIKINGS 
WANTED! 
AZTECS EMPIRE 
DYNAMITE 27 
FRUIT FACTORY 27 
HALLOWEEN KING 
HIGH FIVE 27 
HOT FACTOR 
JOKER 27 
JOKER 81 

JOKER 243 
JOKER AREA 
JOKER DREAM 
JOKER PLUS II 
JOKER STAR 81 
JOKER STRONG 
KAJOT 27 LINES 
LONDON PUB 
LUCKY DRAGON 
RING OF FIRE XL 
SIMPLY GOLD II 
SIMPLY THE BEST 27 
SPEED CLUB 
TURBO 27 
BAD WOLF 
RETRO WHEELS

 
 

JACKPOTS: Prémiová hra Jackpots je nastavena v centrálním herním systému jako centrální prémiová 
hra pro technické hry, to znamená, že prémiovou hru může dle nastavení obsahovat každé koncové 
zařízení s balíkem her níže uvedených připojených do herního systému KAJOT VLT +. 
Prémiová hra Jackpots zahrnuje tři druhy prémiových výher – BRONZE, SILVER a GOLD, kdy jednu 
z těchto prémiových výher Hráč náhodně vyhrává. 
Celkový příspěvek do prémiové hry se kumuluje podle nastaveného procenta (0,1 až 5%) ze sázky do 
hazardních her ze všech aktivních koncových zařízení herního systému KAJOT VLT + zapojených do 
prémiové hry. Nárůst příspěvků do všech druhů aktivní a vedlejší prémiové hry (běží na pozadí systému) 
je nastaven zvlášť. Příspěvky do jednotlivých druhů prémiové hry se nastavují pro každý druh zvlášť (0–
100 % z celkového příspěvku do aktivní prémiové hry pro aktivní jackpot a 0–100 % z celkového 
příspěvku do vedlejší prémiové hry pro budoucí jackpot). Maximální hodnota výhry prémiové hry 
nepřekročí v součtu s výhrou, kterou hráč obdržel ve hře, v rámci které byl Jackpot aktivován, 50.000 
CZK v herním prostoru herny a 500.000 CZK v herním prostoru casina. Výše všech parametrů je pevně 
nastavena provozovatelem před spuštěním systému. 
Aktuální hodnoty jednotlivých prémiových výher se zobrazují na koncových zařízeních v polích 
označených Bronze, Silver a Gold. Podmínkou získání jakéhokoliv typu prémiové výhry v rámci bonusové 
hry Jackpots je účast na jedné z technických her připojených do herního systému KAJOT VLT +. Hráč se 
musí aktivně zapojit do jedné z těchto her stisknutím tlačítka „Start“. Každý hráč má stejnou šanci vyhrát 
prémiovou výhru v rámci JACKPOTS bez ohledu na výši své sázky. Každý typ prémiové hry má 
intervalové nastavení (500 Kč - 500000 Kč), ve kterém mohou výhry určitého druhu prémiové hry 
padnout. 
O výhře v prémiové hře rozhoduje jen náhoda, výhru řídí generátor náhodných čísel, který je součástí 
centrálního herního systému. Výhra se losuje po každém stisknutí tlačítka START. V případě výhry 
jakéhokoliv druhu prémiové hry, je na tuto skutečnost hráč upozorněn vizuálně a akusticky na obrazovce 
koncového zařízení. Výše výhry se rovná aktuální hodnotě daného druhu prémiové hry a výhra se 
automaticky připočítává do Kreditu hráče (výhra je zaznamenána i ve statistikách na koncovém zařízení). 
Z aktuální hodnoty daného druhu vedlejší prémiové hry se bere hodnota podle nastaveného intervalu 
počáteční hodnoty dané úrovně (500–50000 Kč) a přesune se do dané úrovně aktivní prémiové hry a 
tvoří její počáteční hodnotu (případný zbytek zůstává v nové kumulované hodnotě dané úrovně vedlejší 
prémiové hry) a celý proces se začíná nanovo. 
Centrální herní systém zaznamenává všechny výhry prémiových her. Hodnoty získaných druhů 
prémiových her se také zobrazují na koncovém zařízení, na kterém byly jednotlivé druhy prémiových her 
získány.  
Nastavení, sledování a evidence prémiových her je zajištěna v aplikaci herního systému. 
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CLS KAJOT VLT + je koncové zařízení připojené on-line na centrálu herního systému dle § 42, odst. 4 
ZHH. Herní průběh všech Technických her je řízen RNG, umístěným na této centrále herního systému. 
Pokud není koncové zařízení připojeno on-line k centrální jednotce není možné hrát žádné hry a je 
zobrazeno chybové hlášení. 

 
 
 
 

MINISTERSTVO FINANCÍ VARUJE: ÚČASTÍ NA HAZARDNÍ HŘE 
MŮŽE VZNIKNOUT ZÁVISLOST! 

 
ZÁKAZ ÚČASTI OSOB MLADŠÍCH 18 LET NA HAZARDNÍ HŘE. 
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9 STARS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL HVĚZDA Symbol HVĚZDA rozsvítí hvězdy na bonusovém poli a je zároveň i 
výherním symbolem. 

DVOJITÁ VÝHRA 
 
BONUSOVÁ HRA 
KOLO ŠTĚSTÍ 
 

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 8 x n 

MODRÁ SEDMIČKA 8 x n 

ŽLUTÁ SEDMČKA 8 x n 

ŽLUTÝ BAR 4 x n 

MODRÝ BAR 4 x n 

ČERVENÝ BAR 4 x n 

TŘEŠEŇ 2 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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9 STARS PLUS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

DVOJITÁ VÝHRA V případě výhry na všech 27 výherních liniích (9 stejných symbolů na 
třech válcích) se výhry automaticky zdvojnásobí. 

SYMBOL HVĚZDA 
(WILD) 

Symbol HVĚZDA nahrazuje jakýkoliv symbol. Symbol HVĚZDA 
rozsvítí hvězdy na bonusovém poli. 

BONUSOVÁ HRA 
KOLO ŠTĚSTÍ 

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 4 x n 

MODRÁ SEDMIČKA 4 x n 

ŽLUTÁ SEDMČKA 4 x n 

ŽLUTÝ BAR 2 x n 

MODRÝ BAR 2 x n 

ČERVENÝ BAR 2 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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ALCHEMY 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

8 000 CZK/80 000 CZK 

 
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. 
 
SPECIÁLNÍ 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 které 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 3x 4x 5x 
KNIHA (SCATTER) - 5, 7 nebo 9 FREE SPINS  - - 

ALCHYMISTA (WILD) - - - - 

ČERVENÝ KRYSTAL 10 x n 20 x n 150 x n 500 x n 

MODRÝ KRYSTAL 6 x n 12 x n 32 x n 250 x n 

PRSTEN 4 x n 8 x n 16 x n 120 x n 

ZLATO 3 x n 6 x n 12 x n 60 x n 

TLOUČEK - 4 x n 8 x n 20 x n 

SVÍČKA - 3 x n 6 x n 15 x n 

A, K - 2 x n 4 x n 10 x n 

J, Q - 1 x n 2 x n 5 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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DOUBLE STARS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL BAR-
JOKER-BAR (WILD) 

Nahrazuje jakýkoliv symbol. 

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  6 x n  

ŠVESTKY  4 x n  

POMERANČE  3 x n  

TŘEŠNĚ  2 x n  

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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FRUIT FARM 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů 
 81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

6 102 CZK/61 017 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

VELKÉ SYMBOLY Symboly mohou náhodně dopadnout ve formě velkých dlaždic (2x2 nebo 
3x3). Tyto velké dlaždice se počítají jako základní symboly na všech 
pozicích, které pokrývají. 

BONUSOVÁ FUNKCE 
JEŽEK 

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 které byla funkce 
aktivována. 

 
 
VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 4x 
MELOUN 2 x n 20 x n 

HROZEN 1 x n 10 x n 

ŠVESTKA 0.8 x n 4 x n 

POMERANČ 0.6 x n 3 x n 

CITRON 0.4 x n 2 x n 

TŘEŠEŇ 0.2 x n 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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ICE BAR 27 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 75 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

45 000 CZK/450 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL ICE BAR 
(WILD) 
PROPADÁVÁNÍ 
SYMBOLŮ 

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). 

BONUSOVÁ HRA 
MYSTERY (ZELENÉ, 
ŽLUTÉ A ČERVENÉ 
DIAMANTY) 

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 7 x n 

ZVONEK 5 x n 

DOLAR 2 x n 

ŠVESTKA 2 x n 

POMERANČ 1 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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JOKER 27 PLUS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 %  
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL JOKER 
(WILD) 

Nahrazuje jakýkoliv symbol. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ 
FREE SPINS 

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. 

MULTIPLIER 
(NÁSOBITEL) 

Padne-li 9 shodných symbolů (případně doplněných symbolem JOKER), 
získává hráč automaticky dvojnásobek celkové výhry. 

 
VÝHERNÍ TABULKA     VÝHERNÍ TABULKA FREE SPINS 

SYMBOL 3x 
JOKER (WILD) 100 x n 

HVĚZDA 50 x n 

BAR 20 x n 

MELOUN 10 x n 

ZVONEK 4 x n 

ŠVESTKA 4 x n 

DOLAR 2 x n 

POMERANČ 2 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
 

  

SYMBOL 3x 
JOKER (WILD) 100 FREE SPINS 

HVĚZDA 50 FREE SPINS 

BAR 20 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 BOOM 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů  

81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů  
VÝHERNÍ PODÍL 95 %  
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

8 820 CZK/88 200 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A NAVAZUJÍCÍ SPECIÁLNÍ HRY 

SYMBOL JOKER 
BAR (WILD) 

Symbol JOKER BAR nahrazuje všechny symboly včetně symbolu HVĚZDA. 

DRUHÁ ŠANCE Pokud se symbol JOKER BAR nestane po otočení válců součástí výherní 
kombinace, zůstává na své pozici pro danou sázku i v následující hře. 

NAVAZUJÍCÍ 
SPECIÁLNÍ HRY 
BOOM SPINS 

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 8 x n 80 x n 

HROZEN 4 x n 40 x n 

ŠVESTKA 1 x n 4 x n 

POMERANČ 1 x n 4 x n 

CITRON 1 x n 4 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 4 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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JOKER BOOM PLUS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů 
 81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 %  
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A NAVAZUJÍCÍ SPECIÁLNÍ HRY 

SYMBOL JOKER 
BAR 

Nahrazuje všechny symboly včetně symbolu HVĚZDA (SCATTER). 

DRUHÁ ŠANCE Pokud se po otočení válců získaný symbol JOKER BAR (WILD) nestane 
součástí výherní kombinace, zůstává na své pozici pro jednu následující hru. 

NAVAZUJÍCÍ 
SPECIÁLNÍ HRY 
BOOM SPINS 

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  

SYMBOL 3x 4x 
SEDMIČKA  20 x n  200 x n  

MELOUN  8 x n  80 x n  

HROZEN  4 x n  40 x n  

ŠVESTKA  1 x n  4 x n  

POMERANČ  1 x n  4 x n  

CITRON  1 x n  4 x n  

TŘEŠEŇ  1 x n  4 x n  

HVĚZDA (SCATTER)  5/10 BOOM SPINS  10/20 BOOM SPINS  

JOKER BAR  -  -  

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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KAJOT ROULETTE 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE ruleta 
CÍL HRY cílem hry je vsadit na číslo nebo skupinu čísel, na kterém 

se zastaví kulička 
VÝHERNÍ PODÍL 97,3 % 
HODNOTY MINCÍ 1 CZK, 2 CZK, 5 CZK, 10 CZK, 20 CZK, 50 CZK, 100 CZK 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 3 600 CZK/36 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

4 860 CZK/48 600 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

ZDVOJNÁSOBIT A ROZTOČIT Zdvojnásobí hodnotu mincí položených na hracím poli a spustí hru 
rulety. 

ZPĚT Odebere poslední sázku umístěnou na hracím poli rulety, v případě 
sázky na jednu z částí race track vrací sázky zpět po jednotlivých 
mincích. 

VYMAZAT Odebere veškeré sázky z hracího pole rulety. 
REBET Zopakuje sázky uskutečněné v předchozí hře. 
AUTOMATICKY ROZTOČIT Zahájí automatické spouštění hry do vyčerpání kreditu, nebo 

ukončení opětovným stiskem, zvolené sázky se opakují. 
ROZTOČIT 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 Minci lze vsadit přímo na kterékoliv číslo včetně nuly.  
DĚLENÁ SÁZKA 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 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 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 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. 

 

SÁZKA NA SLOUPEC 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). 

 

SÁZKA NA TUCET Sázku na skupinu dvanácti čísel lze uzavřít umístěním mince do 
jednoho ze tří polí označených „1st 12“, „2nd 12“ nebo „3rd 12“. 
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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“ 

TIERS 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. 

 

VOISINS 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. 

 

ORPHELINS 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. 

 

 
 
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 9 x n 

SÁZKA NA ŘADU 6 6 x n 

SÁZKA NA SLOUPEC 12 3 x n 

SÁZKA NA TUCET 12 3 x n 
SÁZKA NA ČERNÁ/ČERVENÁ,  

SUDÁ/LICHÁ,  
NÍZKÁ/VYSOKÁ ČÍSLA 

18 2 x n 

n = SÁZKA NA KOMBINACI 
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MONSTER SLOTS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 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 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
Pětiválcová hra na 27 výherních linií (criss-cross) v případě 3 výherních symbolů, 81 výherních linií (criss-
cross) 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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL WILD Symbol WILD doplňuje kombinaci na výherní linii, tedy nahrazuje kterýkoli 
symbol, kromě té se symbolem SCATTER. 

 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

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. 

 

RESPIN 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. 

 

EVOLUCE 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. 
 
  



 

16 
 

 

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 5 x n 10 x n 25 x n 

MONSTRUM OHNIVÉ  
ÚROVEŇ 2 4 x n 8 x n 20 x n 

MONSTRUM ELEKTRICKÉ 
ÚROVEŇ 2 3 x n 6 x n 15 x n 

MONSTRUM VODNÍ  
ÚROVEŇ 2 2 x n 4 x n 10 x n 

MONSTRUM TRAVNÍ  
ÚROVEŇ 2 1 x n 2 x n 5 x n 

MONSTRUM OHNIVÉ  
ÚROVEŇ 1 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

MONSTRUM ELEKTRICKÉ 
ÚROVEŇ 1 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

MONSTRUM VODNÍ  
ÚROVEŇ 1 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

MONSTRUM TRAVNÍ  
ÚROVEŇ 1 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA OHNIVÁ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA ELEKTRICKÁ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA VODNÍ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

RUNA TRAVNÍ 0.2 x n 0.4 x n 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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MULTI DIAMONDS 81 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií (criss-cross) v případě 3 výherních 

symbolů 
 81 výherních linií (criss-cross) v případě 4 výherních 

symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 

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. 

 

VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 4x 
SEDMIČKA (7) 16 x n 160 x n 

HVĚZDA 6 x n 60 x n 

KORUNA 4 x n 40 x n 

FIALOVÝ KÁMEN 1 x n 4 x n 

ZELENÝ KÁMEN 1 x n 4 x n 

ČERVENÝ KÁMEN 1 x n 4 x n 

MODRÝ KÁMEN 1 x n 4 x n 

ORANŽOVÝ KÁMEN 1 x n 2 x n 

n = SÁZKA NA HRU 
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MULTI VEGAS 81 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů 
 81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

8 509 CZK/85 091 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ 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 6 x n 60 x n 

HROZEN 4 x n 40 x n 

ZVONEK 1 x n 4 x n 

ŠVESTKA 1 x n 4 x n 

DOLAR 1 x n 4 x n 

POMERANČ 1 x n 4 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 2 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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NEON FRUITS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

6 207 CZK/62 069 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

DOTOČENÍ ZDARMA 
(RESPIN)  

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. 

MULTIPLIER 
(NÁSOBITEL) 

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 2 x n 6 x n 20 x n 

MELOUN 1 x n 3 x n 10 x n 

HROZEN 0.8 x n 2.4 x n 8 x n 

BAR 0.8 x n 2.4 x n 8 x n 

ZVONEK 0.4 x n 1.2 x n 4 x n 

ŠVESTKA 0.4 x n 1.2 x n 4 x n 

POMERANČ 0.2 x n 0.6 x n 2 x n 

TŘEŠEŇ 0.2 x n 0.6 x n 2 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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NEON FRUITS 2 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 5 x n 10 x n 20 x n 

HROZNY 2 x n 4 x n 12 x n 

BAR BAR 2 x n 4 x n 12 x n 

ZVONEK 1 x n 2 x n 6 x n 

ŠVESTKA 1 x n 2 x n 6 x n 

POMERANČE 0.5 x n 1 x n 4 x n 

TŘEŠNĚ 0.5 x n 1 x n 4 x n 

n = SÁZKA NA HRU 
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POLY DIAMONDS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů  

81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL WILD  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.  

BONUSOVÁ 
OTOČENÍ 

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  6 x n  8 x n  

MODRÁ KAPKA  3 x n  5 x n  

MODRÝ DRAHOKAM  3 x n  5 x n  

ZELENÝ DRAHOKAM  3 x n  5 x n  

FIALOVÝ ČTVEREC  2 x n  4 x n  

ORANŽOVÁ HVĚZDA  2 x n  4 x n  

BÍLÁ KVĚTINA  2 x n  4 x n  

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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PUPPET SHOW 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů 
 81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů 
 243 výherních linií v případě 5 výherních symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

8 870 CZK/88 696 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL WILD 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. 

PROPADÁVÁNÍ 
SYMBOLŮ 

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. 

BONUSOVÁ HRA 
MYSTERY 
 

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. 

BONUSOVÁ 
OTOČENÍ 
FREE SPINS 

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 8 x n 16 x n 60 x n 

KRÁLOVNA 4 x n 8 x n 20 x n 

RYTÍŘ 2 x n 4 x n 6 x n 

PRINCEZNA 2 x n 4 x n 6 x n 

VODNÍK 1 x n 2 x n 3 x n 

ČERT 1 x n 2 x n 3 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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SECRET ROSE 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 15 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95–98 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

3 600 – 9 000 CZK/36 000 CZK – 90 000 CZK 

 
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 

WILD SYMBOL 
ZLATÁ RŮŽE 

Objevuje pouze na prostředním válci a 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.  

WILD SYMBOL 
BRONZOVÁ RŮŽE 

Nahrazuje na výherních liniích jakýkoliv symbol kromě symbolu 
SCATTER 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

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 3 x n 8 x n 40 x n 

RED ROSE 3 x n 8 x n 40 x n 

PINK ROSE 3 x n 8 x n 40 x n 

VIOLET ROSE 2 x n 6 x n 20 x n 

BLUE ROSE 2 x n 6 x n 20 x n 

A, K 0.5 x n 2 x n 6 x n 

Q, J 0.5 x n 1 x n 4 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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SECRETS OF EGYPT 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 10 výherních linií, hráč si může nastavit počet linií v 

rozmezí 1–10 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 11 400 CZK/114 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL SFINGA 
(WILD) 

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. 

PROPADÁVÁNÍ 
SYMBOLŮ 

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. 

BONUSOVÁ 
OTOČENÍ 
FREE SPINS  
 

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. 

 
 
VÝHERNÍ TABULKA 

SYMBOL 2x 3x 4x 5x 

PYRAMIDA (SCATTER) 2 x m 
5 x m  

+  
10 FREE SPINS 

20 x m  
+  

10 FREE SPINS 

100 x m  
+  

10 FREE SPINS 
SFINGA (WILD) 10 x m 30 x m 250 x m 900 x m 

SOKOL 5 x m 15 x m 50 x m 150 x m 

PSOHLAVEC 5 x m 15 x m 50 x m 150 x m 

EGYPTSKÝ KŘÍŽ  3 x m 10 x m 25 x m 50 x m 

OKO RA 3 x m 10 x m 25 x m 50 x m 

A - 4 x m 8 x m 15 x m 

K - 4 x m 8 x m 15 x m 

Q - 2 x m 5 x m 10 x m 

J - 2 x m 5 x m 10 x m 

10 - 2 x m 5 x m 10 x m 

m = SÁZKA NA LINII 
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SIMPLY THE BEST 81 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií v případě 3 výherních symbolů 
 81 výherních linií v případě 4 výherních symbolů 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL JOKER 
(WILD) 

Symbol JOKER doplňuje jakýkoliv symbol a pomáhá tím utvářet výherní 
kombinaci na výherní linii. 

BONUSOVÁ 
OTOČENÍ FREE 
SPINS 
 

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 6 x n 24 x n 

MELOUN 4 x n 16 x n 

ZVONEK 2 x n 8 x n 

ŠVESTKA 2 x n 8 x n 

POMERANČ 2 x n 8 x n 

DOLAR 2 x n 8 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 4 x n 

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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STARS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL WILD 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. 

BONUSOVÁ HRA 
KOLO ŠTĚSTÍ 

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. 

 
 
VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 3x 
MYSTERY 10–500 x n 

SEDMIČKA 100 x n 

MELOUN 20 x n 

HROZEN 10 x n 

BAR 2 x n 

ZVONEK 2 x n 

DOLAR 2 x n 

PLUM 1 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 

POMERANČ 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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SUPER JOKER 40 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 40 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL JOKER 
(WILD) 

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. 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

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 2 x n 4 x n 12.5 x n 

BAR 1 x n 2 x n 6 x n 

MELOUN 0.5 x n 1 x n 3 x n 

HROZEN 0.5 x n 1 x n 3 x n 

ŠVESTKA 0.1 x n 0.4 x n 2 x n 

POMERANČ 0.1 x n 0.4 x n 2 x n 

CITRON 0.1 x n 0.2 x n 1 x n 

TŘEŠEŇ 0.1 x n 0.2 x n 1 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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VIKINGS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 20 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 %  
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL WILD 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 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. 

 

 
 
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 8 x n 16 x n 32 x n 80 x n 

HELMA - 8 x n 16 x n 32 x n 

SEKERA - 4 x n 8 x n 20 x n 

ŠTÍT - 2 x n 6 x n 16 x n 

NÁRAMEK - 2 x n 6 x n 16 x n 

A - 1 x n 4 x n 8 x n 

K - 1 x n 4 x n 8 x n 

Q - 1 x n 2 x n 4 x n 

J - 1 x n 2 x n 4 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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WANTED! 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 10 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL 
ŠERIF/ŠERIFKA 
(WILD) 

Symbol ŠERIF/ŠERIFKA nahrazuje jakýkoliv symbol, kromě symbolu 
SALOON BONUS a HVĚZDA. 

BONUSOVÁ HRA 
SALOON 

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. 

BONUSOVÁ 
OTOČENÍ FREE 
SPINS 

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. 

 
 
VÝHERNÍ TABULKA  

SYMBOL 2x 3x 4x 5x 
HVĚZDA (SCATTER) - 10 FREE SPINS 20 FREE SPINS 30 FREE SPINS 

ŠERIF, ŠERIFKA (WILD) - 50 x n 200 x n 500 x n 

SALOON BONUS 
(SCATTER) - 10 x n 20 x n 50 x n 

BANDITA 1 - 8 x n 20 x n 100 x n 

BANDITA 2 - 8 x n 20 x n 100 x n 

BANDITA 3 - 8 x n 20 x n 100 x n 

PYTEL PENĚZ - 3 x n 8 x n 25 x n 

KARTY - 3 x n 8 x n 25 x n 

KOLTY 1 x n 2 x n 5 x n 15 x n 

LAHEV WHISKEY 1 x n 2 x n 5 x n 15 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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AZTECS EMPIRE 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 10 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě SCATTER. 
BONUSOVÁ HRA 
AZTECS PRINCESS 

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 180 x m 500 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 5 x m 20 x m 80 x m 

SCATTER (PRINCEZNA) 4 x n 15 x n 40 x n 
m = sázka na linii, n = sázka na hru 
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DYNAMITE 27 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 48 000 CZK/480 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol. 
BONUSOVÁ VÝHRA 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. 

 
 
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 8 x n 30 x n 

MELOUN 8 x n 30 x n 

ŠVESTKA 2 x n 8 x n 

POMERANČ 2 x n 8 x n 

CITRÓN 2 x n 6 x n 

TŘEŠNĚ 2 x n 6 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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FRUIT FACTORY 27 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 42 600 CZK/426 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ 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. 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

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. 

 

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 8 x n 

ZVONKY, HROZNY, POMERANČE 3 x n 

ŠVESTKY, TŘEŠNĚ, DOLARY 1 x n 
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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HALLOWEEN KING 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu SCATTER. 
DVOJITÁ VÝHRA 15x stejný symbol (citrón, švestka, třešeň, pomeranč) násobí výhru x2. 
BONUSOVÁ HRA 
HALLOWEEN WAY 

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 - 5 x n 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 - 4 x n 10 x n 40 x n 

POMERANČ - 4 x n 10 x n 40 x n 

ŠVESTKA - 4 x n 10 x n 40 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 4 x n 10 x n 40 x n 
n = SÁZKA NA HRU 

 
 
  



 

34 
 

HIGH FIVE 27 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií (criss-cross) 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol. 
BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

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. 

BONUSOVÁ VÝHRA 
HIGH FIVE 

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. 

 

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 8 x n 40 x n 

MELOUN 4 x n 20 x n 

ŠVESTKY, POMERANČE, TŘEŠNĚ 2 x n 10 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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HOT FACTOR 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 81 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 43 200 CZK/432 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol. 
BONUSOVÁ HRA 
HOT FACTOR X2 

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 8 x n 

ŠVESTKA 4 x n 

POMERANČ 4 x n 

DOLAR, TŘEŠEŇ 2 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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JOKER 27 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 19 400 CZK/194 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ 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 2 x n 
DOLAR 2 x n 

POMERANČ 2 x n 
ŠVESTKA 2 x n 

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 81 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 7, případně 81 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 14 800 CZK/148 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ 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 8 x n 

ŠVESTKA 2 x n 

POMERANČ 2 x n 

CITRON 1 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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JOKER 243 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 243 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu SCATTER. 
TETRIS 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. 

BONUSOVÝ REŽIM 
JOKER 

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. 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

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 6 x n 12 x n 24 x n 

ZVONKY 6 x n 12 x n 24 x n 

3-BAR 4 x n 8 x n 16 x n 

HROZNY, ŠVESTKY, DOLLAR 2 x n 3 x n 4 x n 

TŘEŠNĚ, POMERANČ 1 x n 2 x n 3 x n 

n = SÁZKA NA HRU 
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JOKER AREA 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 11 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol. 
BONUSOVÁ HRA 
JOKER AREA 

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 8 x n 16 x n 32 x n 

MELOUN 8 x n 16 x n 32 x n 

ŠVESTKA 1 x n 2 x n 4 x n 

POMERANČ 1 x n 2 x n 4 x n 

CITRON 1 x n 2 x n 4 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 2 x n 4 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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JOKER DREAM 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol. 
BONUSOVÁ HRA 
DREAM 

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 8 x n 16 x n 80 x n 

HROZEN, ZVONEK 5 x n 10 x n 40 x n 

ŠVESTKA, POMERANČ 3 x n 6 x n 16 x n 

TŘEŠEŇ. DOLLAR 2 x n 4 x n 8 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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JOKER PLUS II 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 25 200 CZK/252 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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  

SYMBOL 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 2 x n 3 x n 
DOLAR 2 x n 3 x n 

POMERANČ 2 x n 3 x n 
ŠVESTKA 2 x n 3 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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JOKER STAR 81 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 81 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 49 800 CZK/498 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 KAJOT 
JOKER BAR 

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 

 
 
VÝHERNÍ TABULKA 

SYMBOL 3x 4x 

KAJOT JOKER BAR - 230 x n 

SEDMIČKA 16 x n 160 x n 

HVĚZDA 6 x n 60 x n 

HROZNY 4 x n 40 x n 

MELOUN 2 x n 8 x n 

ŠVESTKA 1 x n 4 x n 

POMERANČ 1 x n 4 x n 

CITRON 1 x n 2 x n 

TŘEŠEŇ 1 x n 2 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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JOKER STRONG 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu SCATTER. 
BONUSOVÁ HRA 
JOKER ROUND 

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 - 5 x n 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 1 x n 4 x n 10 x n 40 x n 

CITRÓN - 4 x n 10 x n 40 x n 

POMERANČ - 4 x n 10 x n 40 x n 

ŠVESTKA - 4 x n 10 x n 40 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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KAJOT 27 LINES 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 12 000 CZK/120 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
 
SPECIÁLNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL JOKER 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. 

BONUSOVÁ HRA 
BONUS STAR 

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 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 

KAJOT-JOKER-BAR 30 x n 

SEDMIČKY, 2-BAR 30 x n 

MELOUNY, ZVONKY 10 x n 

ŠVESTKY, KAJOT-LINES 4 x n 

TŘEŠNĚ, CITRONY, POMERANČE 2 x n 

Bonusová výhra BONUS STAR 30–100 x n 
n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
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LONDON PUB 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE čtyřválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 81 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 48 000 CZK/480 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 4 x n 

3-BAR 4 x n 

2-BAR 4 x n 

DÝMKA 2 x n 

PIVO 1 x n 

WHISKY 1 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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LUCKY DRAGON 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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) 

Nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu SCATTER. Když padne výhra na 
výherní linii s doplněním JOKERA (drak), výhra se násobí x2. 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 

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 

J, Q 2xn 3xn 15xn 

n = SÁZKA NA HRU 
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RING OF FIRE XL 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 48 000 CZK/480 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje všechny symboly kromě RING OF FIRE. 
BONUSOVÝ REŽIM 
HOTGAMES 

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 2 x n 50 x n 120 x n 160 x n 

RING OF FIRE (SCATTER) 2 x n 5 x n 20 x n 120 x n 

MELOUN 2 x n 10 x n 50 x n 100 x n 

ŠVESTKA 2 x n 10 x n 50 x n 100 x n 

TŘEŠNĚ - 8 x n 40 x n 80 x n 

POMERANČ - 6 x n 30 x n 60 x n 

CITRON - 6 x n 30 x n 60 x n 

A, K - 4 x n 20 x n 50 x n 

10, J, Q - 3 x n 10 x n 40 x n 

9 2 x n 3 x n 10 x n 40 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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SIMPLY GOLD II 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 - 5 x n 20 x n 200 x n 

TŘEŠNĚ 1 x n 4 x n 10 x n 40 x n 

CITRÓN - 4 x n 10 x n 40 x n 

ŠVESTKA - 4 x n 10 x n 40 x n 

POMERANČ - 4 x n 10 x n 40 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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SIMPLY THE BEST 27 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 19 400 CZK/194 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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. 
 
SPECIÁLNÍ 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 2 x n 

DOLAR 2 x n 

POMERANČ 2 x n 

ŠVESTKA 2 x n 

ZVONEČEK 16 x n 

HVĚZDA 20 x n 

BAR 40 x n 

KAJOT JOKER 60 x n 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 
 
  



 

50 
 

SPEED CLUB 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE pětiválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu SCATTER. 
BONUSOVÁ HRA 
SPEED SPIN 

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 

TŘEŠNĚ 1xn 4xn 10xn 40xn 

SCATTER - 5xn 20xn 200xn 

CITRÓN - 4xn 10xn 40xn 

ŠVESTKA - 4xn 10xn 40xn 

POMERANČ - 4xn 10xn 40xn 

HROZNY - 10xn 40xn 100xn 

7 - 20xn 200xn 500xn 

MELOUN - 10xn 40xn 100xn 

n = SÁZKA NA HRU 
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TURBO 27 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po zatočení 

válců 
VÝHERNÍ LINIE 27 výherních linií 
VÝHERNÍ PODÍL 95 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

9 000 CZK/90 000 CZK 

 
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 Nahrazuje všechny symboly kromě TU, R, BO 
DVOJITÁ VÝHRA 9 stejných symbolů násobí výhru x2. 
BONUSOVÁ HRA 
TURBO 

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 2 x n 

POMERANČ 2 x n 

DOLLARS 2 x n 

ŠVESTKA 2 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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BAD WOLF 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 5 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95–98 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

3 600 – 9 000 CZK/36 000 – 90 000 CZK 

 
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. 
 
Funkce tlačítek ve hře Bad Wolf 
Tabulka níže obsahuje seznam a popis funkcí tlačítek ve hře Bad Wolf: 
 
 
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

SYMBOL VLK 
(WILD) 

Symbol Vlk nahrazuje na výherních liniích jakýkoliv symbol (kromě 
expandujícího symbolu vybraného v bonusové hře Free Spins). Tři 
nebo více symbolů Vlk kdekoli na válcích spouští bonusovou hru Free 
Spins s deseti otočkami zdarma. Symbol Wild doplňuje vždy nejvyšší 
možnou výherní kombinaci. 

BONUSOVÁ HRA 
FREE SPINS 
 

Před začátkem bonusové hry si hráč vylosuje jeden z devíti základních 
symbolů. Během otočky zdarma se po vyhodnocení výherních linií 
spustí expandující (roztahující) funkce vylosovaného symbolu. To 
znamená, že pokud se vybraný symbol na válcích objeví v 
dostatečném počtu pro výhru (karetní symbol minimálně 3x, ostatní 
symboly minimálně 2x), symbol se roztáhne na celý válec (válce), který 
expandující symbol obsahoval a hráč také získá výhru na 10 výherních 
liniích. V bonusové hře je možné dostat více než deset bonusových 
otoček. Každý symbol Vlka, který padne během bonusové hry Free 
Spins odmění hráče další otočkou zdarma. V případě, že během 
bonusové hry Free Spins padnou v jedné otočce najednou tři symboly 
Vlka, hráč obdrží výhru a zároveň deset dalších otoček zdarma. 

 

VÝHERNÍ TABULKA 

SYMBOL 2x 3x 4x 5x 

VLK (WILD) - 2 x n  
+ 10 otoček zdarma 

20 x n 
+ 10 otoček zdarma 

200 x n 
+ 10 otoček zdarma 

ČERVENÁ 
KARKULKA 1 x n 10 x n 100 x n 500 x n 

LOVEC 0,5 x n 4 x n 40 x n 200 x n 

KOŠÍK 0,5 x n 3 x n 10 x n 75 x n 

MUCHOMŮRKA 0,5 x n 3 x n 10 x n 75 x n 

A - 0,5 x n 4 x n 15 x n 

K - 0,5 x n 4 x n 15 x n 

Q - 0,5 x n 2,5 x n 10 x n 

J - 0,5 x n 2,5 x n 10 x n 

10 - 0,5 x n 2,5 x n 10 x n 
n = SÁZKA NA HRU 
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RETRO WHEELS 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

HERNÍ KATEGORIE tříválcová hra 
CÍL HRY cílem hry je získat výherní kombinaci symbolů po 

zatočení válců 
VÝHERNÍ LINIE 10/20/30/40 nebo 50 výherních linií  
VÝHERNÍ PODÍL 95–98 % 
MAXIMÁLNÍ SÁZKA – HERNA/CASINO 100 CZK/1000 CZK 
MAXIMÁLNÍ VÝHRA – HERNA/CASINO 50 000 CZK/500 000 CZK 
STATISTICKÁ PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ 
PROHRA – HERNA/CASINO 

3 600 – 9 000 CZK/36 000 – 90 000 CZK 

 
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. 
 
 
Funkce tlačítek ve hře Retro Wheels  
Tabulka níže obsahuje seznam a popis funkcí tlačítek ve hře Retro Wheels: 
 
 
SPECIALNÍ SYMBOLY, VLASTNOSTI A BONUSOVÉ HRY 

WILD SYMBOL 
ŽOLÍK 

Symbol ŽOLÍK se objevuje jen na prostředním válci a nahrazuje jakýkoli 
symbol kromě symbolu HVĚZDA (Scatter). 

SCATTER SYMBOL 
HVĚZDA 

Za tři nebo více symbolů HVĚZDA (Scatter) hráč získá scatter výhru. 
Symboly HVĚZDA nemusí byt uspořádané na výherní linii, aby vytvořily 
výhru. 

 

VÝHERNÍ TABULKA 

SYMBOL 3x 4x 5x 
SEDMIČKY 100 x n 500 x n * 2000 x n 

ZVONEK 75 x n 200 x n 500 x n 

ČERVENÝ BAR 50 x n 150 x n 300 x n 

MODRÝ BAR 50 x n 150 x n 300 x n 

HROZEN 25 x n 100 x n 200 x n 

MELOUN 25 x n 100 x n 200 x n 

CITRON 15 x n 75 x n 150 x n 

TŘEŠNĚ 15 x n 75 x n 150 x n 

HVĚZDA (SCATTER) 2 x n 20 x n 500 x n 

ŽOLÍK (WILD) Symbol žolík se objevuje jen na prostředním válci a nahrazuje jakýkoli 
symbol kromě symbolu Hvězda. 

n = CELKOVÁ SÁZKA NA HRU 

 
* Výhry omezuje maximální výhra stanovená zákonem. Maximální výhra ze hry nepřekročí částku 500 000 CZK. 
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A3.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Pravidla Technických her v prostředí land-based 
 

CLS BETOR 

SKUPINA MULTIBONUS+ 
popis her Technické hry provozované jako technická hra dle § 3 odst. 2 písm. e) a § 42 odst. 4  

zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 

pro herní měnu Kč 

 

Technická hra CLS MULTIBONUS+ je tvořena Centrálním serverovým systémem, k němuž jsou připojena Koncová 
zařízení – interaktivní videoloterní terminály. Koncová zařízení tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek 
s předem určitelným počtem koncových zařízení obsluhovaných přímo sázejícím. V případě odpojení od serveru není 
Koncové zařízení funkční a nelze jej samostatně použít. Generátor náhodných čísel – RNG – je umístěn na centrálním 
serveru. 
 
 

Provozovány jsou následující hry: 

AFTER DARK ................................................................ 2 

BIG SHOW ................................................................... 6 

BONUS JACK ................................................................ 9 

FRUIT BLASTER .......................................................... 13 

FRUIT JACK ................................................................ 16 

GREAT ESCAPE .......................................................... 20 

HUNTER‘S DREAM 2 .................................................. 23 

JEWELS QUEST .......................................................... 27 

JEWELS QUEST 2 ....................................................... 30 

MULTI 5 ..................................................................... 34 

MULTIPLAY 81 ........................................................... 37 

SCATTER EXPRESS ..................................................... 40 

TOP BULLET ............................................................... 43 

TREASURES OF ASGARD ............................................ 46 

TRIPLE WILD 7 ........................................................... 50 
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MULTIBONUS 
Technická hra MULTIBONUS+ obsahuje bonusový prvek „Kolo štěstí“, který je součástí každé Hry technické hry. 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hlavním principem bonusového prvku „Kolo štěstí“ je, že hráč může obdržet bonusovou náhodnou výhru “mystery” 
na každém hracím bodě. Jeden hrací bod je tvořen minimálně dvěma a nejvýše třemi předem určenými koncovými 
zařízeními přímo obsluhovanými sázejícím umístěnými v jednom herním prostoru, propojenými se systémem 
MULTIBONUS+. Každý hrací bod je označen na obrazovce číslem daného hracího bodu a písmenem příslušné herní 
pozice tak, aby hráč mohl identifikovat jednotlivé hrací body a herní pozice systému MULTIBONUS+. V rámci herního 
prostoru potom může být umístěno i více hracích bodů. Hrací body jsou vybírány na základě RNG, tedy všechny hrací 
body v systému mají stejnou šanci na dosažení bonusového prvku. Používá se shodné RNG jak pro jednotlivé Hry 
technické hry, tak pro losování bonusového prvku. 
Bonusový prvek „Kolo štěstí“ je spuštěn výherní kombinací, kterou vytvoří 3 anebo víc symbolů “MULTIBONUS” na 
jakékoliv pozici na válcích a pravděpodobnost pro získání bonusového prvku „Kolo štěstí“ je stejná pro všechna 
koncová zařízení a všechny hry technické hry. Výhra z „Kola štěstí“ nikdy nepřekročí spolu s další případnou výherní 
kombinací hodnotu maximální výhry pro jednu hru. Bonusový prvek probíhá automaticky bez interakce hráče. 
 

 

PODSTATA HRY 
Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. Hra se 
zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který získal výherní 
kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná 
“mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří aktivně hrají (tzn. mají v ten samý 
moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde 
je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových 
prvků se použije výše sázky z herního kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 

AFTER DARK 
 
AFTER DARK je 5 válcová hra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol " WILD " 
(Tesáky) a extra multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY  
 

 9 (Devítka) 
 

Vrána 

 10 (Desítka) 
 

Kočka 

 J (Kluk) 
 

Kozel 

 
Q (Královna) 

 
Netopýr 



 

3  
 
 

 K (Král) 
 

Upír 

 
A (Eso) 

 
Tesáky  
Divoký symbol 

 
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka 
odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém 
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. 
Hráč má také možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 
PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 
z 5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, 
počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 
SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "TESÁKY" je divoký symbol, který se rozepíná napříč všemi řadami na aktuálním válci a nahrazuje 
tak jakýkoliv jiný symbol pouze v případě, že je součástí libovolné výherní kombinace alespoň na 
1 z 5 výherních linií. 

 
Multiplikátor výhry 

Výhry  ze  symbolů  Q,  J,  10,  9  jsou  násobeny  extra  multiplikátorem při následujících výherních kombinacích: 
 

 
5x VÝHRA 

  
4x VÝHRA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 

 
 

3x VÝHRA 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 
Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 
Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 
Jiný 

symbol 
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Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řádky a 5 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
‒ Divoký symbol "WILD" (Tesáky) expanduje přes všechny řady na aktuálním válci a nahrazuje tak jakýkoliv jiný 

symbol pouze v případě, že je součástí jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 z 5 výherních linií. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 
kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

 
 5x 4x 3x 2x 

Upír 500 128 16 8 

 
Netopýr 256 32 12 6 

 
Koza 128 16 8 4 
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 5x 4x 3x 2x 

 
Kočka 64 12 6 3 

 
Vrána 32 8 4 × 

 
A (Eso) 16 6 3 × 

 
K (Král) 16 6 3 × 

 
Q (Královna) 8 4 2 × 

 
J (Kluk) 8 4 2 × 

 
10 (Desítka) 4 2 1 × 

 
9 (Devítka) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

BIG SHOW 
 
BIG SHOW je 3 válcová videohra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol 
"TANEČNICE", mystery symbol "ZVONKY", náhodnou výhru "MYSTERY WIN", bonusovou hru "BONUS FREE SPINS" 
a multiplikátory výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY  
 

 Třešně  
77  
Dvojitá sedmička 

 Citrón  
Zvonky  
Mystery symbol 

 
Pomeranč 

 

Tanečnice (vrch)  
Divoký symbol 

 Švestka 
 

Tanečnice (střed)  
Divoký symbol 

 Hrozen 
 

Tanečnice (spodek)  
Divoký symbol 

 Meloun 
 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka 
odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém 
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. 
Hráč má také možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
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PODSTATA HRY 
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří 
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce 
vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "TANEČNICE" je divoký symbol rozdělený do 3 částí (horní, střední a spodní). Každá z jeho částí 
nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci, kromě mystery symbolu "ZVONKY", pouze tehdy, 
pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. Každá aktivní část divokého symbolu 
"TANEČNICE" na jakémkoliv válci a na jakékoliv aktivní výherní linii násobí výhru dle multiplikátoru 
specificky přiřazeného ke každé třetině, který zkříží výherní linii (horní část: 3x, střední část: 2x, spodní 
část: 1x). 

 

 

DIVOKÝ symbol 
" třetiny "    

 
Multiplikátor výhry 

 

3x 
 

2x 
 

1x 

 

Bonus Free Spins 

3 kompletní symboly "TANEČNICE", každý zcela pokrývající celý samostatný válec, aktivují bonusovou hru "BONUS 
FREE SPINS", která odmění hráče 15 bonusovými otočeními zdarma. Během bonusové hry může být dosaženo 
jakékoliv výherní kombinace až na 27 výherních liniích, v režimu "criss-cross". Dalších 15 bonusových otočení zdarma 
lze vyhrát během aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního 
FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu 
výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení 
spuštěna. 
 
Mystery symbol 

3 mystery symboly "ZVONKY" napříč všemi 3 válci na jakékoliv pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN" 
s náhodnou výhrou, jejiž hodnot je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní 
tabulky pro aktuální výši sázky. 

 
Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 3 řádky a 5 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
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‒ Symbol "TANEČNICE" je divoký symbol rozdělený do 3 částí (horní, střední a spodní) a každá část nahrazuje 
jakýkoliv jiný symbol kromě mystery symbolu "ZVONKY". 

‒ Každá část (třetina) divokého symbolu "TANEČNICE", která se křižuje s aktivní výherní linii, násobí výhru dle 
přiřazeného multiplikátoru, a to: horní část: 3x, střední část: 2x, spodní část: 1x. 

‒ 3 kompletní symboly "TANEČNICE", každý zcela pokrývající celý samostatný válec, aktivují bonusovou hru "BONUS 
FREE SPINS" s 15 bonusovými otočeními zdarma. 

‒ Během bonusové hry může být dosaženo jakékoliv výherní kombinace až na 27 výherních linií, v režimu 
"criss-cross". 

‒ Tři mystery symboly "ZVONKY" napříč všemi 3 válci na jakékoliv pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 
kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 31 400 Kč maximální výhra 314 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  3x 

 
Zvonky (Mystery symbol) 2–100 

 
77 (Dvojitá sedmička) 100 

 
Melouny 60 

 
Hrozny 20 

 
Švestky 8 

 
Pomeranče 6 

 
Citróny 4 

 
Třešně 2 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

BONUS JACK 
 
Bonus Jack je 3 válcová videohra (3 symboly na válec) s 5-ti výherními liniemi. Joker je divoký symbol a nahrazuje 
všechny ostatní symboly vyjma symbolu Jack Bonus.  
  

HERNÍ SYMBOLY 

 

Joker 

 

Pomeranč 

 

Sedmička 

 

Švestka 

 

Zvonek 

 

Jack Bonus 
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Hrozen 

 

Třešně 

 

Meloun 
 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 

 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří 
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce 
vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol „JOKER“ (Žolík) je divoký symbol, který nahrazuje všechny symboly na aktuálním válci, a to pouze 
v případě, jeli součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. 

 
 
Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 
Navazující speciální hry „Jack Bonus“ 

Když na válcích padnou 3 bonusové symboly „Jack Bonus“, potom hráč vyhrává 10 speciálních her. Když 
během speciální hry padne na válci symbol Joker, potom se tento symbol zastaví a při dalších hrách se 
otáčí jen ostatní symboly (má funkci STICKY). Joker je zastaven až do okamžiku než vytvoří výherní 
kombinaci.  
Za každé speciální otočení je odečtena sázka ve výši sázky z herního kola, v rámci kterého byla speciální hra 
spuštěna.  Výše sázky nelze měnit, ale hru lze kdykoli ukončit a vyplatit kredit. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci speciálních otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého 
byla speciální otočení spuštěna. 
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STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 5 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

‒ Joker nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, vyjma symbolu „Jack Bonus“. 
‒ 3 Jack Bonus symboly spouští 10 speciálních her. 
‒ Symbol Joker ve speciální hře má funkci STICKY symbolu. 

‒ Bonusové prvky, navazující speciální hry a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 
kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 15 000 Kč maximální výhra 150 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce na linii 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  3x 

 

Joker 150 

 

Sedmička 30 

 

Zvonek 30 

 

Hrozen 16 

 

Meloun 16 

 

Pomeranč 8 
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  3x 

 

Citrón 8 

 

Bonus 10 bonusových her 

 

Třešně 8 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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FRUIT BLASTER 
 
FRUIT BLASTER je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 20 výherními liniemi. Obsahuje divoký symbol "FRUIT 
BLASTER", bonusový scatter symbol "HVĚZDA", bonusovou hru a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 Citrón  Meloun 

 Třešně 
 

Šťastná sedmička 

 Pomeranč 
 

Hvězda  
Bonus „scatter“ symbol 

 Švestka 
 

Fruit Blaster  
Divoký symbol 

 Hrozen 
 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u 
každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud je na konci 
každého herního kola vytvořena jakákoliv výherní kombinace napříč 3 nebo více sousedícími válci, hráč je odměněn 
výhrou za nejvyšší výherní kombinaci z každé výherní linie dle výplatní tabulky pro aktuální výši sázky. Symboly, které 
vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). 
Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, který je vyobrazen ve formě laserových vesmírných 
pistolí a nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají 
na svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. Všechny výhry jsou automaticky 
přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích a na 1 z 20 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva 
a ze středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol  

Symbol "FRUIT BLASTER" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter bonus symbolu 
"HVĚZDA" pouze tehdy, pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Každý 
divoký symbol "FRUIT BLASTER", který je součástí kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její 
výhru dvakrát (2x). 
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Scatter bonus symbol 

Bonusový scatter symbol "HVĚZDA" se zobrazuje na všech válcích na jakékoli pozici. Tři a více bonusových 
scatter symbolů napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují "Bonusovou hru". Každý bonusový scatter 
symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol "astrálních 
prstenců" se skrytým náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální 
výši sázky herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 

 

Výherní tabulka pro bonusovou hru 
 

 

Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny 
bonusové symboly za výhry nebo pokud byl nalezen prázdný bonusový symbol. Všechny výhry v rámci 
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke 
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. 

 

Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 
 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řádky (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií. 
‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad 

nimi (kaskádový efekt). 
‒ Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. 
‒ Divoký symbol "FRUIT BLASTER" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, pokud je součástí výherní kombinace alespoň na 

1 z 20 výherních linií. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "FRUIT BLASTER" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 

  Výhra 

 
Fialové prstence 25x výše sázky 

 
Modré prstence 20x výše sázky 

 
Zelené prstence 15x výše sázky 

 
Červené prstence 10x výše sázky 

 
Žluté prstence 5x výše sázky 
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‒ Tři a více scatter bonus symbolů "HVĚZDA" napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují "Bonusovou hru". 
‒ Každý scatter bonus symbol "HVĚZDA", který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci 

přeměněn v symbol "astrálních prstenců" se skrytým náhodným multiplikátorem výhry. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Lucky Seven  15 10 5 

 
Meloun 10 5 2 

 
Hrozny 10 5 2 

 
Švestka 4 3 1 

 
Pomeranč 4 3 1 

 
Třešně 3 2 1 

 
Citrón 3 2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FRUIT JACK 
 
FRUIT JACK je 5 válcová videohra (4 symboly na válec) s 40 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "FRUIT 
JACK" (Klaun v krabici), bonusový scatter symbol "TRUHLA", mystery (tajemný) symbol "ŠŤASTNÁ HVĚZDA", 
a bonusovou hru "BONUS FREE GAMES". 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
Třešně  Zvony 

 
Citrón 

 
Červená „Sedmička“ 

 
Pomeranč 

 
Zlatá „Sedmička“ 

 
Švestka 

 

Šťastná hvězda 
„Mystery“ symbol 

 
Hrozen 

 

Truhla 
Bonusový „scatter“ symbol 

 
Meloun 

 

Fruit Jack 
Divoký symbol 
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 a více identických symbolů (jeden symbol na jeden válec) na prvních třech a veškerých dalších 
sousedících válcích zleva a na minimálně 1 ze 40 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace 
jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní 
kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "FRUIT JACK" (Klaun v krabici) je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, 
kromě bonusového scatter symbolu "DÁRKOVÁ KRABICE" pouze v případě, že je součástí jakékoli výherní 
kombinace alespoň na 1 ze 40 výherních linií. 

 
Mystery symbol 

Symbol "ŠŤASTNÁ HVĚZDA" je mystery (tajemný) symbol. Minimálně 3 a více mystery symbolů na jakékoliv 
výherní linii aktivují  "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální 
a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky. 

 
Bonusový scatter symbol 

Symbol "DÁRKOVÁ KRABICE" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech válcích. Tři a více 
bonusových scatter symbolů napříč všemi válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE 
GAMES", která odmění hráče s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma. Počet bonusových otočení 
zdarma závisí na  počtu scatter symbolů napříč všemi válci, tedy: 3 scatter symboly odmění hráče 
10 bonusovými otočeními zdarma, 4 scatter symboly 20 bonusovými otočeními zdarma a 5 scatter symbolů 
odmění hráče 30 bonusovými otočeními zdarma. Další bonusová otočení zdarma lze vyhrát v průběhu 
aktivní bonusové hry v závislosti od počtu bonusových  scatter symbolů napříč všemi válci. Všechny výhry v 
rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke 
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se 
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 
Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řádky (5 symbolů na 1 řadu) a 40 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Divoký symbol "FRUIT JACK" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "DÁRKOVÁ 

KRABICE". 
‒ Tři a více bonusových scatter symbolů "DÁRKOVÁ KRABICE" napříč válci aktivují bonusovou hru "BONUS FREE 

GAMES" s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma. 

‒ Tři a více mystery symbolů "ŠŤASTNÁ HVĚZDA" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY WIN" s náhodnou 
výhrou. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Dárková krabice 
Bonusový scatter symbol 30 her zdarma 20 her zdarma 10 her zdarma 

 
Šťastná hvězda 
„Mystery” symbol 

20–250  
(náhodná výhra) 

5–50  
(náhodná výhra) 

1–10  
(náhodná výhra) 

 
Fruit Jack 
Divoký symbol 250 50 10 

 
Červená „Sedmička” 100 20 5 

 
Zlatá „Sedmička” 100 20 5 
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  5x 4x 3x 

 
Zvony 60 15 5 

 Hrozen 40 10 2 

 
Meloun 40 10 2 

 
Pomeranč 20 5 1 

 
Švestka 20 5 1 

 
Citrón 20 5 1 

 
Třešně 20 5 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

LINIE + Zvýšit počet aktivních výherních linií LINIE - Snížit počet aktivních výherních linií 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

GREAT ESCAPE 
 
GREAT ESCAPE je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol 
"VĚZEŇSKÁ KOULE" a multiplikátor výhry.  
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
 9 (Devítka) 

 
Vězeň 

  10 (Desítka) 
 

Strážník (Zelená uniforma) 

 
 J (Kluk) 

 
Seržant (Červená uniforma) 

 
 Q (Královna)  

 
Kapitán (Modrá uniforma) 

 
K (Král) 

 
Zloděj/Uprchlík (Great Escape) 

 
A (Eso) 

 
Vězeňská koule (Divoký symbol) 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 
1 z 5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "VĚZEŇSKÁ KOULE" je divoký symbol "WILD" a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním 
kotouči napříč všemi řadami pouze v případě, že je součástí výherní kombinace na alespoň jedné z 5 
výherních linií. Každý aktivní divoký symbol násobí výhru z nejvyšší dosažené výherní kombinace na 
jakékoli aktivní výherní linii multiplikátorem výhry dle aktuálního počtu aktivních divokých symbolů na 
výherní linii, jak je uvedeno v tabulce níže: 

 

M ultip l i kátor 
výhry  P očet  divokých symbolů na výhern í l in i i  

16x  WI LD WI LD WI LD WI LD J iný  symbol 

8x  WI LD WI LD WI LD J iný  symbol J iný  symbol 

4x  WI LD WI LD J iný  symbol J iný  symbol J iný  symbol 

2x  WI LD J iný  symbol J iný  symbol J iný  symbol J iný  symbol 
 

Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 5 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Divoký symbol "VĚZEŇSKÁ KOULE" (WILD) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol napříč všemi řadami, pokud je součástí 

výherní kombinace alespoň na 1 z 5 výherních linií. 
‒ Každý aktivní divoký symbol násobí výhru z nejvyšší dosažené výherní kombinace dle aktuálního počtu aktivních 

divokých symbolů na výherní linii. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 

Zloděj/Uprchlík 
Great Escape 500 128 16 8 

 

Kapitán 
Modrá uniforma 256 32 12 6 

 

Seržant 
Červená uniforma 128 16 8 4 

 

Strážník 
Zelená uniforma 64 12 6 3 

Vězeň 32 8 4 x 

 
A (Eso) 16 6 3 x 

 
K (Král) 16 6 3 x 

 
Q (Královna) 8 4 2 x 

 
J (Kluk) 8 4 2 x 

 
10 (Desítka) 4 2 1 x 

 
9 (Devítka) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 
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ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

HUNTER‘S DREAM 2 
 
HUNTER’S DREAM 2 je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 20 výherními liniemi. Hra obsahuje expandující 
divoký symbol "TÁBORÁK", bonusový scatter symbol "LOVECKÁ CHATA", bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" 
a multiplikátor výhry. 

 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
9 (Devítka) 

 
Orel 

 
10 (Desítka) 

 
Bizon 

 
J (Kluk) 

 
Vlk 

 
Q (Královna) 

 
Lovec 

 
K (Král) 

 

Táborák 
Divoký symbol 

 
A (Eso) 

 

Lovecká chata 
Bonusový „scatter“ symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka 
odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém 
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. 
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Hráč má také možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 
1 z 20 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, 
počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ CHATA", který je kalkulován také ze 
středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "TÁBORÁK" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu 
"LOVECKÁ CHATA", a to pouze v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních 
linií. Každý divoký symbol "TÁBORÁK", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii, 
násobí její výhru dvakrát (2x). 

 

Scatter symbol 
Symbol "LOVECKÁ CHATA" je bonusový scatter symbol. 3x bonusové scatter symboly na kterékoli pozici 
napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují bonusovou hru "STICKY FREE SPINS", která odmění hráče 
10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového otočení vytvořena 
jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou 
drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit 
výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud jsou 
vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace ‒ jinak hra přepne zpět do základní 
formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními. Dalších 
10 bonusových otočení zdarma lze znovu získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry 
v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke 
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových 
otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.  
 

Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ 

CHATA". 
‒ Divoký symbol "TÁBORÁK" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ 

CHATA" pouze v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. 



 

2 5  
 
 

‒ Každý aktivní divoký symbol "TÁBORÁK" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ 3x bonusové scatter symboly "LOVECKÁ CHATA" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru 

"STICKY FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 
‒ Pokud je v průběhu bonusových otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny výherní symboly jsou 

drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Lovec 200 60 40 20 

 
Vlk 80 32 16 8 

 
Bizon 32 16 8 x 

 
Orel 24 8 4 x 

 
A (Eso) 16 6 2 x 

 
K (Král) 16 6 2 x 

 
Q (Královna) 8 4 1 x 

 
J (Kluk) 8 4 1 x 
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  5x 4x 3x 2x 

 
10 (Desítka) 4 2 1 x 

 
9 (Devítka) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 
FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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JEWELS QUEST 
 
JEWELS QUEST je videohra s 5 sloupci (3 aktivními symboly na sloupec), 3 aktivními řadami (horní řada slouží pouze 
jako náhled následujících symbolů) a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" (zelená totemová 
maska), bonusový symbol "SCATTER" (červená totemová maska), "MYSTERY" bonusovou hru a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
9 (Devítka) 

 
A (Eso)  

 
10 (Desítka) 

 
Zlatá totemová maska  

 
J (Kluk) 

 
Červená totemová maska 
Bonusový „scatter“ symbol 

 
Q (Královna) 

 
Zelená totemová maska 
Divoký symbol 

 
K (Král)   

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky padajících kamenných bloků při každém 
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. 
Hráč má také možnost zahájit novou hru vyobrazením opticky padajících kamenných bloků dotykem prstu přímo na 
sloupce na obrazovce. Pokud je na konci každého herního kola vytvořena jakákoliv výherní kombinace napříč 3 nebo 
více sousedícími válci, hráč je odměněn výhrou za nejvyšší výherní kombinaci z každé výherní linie dle výherní tabulky 
pro aktuální výši sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen 
symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, který 
nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na 
svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. Všechny výhry jsou automaticky 
přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že není dosažena žádná 
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na sloupec) na 1 z 5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. 
Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze středu. Vyplácena je pouze nejvyšší 
výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol se zelenou totemovou maskou je divoký symbol "WILD", který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol 
kromě bonusového symbolu "SCATTER" (červená totemová maska) pouze tehdy, pokud je součástí 
výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. Každý divoký symbol "WILD", který je součástí 
kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 
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Scatter symbol 

Symbol s červenou totemovou maskou je bonusový symbol "SCATTER", který se zobrazuje na všech 
sloupcích a na jakékoli pozici. Tři a více bonusových scatter symbolů napříč všemi sloupci a na jakékoli 
pozici aktivují bonusovou hru "MYSTERY". Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž 
spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol tajemné krypty se skrytým pokladem v podobě 
diamantu s náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši 
sázky herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 
 

Výherní tabulka pro bonusovou hru „MYSTERY“ 

  Výhra 

 
Stříbrný diamant 25x výše sázky 

 
Modrý diamant 20x výše sázky 

 
Zelený diamant 15x výše sázky 

 
Červený diamant 10x výše sázky 

 
Žlutý diamant 5x výše sázky 

 

Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny 
krypty za výhry nebo pokud byla nalezena prázdná krypta. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou 
automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli 
KREDIT na konci bonusové hry. 
 

Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 sloupců, 3 řady a 5 výherních linií. 
‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad 

nimi (kaskádový efekt). 
‒ "Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. 
‒ Divoký symbol "WILD" (zelená totemová maska) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového symbolu 

"SCATTER" (červená totemová maska. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Tři a více bonusových symbolů "SCATTER" (červená totemová maska) napříč všemi sloupci a na jakékoli pozici 

aktivují bonusovou hru "MYSTERY". 
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‒ Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn na 
symbol tajemné krypty se skrytým náhodným multiplikátorem výhry. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 25 600 Kč maximální výhra 256 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  5x 4x 3x 

 
Zlatá totemová maska 256 24 12 

 
A (Eso) 128 16 8 

 
K (Král) 64 12 6 

 
Q (Královna) 32 8 4 

 
J (Kluk) 32 8 4 

 
10 (Desítka) 16 4 2 

 
9 (Devítka) 16 4 2 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

JEWELS QUEST 2 
 
JEWELS QUEST 2 je videohra s 5 sloupci (3 aktivními symboly na sloupec), 3 aktivními řadami (horní řada slouží pouze 
jako náhled následujících symbolů) a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" (zelená totemová 
maska), bonusový symbol "SCATTER" (červená totemová maska), "MYSTERY" bonusovou hru a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 9 (Devítka)  A (Eso) 

 10 (Desítka)  Zlatá totemová maska 

 
J (Kluk) 

 
Červená totemová maska 
Bonusový „scatter“ symbol 

 
Q (Královna) 

 
Zelená totemová maska 
Divoký symbol 

 
K (Král) 
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky padajících kamenných bloků při každém 
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. 
Hráč má také možnost zahájit novou hru vyobrazením opticky padajících kamenných bloků kliknutím dotykem prstu 
přímo na válce na obrazovce. Pokud je na konci každého herního kola vytvořena jakákoliv výherní kombinace napříč 
3 nebo více sousedícími válci, hráč je odměněn výhrou za nejvyšší výherní kombinaci z každé výherní linie dle výherní 
tabulky pro aktuální výši sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je 
nahrazen symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku nad 
ním, který nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, 
zůstávají na svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. Všechny výhry jsou 
automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na sloupec) na 1 z 20 výherních linií tvoří výherní 
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze středu. Vyplácena je 
pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol se zelenou totemovou maskou je divoký symbol "WILD", který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol 
kromě bonusového symbolu "SCATTER" (červená totemová maska) pouze tehdy, pokud je součástí 
výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Každý divoký symbol "WILD", který je součástí 
kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 

Scatter symbol 
Symbol s červenou totemovou maskou je bonusový symbol "SCATTER", který se zobrazuje na všech 
válcích a na jakékoli pozici. Tři a více bonusových scatter symbolů napříč všemi válci a na jakékoli pozici 
aktivují bonusovou hru "MYSTERY". Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil 
bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol tajemné krypty se skrytým pokladem v podobě 
diamantu s náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši 
sázky herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 
 
Výherní tabulka pro bonusovou hru „MYSTERY“ 

  Výhra 

 
Stříbrný diamant 25x výše sázky 

 
Modrý diamant 20x výše sázky 

 
Zelený diamant 15x výše sázky 

 
Červený diamant 10x výše sázky 

 
Žlutý diamant 5x výše sázky 
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Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny 
krypty za výhry nebo pokud byla nalezena prázdná krypta. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou 
automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli 
KREDIT na konci bonusové hry. 

 
Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, kde 
je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří aktivně hrají 
(tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím bodě, získávají 
STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 1x–30x. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního kola daného 
koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 sloupců, 3 řady a 20 výherních linií. 

‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad 

nimi (kaskádový efekt). 
‒ "Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. 

‒ Divoký symbol "WILD" (zelená totemová maska) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového symbolu 
"SCATTER" (červená totemová maska. 

‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 

‒ Tři a více bonusových symbolů "SCATTER" (červená totemová maska) napříč všemi sloupci a na jakékoli pozici 
aktivují bonusovou hru "MYSTERY" 

‒ Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn na 
symbol tajemné krypty se skrytým náhodným multiplikátorem výhry. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Zlatá totemová maska 15 10 5 

 
A (Eso) 10 5 2 

 
K (Král) 10 5 2 

 
Q (Královna) 4 3 1 

 
J (Kluk) 4 3 1 

 
10 (Desítka) 3 2 1 

 
9 (Devítka) 3 2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 



 

3 4  
 
 

Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

MULTI 5 
 

MULTI 5 je videohra s 5 válci (4 SYMBOLY NA VÁLEC) a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "MULTI5", 
bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS", bonusovou hru a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY  
 

 
Třešně 

 
THREE (horní část) 
Bonusový symbol 

 Stříbrný BAR 
 

THREE (střední část) 
Bonusový symbol 

 Modrý BAR 
 

THREE (spodní část) 
Bonusový symbol 

 
Červený BAR 

 

REEL (horní část) 
Bonusový symbol 

 
Dolar 

 

REEL (střední část) 
Bonusový symbol 

 
Červená sedmička 

 

REEL (spodní část) 
Bonusový symbol 

 
Žlutá sedmička 

 

BONUS (horní část) 
Bonusový symbol 

 

Multi5 
Divoký symbol  

BONUS (střední část) 
Bonusový symbol 

 
 

 

BONUS (spodní část) 
Bonusový symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle 
výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
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PODSTATA HRY 
Minimálně 3 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 20 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje 
na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "MULTI5" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, kromě 
bonusových symbolů "THREE", "REEL" a "BONUS" pouze v případě, že je součástí výherní kombinace na 
alespoň 1 z 20 výherních linií. Každý aktivní divoký symbol "MULTI5", který je součástí kterékoli výherní 
kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 

Bonusové symboly 

Tři bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS" se objevují pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci, 
a to konkrétně: symbol "THREE" na druhém válci, symbol "REEL" na třetím válci a symbol "BONUS" na 
čtvrtém válci. V případě, kdy se na konci jednoho herního kola objeví všechny 3 bonusové symboly 
a pokryjí svůj vlastní válec napříč 3 řádky, je aktivována bonusová hra "THREE REEL BONUS" 
s 10 bonusovými otočeními zdarma. Během bonusové hry je hlavní hrací plocha (obrazovka) překryta 
bonusovými symboly v jejich plné délce přes vrchní, pravou a levou stranu a hrací plocha obrazovky je 
zúžená na pouhé 3 sousedící střední válce a 3 řady s 27 výherními liniemi ve stylu "criss-cross" (křížem- 
krážem). Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je 
automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Další 10 bonusových otočení 
zdarma lze vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových 
otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

 

Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Symbol "MULTI5" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, kromě bonusových 

symbolů "THREE", "REEL" a "BONUS". 
‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTI5", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii, násobí její 

výhru dvakrát (2x). 

‒ Bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS" se objevují pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci. 
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‒ V případě, že se plně objeví všechny 3 bonusové symboly a pokryjí svůj vlastní válec napříč třemi řadami, je 
aktivována bonusová hra "THREE REEL BONUS" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 

‒ Bonusová hra se skládá z 3 sousedících středních válců a 3 řad s 27 výherními liniemi ve stylu "criss-cross" (křížem 
- krážem). 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 
kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 25 000 Kč maximální výhra 250 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Červená sedmička 200 160 40 

 
Žlutá sedmička 160 60 16 

 
Dolar 40 16 6 

 
Červený BAR 6 4 1 

 
Modrý BAR 6 4 1 

 Stříbrný BAR 4 2 1 

 
Třešně 4 2 1 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

MULTIPLAY 81   
 
MULTIPLAY 81 je videohra se 4 válci (3 symboly na válec) a maximálně 81 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký 
symbol "MULTIPLAY 81" a extra multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 BAR 
 

Hrozny  

 
Pomeranč  

 
Meloun  

 
Třešně 

 
Šťastná sedmička 
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Švestka 

 
Multiplay 81 
Divoký symbol 

 
Citrón    

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 a více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva 
a minimálně na 1 výherní linii vytváří výherní kombinaci. 27 výherních linií se vztahuje na 3 identické symboly na 
prvních 3 sousedících válcích zleva, a 81 výherních linií se vztahuje na 4 identické symboly napříč všemi 4 válci. 
Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, a vyplácená je 
pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "MULTIPLAY 81" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci pouze 
v případě, že je součástí jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 z 27 nebo 81 výherních linií, a násobí její 
výhru v závislosti na svém počtu na výherní linii. Každý divoký symbol "MULTIPLAY 81", který je součástí 
kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dle následujících kombinací: 

 
 

VÝHRA 2x 
  

VÝHRA 4x 

 
 

 

× 
 

× 
 

× 
 

 
 

 
 

 

× 
 

× 
 

VÝHRA 8x 

 
 

 
 

 
 

 

× 
 
Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 
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STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 4 válce, 3 řady a maximálně 81 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 

‒ Symbol "MULTIPLAY 81" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTIPLAY 81", který je součástí výherní kombinace na výherní linii, násobí její 

výhru v závislosti na svém počtu na výherní linii: 1 = 2x; 2 = 4x; 3 = 8x. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 
kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 000 Kč maximální výhra 200 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  4x 3x 

 
Šťastná sedmička  160  16  

 
Meloun 60  6  

 
Hrozny  40  4  

 
Citrón  4  1  

 
Švestka 4  1  

 
Třešně  4  1  

 
Pomeranč  4  1  

 BAR  2  1  
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

 
 
 
 
SCATTER EXPRESS  
 

SCATTER EXPRESS je 3-válcová videohra (3 symboly na válec) s 9-ti fixními výherními liniemi. Kombinace 3 shodných 
symbolů ve výherní linii znamená výhru. ,,WILD,, (Scatter-Express) je divoký symbol a nahrazuje všechny symboly na 
válcích. Pokud se objeví 3 WILD (Scatter-Express) symboly, každý na jednom válci a na libovolné pozici, hráč obdrží 
bonusovou hru “Scatter Express”. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
WILD 

 
Švestka 

 
Sedmička 

 
Pomeranč 
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Meloun 

 
Citrón 

 
Bar 

 
Třešně 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 9 výherních linií tvoří 
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce 
vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol „Wild“ (Vlak) je divoký symbol, který nahrazuje všechny symboly na aktuálním válci, a to pouze 
v případě, jeli součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 9 výherních linií. 
Bonusová hra Scatter-Express 
3 divoké symboly (Vlak), každý na jednom válci a na libovolné pozici, spustí bonusovou hru "Scatter 
Express". Bonusová hra začíná opticky se pohybujícími symboly vozů od shora dolů, každý s náhodným 
multiplikátorem v rozmezí od 4 do 256. Stisknutím speciálně přiřazeného tlačítka pro 1. až 3. válec 
v libovolném časovém okamžiku zastaví se pohyb vozů na všech válcích a pouze vybraný válec bude mít 
symbol vozu s náhodným číslem, které se bude násobit stávající sázkou. Výhra z bonusové hry se 
automaticky připočítá do kreditu na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hryse 
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 
 

Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 9 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie 
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‒ Symbol WILD (Vlak) nahrazuje všechny ostatní symboly na výherní linii 

‒ 3 divoké WILD (Vlak) symboly spouští bonusovou hru „Scatter-Express“ 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají 
‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 30 000 Kč maximální výhra 300 000 Kč 

výherní podíl 75 % výherní podíl 75 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 45 000 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 450 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  3x 

 
WILD (Vlak)  Bonus game 

 
Sedmička 100 

 
Meloun  30 

 
Bar  20 

 
Švestka 8 

 
Pomeranč 6 

 

Citrón 4 

 
Třešně 4 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

TOP BULLET 
 
TOP BULLET je 3 válcová videohra (3 symboly na válec) s 5-ti výherními liniemi. „Joker“ je divoký symbol a nahrazuje 
všechny ostatní symboly. Každý z aktivních symbolů JOKER zdvojnásobí výhru. 
   

HERNÍ SYMBOLY 
 

 

Joker 

 

 Pomeranč  

 

Sedmička 

 

Švestka 

 

Zvonek 

 

Citrón 
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Hrozen 

 

Třešně 

 

Meloun 
 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří 
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce 
vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol „Joker“ (Žolík) je divoký symbol, který nahrazuje všechny symboly na aktuálním válci, a to pouze v 
případě, jeli součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií a každý takto aktivní symbol 
JOKER na výherní linii zdvojnásobí výhru. 

 
Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 5 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie 
‒ „Joker“ nahrazuje všechny ostatní symboly na výherní linii) 
‒ Každý z aktivních symbolů JOKER dvojnásobí výhru. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 000 Kč maximální výhra 200 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 
 

  3x 

 
Joker 150 

 
Sedmička 30 

 

Zvonek 30 

 
Hrozny 16 

 
Meloun 16 

 
Pomeranč 8 

 
Švestka 8 

 
Citrón 4 

 
Třešně 4 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

TREASURES OF ASGARD 
 
TREASURES OF ASGARD je videohra s 5 válci (3 symboly na válec) a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol 
"Loki", bonusový scatter symbol "BONUS" (Asgard), bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" a extra multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 J (Kluk) 
 

Freyja 

 Q (Královna) 
 

Thor 

 K (Král) 
 

Frigga 

 A (Eso) 
 

Odin 

 

Jörmungadr 
Mořský had  

Loki 
Divoký symbol 

 

Fenrir 
Vlk  

Bonus 
Bonusový scatter symbol 
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY  
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u 
každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na 
konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je 
herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 a více identických symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 
1 z 20 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, 
počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "LOKI" je divoký symbol symbol (Loki) a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového 
scatter symbolu "BONUS" (Asgard) a to pouze v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 
1 z 20 výherních linií. Každý divoký symbol "LOKI", který je součástí kterékoli výherní kombinace na 
výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 

Scatter symbol 

Symbol "Bonus" (Asgard) je bonusový scatter symbol, který se objevuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém 
válci. Tři bonusové scatter symboly na kterékoli pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují 
bonusovou hru "STICKY FREE SPINS", která odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je 
v průběhu kteréhokoli bonusového otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které 
vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se 
znovu protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou 
drženy tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace - jinak hra 
přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními. 
Dalších 10 bonusových otočení zdarma lze znovu získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry 
v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke 
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se 
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
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‒ Divoký symbol "Loki" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "BONUS" pouze 
v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. 

‒ Každý aktivní divoký symbol "Loki" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Tři bonusové scatter symboly "BONUS" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "STICKY 

FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 
‒ Pokud je v průběhu bonusového otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny výherní symboly jsou 

drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

‒ Tři nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 
kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Odin 200 60 40 20 

 
Frigga 80 32 16 8 

 
Thor 32 16 8 x 

 
Freyja 24 8 4 x 

 
Fenrix 
Vlk 16 6 2 x 

 
Jörmungandr 
Mořský had 16 6 2 x 

 
A (Eso) 8 4 1 x 
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  5x 4x 3x 2x 

 
K (Král) 8 4 1 x 

 
Q (Královna) 4 2 1 x 

 
J (Kluk) 4 2 1 x 

 
FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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TRIPLE WILD 7 
 
TRIPLE WILD SEVEN je klasická videohra se 3 válci (3 symboly na válec) a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký 
symbol "777", bonusový scatter symbol "ZVONKY", bonusovou hru "MYSTERY" a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 Třešně   Hrozny 

 Citrón  Meloun 

 Pomeranč  
Wild 777  
Divoký symbol 

 Švestka  
Zvonek  
Bonusový „scatter“ symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří výherní 
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "777" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci, kromě 
bonusového scatter symbolu "Zvonky" pouze pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5 
výherních linií. V případě, že je divoký symbol "777" součástí výherní kombinace na jakékoliv výherní linii, 
pak se válec/válce se symbolem "777" automaticky znovu přetočí a všechny ostatní symboly na daném 
válci jsou nahrazeny divokým symbolem "777". Každý aktivní divoký symbol "777", který je součástí 
výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 
Scatter symbol 

 Symbol "ZVONKY" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech třech válcích. Tři bonusové 
scatter symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru "Mystery" 
s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní 
tabulky pro aktuální výši sázky. 
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Kolo štěstí 

Pokud se na válcích objeví 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“, je bonusový prvek „Kolo štěstí“ spuštěn. 
Hra se zastaví a hráč je vyzván ke zmáčknutí tlačítka „START“, kterým odstartuje „Kolo štěstí“. Hráč, který 
získal výherní kombinaci „MULTIBONUS“ je odměněn bonusovým prvkem – ZLATÉ kolo štěstí zdarma, 
kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY násobené 10x–300x. Ostatní hráči, kteří 
aktivně hrají (tzn. mají v ten samý moment spuštěnu jakoukoliv hru technické hry) na stejném hracím 
bodě, získávají STŘÍBRNÉ kolo štěstí zdarma, kde je možná náhodná “mystery” výhra v hodnotě SÁZKY 
násobené 1x–30x. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových prvků se použije výše sázky z herního 
kola daného koncového zařízení, v rámci kterého byl bonusový prvek spuštěn. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 3 řady a 5 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie 
‒ Symbol "777" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "ZVONKY". 

‒ Pokud je divoký symbol "777" součástí jakékoliv výherní kombinace, válce s tímto symbolem se znovu protočí 
a všechny ostatní symboly jsou nahrazeny divokým symbolem "777". 

‒ Tři bonusové scatter symboly "ZVONKY", každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru 
"MYSTERY" s náhodnou výhrou. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ 3 nebo více symbolů „MULTIBONUS“ spouští společný bonus pro hrací bod. Účastní se ho pouze aktivní hráči, 

kteří hráli v čase získání bonusu na stejném hracím bodě, kde byl bonus získán. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  3x 

 
Zvonky 
Bonusový „scatter” symbol 

2–100  
(náhodná výhra) 

 
Wild 777 
Divoký symbol 100 
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  3x 

 Meloun 16 

 Hrozny 8 

 Švestka 4 

 Pomeranč 3 

 Citrón 2 

 Třešně 2 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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JACKPOT (MULTILEVEL) 
 
Jedná se o bonusovou hru typu JACKPOT. Hra je implementována do herního systému pro zatraktivnění základních 
typů her. 
Jackpot má tři úrovně s označením BRONZE, SILVER, GOLD. 
Bonusovou hru nelze hrát samostatně. Bonusová hra JACKPOT je součástí jedné hry Technické hry ve smyslu 
§ 50 Zákona o hazardních hrách. Každé Koncové zařízení, jenž má aktivováno některý z jackpotů, se této bonusové 
hry účastní automaticky, během každé provedené sázky do běžné hry. 
 

Jackpot lze kumulovat ze všech sázek uskutečněných na aktivních Koncových zařízeních Technické hry nebo v rámci 
jednoho herního prostoru nebo skupiny herních prostorů, vždy však pouze ze sázek Účastníků hazardní hry 
účastnících se hry prostřednictvím Koncového zařízení, na kterém lze získat jackpot.   
 

VLASTNOSTI HRY 
Každé Koncové zařízení zobrazuje stejné hodnoty jackpotů, tyto hodnoty poskytuje server. Během hry (po každém 
spuštění hry) se na JACKPOT (multilevel) ukládá určená částka ze sázky dle vzorce: 
 

SÁZKA x URČENÉ PROCENTO 
 

Hodnota částky (URČENÉ PROCENTO) se určuje na serveru a je nastavena na 0,01‒2,9 % hodnoty sázky.  
 
Dodatečné parametry JACKPOT (multilevel) jsou: 

a) Úvodní hodnota – určuje počáteční hodnotu pro nový JACKPOT (multilevel). Hodnota může být nastavena na 
serveru. 

b) Mezní hodnota – určuje hodnotu, po jejímž překročení je JACKPOT (multilevel) losovaný (či od kdy je možné 
vyhrát JACKPOT (multilevel) – je určena pomocí RNG na serveru. 

c) Maximální hodnota – definuje hodnotu, po jejímž dosažení musí být JACKPOT (multilevel) vylosovaný. 

d) Hodnoty dle bodu a) b) c) pro až tři úrovně jackpotu 

e) Úrovně jackpotu a jejich označení (BRONZE, SILVER, GOLD) – max. 3 úrovně.  

f) Přiřazení úrovní jackpotů – jednotlivé úrovně jackpotu mohou být určeny variabilně: např. úrovním BRONZE 
a SILVER může být přiřazena konkrétní lokalita (konkrétní Koncová zařízení, jeden Herní prostor, několik Herních 
prostorů, region atd.), úrovni GOLD mohou být přiřazena veškerá Koncová zařízení CLS. Úrovně jackpotu mohou 
být také určeny pro všechna Koncová zařízení s možností získat více úrovní jackpotu, které se budou lišit výší 
potenciální výhry. Vždy je zachováno následující pravidlo – pokud Koncové zařízení přispívá do jakékoliv úrovně 
jackpotu, má možnost tuto konkrétní úroveň jackpotu získat. 

 
 

Pomocí RNG je určena mezní hodnota pro každý jackpot z JACKPOT (multilevel). 
Pokud je dosaženo mezní hodnoty, je konkrétní úroveň jackpotu z JACKPOT (multilevel) přidělena na náhodně 
vybrané aktivní Koncové zařízení. Koncové zařízení, na němž je vylosován jackpot, obdrží 100 % hodnoty konkrétní 
úrovně jackpotu. 
Prostřednictvím softwarového vybavení je zajištěno zobrazení výsledku hry sázejícímu. 
 

PRAVIDLA BONUSOVÉ HRY 
Koncové zařízení je obsluhováno přímo sázejícím. Předem není určen ani počet sázejících, ani výše sázek. Výše 
JACKPOTU se vypočítává z výše sázek a podmínek stanovených Herním plánem. O výhře nebo prohře rozhoduje RNG 
umístěný v serveru a okolnost, jež určuje výhru, není nikomu předem známá. Hry se nesmí účastnit osoby mladší 18 
let. 
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VÝHERNÍ KOMBINACE 
Pokud jsou splněny parametry pro přidělení jackpotu, systém vylosuje výherní Koncové zařízení a přidělí mu tuto 
výhru. 
‒ úvodní hodnota: min. 50 Kč (nastavitelné na serveru) 
‒ mezní hodnota: 50–50 000 Kč pro hernu/50–500 000 Kč pro kasino (určuje RNG na serveru) 
‒ maximální hodnota: 50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro kasino 
 

HLAVNÍ HERNÍ PARAMETRY  
‒ sázka: max. 2,9 % z provedené sázky (v možném rozsahu 0,01–2,9 % z provedených sázek) 
‒ maximální výhra: 50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro kasino 
 
Všechny 3 úrovně JACKPOTU (multilevel) mohou být stanoveny v rozmezí úvodní a maximální hodnoty výhry 
(tj. 50‒50 000 Kč pro hernu/50–500 000 Kč pro kasino a minimální a maximální částky ze sázky (tj. 0,01–2,9 %)). 
Výhry ze hry, v rámci které byla bonusová hra JACKPOT spuštěna, nepřekročí spolu s výhrou z bonusové hry JACKPOT 
50 000 Kč pro hernu nebo 500 000 Kč pro kasino. 
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A4.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Pravidla Technických her v prostředí land-based 

CLS BETOR 

SKUPINA MULTILOTTO+ 
popis her Technické hry provozované jako technická hra dle § 3 odst. 2 písm. e) a § 42 odst. 4  

zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 

pro herní měnu Kč 

Technická hra je tvořena Centrálním serverovým systémem, k němuž jsou připojena Koncová zařízení – interaktivní 
videoloterní terminály. Koncová zařízení tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek s předem určitelným 
počtem koncových zařízení obsluhovaných přímo sázejícím. V případě odpojení od serveru není Koncové zařízení 
funkční a nelze jej samostatně použít. Generátor náhodných čísel – RNG – je umístěn na centrálním serveru. 
 

Provozovány jsou následující hry: 

AFTER DARK ................................................................ 2 

BIG SHOW ................................................................... 5 

BLACK PEARL ............................................................... 8 

CRISS CROSS .............................................................. 12 

DOUBLE GAME  ......................................................... 15 

DOUBLE GAME 2 ....................................................... 18 

FERRIS WHEEL ........................................................... 21 

FROZZY FRUITS .......................................................... 24 

FRUIT BLASTER .......................................................... 27 

FRUIT BOMB .............................................................. 30 

FRUIT JACK ................................................................ 33 

FRUTTY LAB ............................................................... 36 

HUNTER‘S DREAM 2 .................................................. 39 

JEWELS QUEST .......................................................... 42 

JEWELS QUEST 2 ....................................................... 45 

LIL‘ DEVIL ................................................................... 49 

MULTI 5 ..................................................................... 52 

MULTIPLAY 81 ........................................................... 55 

MULTIPLAY HOT ........................................................ 58 

PERSIAN NIGHTS ....................................................... 61 

PIXI FALL .................................................................... 64 

SAVANNA SUNRISE DELUXE ...................................... 68 

SEASONS ................................................................... 70 

SPACE ADVENTURE ................................................... 74 

SUPER REELS DELUXE ................................................ 78 

SUPER STAR 27 .......................................................... 81 

TORNADO BILL .......................................................... 84 

TREASURE BOX 2 ....................................................... 87 

TREASURES OF ASGARD ............................................ 90 

TRIPLE WILD 7 ........................................................... 93 

WILD COOKIES .......................................................... 96 

WILD FLAME SEVENS ................................................ 99  

PIRATE ADVENTURES .............................................. 102 

NICE PRICE .............................................................. 106 

NIGHTMARE SQUAD ............................................... 109 

PRIMAL AGE ............................................................ 113 

WOODWOSE’S MAGIC ............................................ 116 

RICH GARDEN .......................................................... 120 

BLAZING REELS  ....................................................... 124 

FLAMING SPINS  ...................................................... 126 

TRIPLE WILD SEVEN 5 REELS  .................................. 130
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AFTER DARK 
 
AFTER DARK je 5 válcová hra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol " WILD " (Tesáky) 
a extra multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY  
 

 9 (Devítka) 
 

Vrána 

 10 (Desítka) 
 

Kočka 

 J (Kluk) 
 

Kozel 

 
Q (Královna) 

 
Netopýr 

 K (Král) 
 

Upír 

 
A (Eso) 

 
Tesáky  
Divoký symbol 

 
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na 
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 
PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z 
5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje 
na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 
SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "TESÁKY" je divoký symbol, který se rozpíná napříč všemi řadami na aktuálním válci a nahrazuje 
tak jakýkoliv jiný symbol pouze v případě, že je součástí libovolné výherní kombinace alespoň na 
1 z 5 výherních linií. 
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Multiplikátor výhry 

Výhry  ze  symbolů  Q,  J,  10,  9  jsou  násobeny  extra  multiplikátorem při následujících výherních kombinacích: 
 

 
5x VÝHRA 

  
4x VÝHRA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 

 
 

3x VÝHRA 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 
Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 
Jiný 

symbol 

 
X 

 
X 

 
X Jiný 

symbol 
Jiný 

symbol 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řádky a 5 výherních linií 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
‒ Divoký symbol "WILD" (Tesáky) expanduje přes všechny řady na aktuálním válci a nahrazuje tak jakýkoliv jiný symbol 

pouze v případě, že je součástí jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 z 5 výherních linií. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

Upír 500 128 16 8 

 
Netopýr 256 32 12 6 

 
Koza 128 16 8 4 

 
Kočka 64 12 6 3 

 
Vrána 32 8 4 × 

 
A (Eso) 16 6 3 × 

 
K (Král) 16 6 3 × 

 
Q (Královna) 8 4 2 × 

 
J (Kluk) 8 4 2 × 

 
10 (Desítka) 4 2 1 × 

 
9 (Devítka) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 
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ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

BIG SHOW 
 
BIG SHOW je 3 válcová videohra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "TANEČNICE", 
mystery symbol "ZVONKY", náhodnou výhru "MYSTERY WIN", bonusovou hru "BONUS FREE SPINS" a multiplikátory 
výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY  
 

 Třešně  
77  
Dvojitá sedmička 

 Citrón  
Zvonky  
Mystery symbol 

 
Pomeranč 

 

Tanečnice (vrch)  
Divoký symbol 

 Švestka 
 

Tanečnice (střed)  
Divoký symbol 

 Hrozen 
 

Tanečnice (spodek)  
Divoký symbol 

 Meloun 
 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
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možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří 
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "TANEČNICE" je divoký symbol rozdělený do 3 částí (horní, střední a spodní). Každá z jeho částí 
nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci, kromě mystery symbolu "ZVONKY", pouze tehdy, pokud 
je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. Každá aktivní část divokého symbolu 
"TANEČNICE" na jakémkoliv válci a na jakékoliv aktivní výherní linii násobí výhru dle multiplikátoru 
specificky přiřazeného ke každé třetině, který zkříží výherní linii (horní část: 3x, střední část: 2x, spodní část: 
1x). 

 

 

DIVOKÝ symbol 
" třetiny "    

 
Multiplikátor výhry 

 

3x 
 

2x 
 

1x 

 

Bonus Free Spins 

3 kompletní symboly "TANEČNICE", každý zcela pokrývající celý samostatný válec, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE 
SPINS", která odmění hráče 15 bonusovými otočeními zdarma. Během bonusové hry může být dosaženo jakékoliv 
výherní kombinace až na 27 výherních liniích, v režimu "criss-cross". Dalších 15 bonusových otočení zdarma lze vyhrát 
během aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, 
který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci 
bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 
 
Mystery symbol 

Tři mystery symboly "ZVONKY" napříč všemi 3 válci na jakékoliv pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN" 
s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní 
tabulky pro aktuální výši sázky. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 3 řádky a 5 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
‒ Symbol "TANEČNICE" je divoký symbol rozdělený do 3 částí (horní, střední a spodní) a každá část nahrazuje jakýkoliv 

jiný symbol kromě mystery symbolu "ZVONKY". 
‒ Každá část (třetina) divokého symbolu "TANEČNICE", která se křižuje s aktivní výherní linii, násobí výhru dle 

přiřazeného multiplikátoru, a to: horní část: 3x, střední část: 2x, spodní část: 1x. 
‒ 3 kompletní symboly "TANEČNICE", každý zcela pokrývající celý samostatný válec, aktivují bonusovou hru "BONUS 

FREE SPINS" s 15 bonusovými otočeními zdarma. 
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‒ Během bonusové hry může být dosaženo jakékoliv výherní kombinace až na 27 výherních linií, v režimu "criss-cross". 
‒ Tři mystery symboly "ZVONKY" napříč všemi 3 válci na jakékoliv pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN" s náhodnou 

výhrou. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 31 400 Kč maximální výhra 314 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  3x 

 
Zvonky (Mystery symbol) 2–100 

 
77 (Dvojitá sedmička) 100 

 
Melouny 60 

 
Hrozny 20 

 
Švestky 8 

 
Pomeranče 6 

 
Citróny 4 

 
Třešně 2 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

BLACK PEARL 
 
Hra BLACK PEARL má 5 válců (3 symboly na válec) s libovolnou volbou aktivních výherních linií v rozmezí od 1, 3, 5, 7 
nebo 9 výherních linií na herní kolo. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" (Černá perla s nápisem), bonusový "scatter" 
symbol (Černá perla v mušli), bonusová otočení zdarma a extra multiplikátor výher. 
Hráč má možnost zvolit si počet aktivních výherních linií z rozmezí 1, 3, 5, 7 nebo 9 výherních linií na jedno herní kolo. 
Hráč může vsadit jakoukoliv částku počínajíc od 1,- Kč v herně/10,- Kč v kasinu na jednu výherní linii až po maximální 
možnou sázku 18,- Kč v herně/180,- Kč v kasinu na všechny výherní linie (tedy 2,- Kč c herně/20,- Kč v kasinu na jednu 
výherní linii). Celková sázka na jedno herní kolo je rovna násobku všech současně aktivních výherních linií v políčku 
LINIE a aktuální výše sázky na jednu výherní linii v políčku SÁZKA NA LINII. 
 

HERNÍ SYMBOLY  
 

 
Medúza 
Číslice „9“ (Devítka)  

Chobotnice 
Písmeno „A“ (Eso) 
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Ryba 
Číslice „10“ (Desítka)  

Mořský koník 

 

Delfín 
Písmeno „J“ (Kluk) 

 

Černá perla v mušli 
Bonusový scatter symbol 

 

Krab 
Písmeno „Q“ (Královna) 

 

Černá perla s nápisem 
Divoký symbol 

 
Želva 
Písmeno „K“ (Král) 

 
 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku v políčku SÁZKA. Sázka je volena na jednu 
linii, kdy sázka do hry se vypočte vynásobením zvoleného počtu linií a navolené sázky na jednu linii. Sázka vyobrazená v políčku 
SÁZKA se vztahuje na všechny výherní linie, které jsou aktuálně aktivní (zvoleny) na jedno herní kolo po obou stranách 
obrazovky. Minimální (tedy výchozí) počet aktivních výherních linií je 1 linie a maximální počet aktivních výherních linií na jedno 
herní kolo je 9. Počet aktivních výherních linií na jedno herní kolo lze měnit stisknutím příslušného čísla dle počtu výherních linií 
po obou stranách obrazovky. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA NA LINII a stlačení tlačítka START se celková sázka 
odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost 
zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého 
herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní 
kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené 
a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na minimálně 
1 ze všech aktivních výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva 
doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "ČERNÁ PERLA S  NÁPISEM" se promění v divoký symbol "WILD" pouze v případě, je-li součástí 
výherní kombinace na minimálně jedné aktivní výherní linii. Výherní kombinace obsahující divoký symbol 
jsou zdvojnásobeny. 3 nebo více sousedících divokých symbolů "ČERNÁ PERLA S NÁPISEM" na jakékoliv 
výherní linii vytváří běžnou výherní kombinaci s výhrou založenou na výherní tabulce pro aktuální sázku 

 
Scatter symbol 

Bonusový scatter symbol "ČERNÁ PERLA V MUŠLI" se objevuje na všech válcích a na jakékoliv pozici. Dva 
a více bonusových scatter symbolů vedle sebe a nebo na jakékoli výherní linii vytváří běžnou výherní 
kombinaci dle výherní tabulky. Tři a více bonusových scatter symbolů, každý na samostatném válci a na 
jakékoli pozici, aktivují bonusovou hru "FREE SPINS" s šancí získat 5, 10, 15, 20 nebo až 25 bonusových 
otočení zdarma. V případě, že tyto symboly také sousedí vedle sebe na výherní linii, pak hráč získává kromě 
bonusové hry i výhru z výherní tabulky pro aktuální výši sázky. Na začátku bonusové hry je hráči nabídnuto 
pět mušlí s neznámým náhodným počtem bonusových otočení zdarma, ze kterých si musí hráč jednu vybrat. 
Počet bonusových otočení zdarma je rovný počtu bonusových otočení z vybrané mušle. Počet aktivních 
výherních linií v bonusové hře je shodný s počtem linií z herního kola/hry, v rámci kterého byla bonusová 
hra spuštěna. Všechny výhry dosažené v jedné bonusové otočce jsou automaticky násobeny 3x a přidány 
do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové 
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hry. Dalších 5, 10, 15, 20 nebo 25 bonusových otočení zdarma je možné vyhrát v průběhu každé aktivní 
bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, 
v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řádky a volba 1, 3, 5, 7 nebo 9 výherních linií na herní kolo. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Symbol "ČERNÁ PERLA S NÁPISEM" se mění v divoký symbol "WILD" pouze v případě, je-li součástí výherní 

kombinace na minimálně jedné aktivní výherní linii. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí nejvyšší dosaženou výhru z výherní kombinace dvakrát (2x). 
‒ Tři nebo více sousedících divokých symbolů "ČERNÁ PERLA S NÁPISEM" na jakékoliv výherní linii vytváří běžnou 

výherní kombinaci. 
‒ Dva a více sousedících bonusových scatter symbolů "ČERNÁ PERLA V MUŠLI" vedle sebe anebo na jakékoli výherní 

linii vytváří běžnou výherní kombinaci. 
‒ Tři a více bonusových scatter symbolů, každý na samostatném válci a na jakékoli pozici, aktivují bonusovou hru 

"FREE SPINS" se šancí získat 5, 10, 15, 20 nebo až 25 bonusových otočení zdarma. 

‒ Počet bonusových otočení zdarma je roven počtu otočení z vybrané mušle a počet aktivních výherních linií v 
bonusové hře je shodný s počtem linií herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 

‒ Všechny výhry dosažené v jedné bonusové otočce jsou automaticky násobeny třikrát (3x). 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka na jednu linii 2 Kč maximální sázka na jednu linii 20 Kč 

maximální sázka (všechny linie) 18 Kč maximální sázka (všechny 
linie) 180 Kč 

maximální výhra 48 600 Kč maximální výhra 486 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 972 Kč až 1 944 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 9 720 Kč až 19 440 Kč 
  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce na linii 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Černá perla s nápisem 
Divoký symbol 1 000 750 200 x 

Černá perla v mušli 
Scatter symbol 500 20 5 2 
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  5x 4x 3x 2x 

 
Mořský koník 750 125 25 x 

Chobotnice 
Písmeno „A” (Eso) 400 100 20 x 

 
Želva 
Písmeno „K” (Král) 250 75 15 x 

 
Krab 
Písmeno „Q” (Královna) 125 50 10 x 

 
Delfín 
Písmeno „J” (Kluk) 100 25 10 x 

Ryba 
Číslo „10” (Desítka) 100 25 5 x 

 
Medúza 
Číslo „9” (Devítka) 100 25 5 2 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

Změnit počet výherních linií na hru  
(herní kolo) 

  

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

LINIE + Zvýšit počet aktivních výherních linií LINIE - Snížit počet aktivních výherních linií 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    

HOLD 1 Volba 1 výherní linie na hru (herní kolo) HOLD 2 Volba 3 výherních linií na hru (herní 
kolo) 

    

HOLD 3 Volba 5 výherních linií na hru (herní kolo) HOLD 4 Volba 7 výherních linií na hru (herní 
kolo)  

    

HOLD 5 Volba 9 výherních linií na hru (herní kolo)   

   
 
 

 
CRISS CROSS 
 
CRISS CROSS je 3 válcová videohra (3 symboly na válec) s 27 výherními liniemi. Hra obsahuje bonusový scatter symbol 
"xX" (Criss Cross), bonusovou hru "10 FREE SPINS" (10 bonusových otočení zdarma) a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 Třešně  Hvězdy 

 Citróny  Hrozny 

 Pomeranče 
 

Melouny 

 Švestky  Šťastné sedmičky 

 Bonusový scatter symbol   

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou 
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové hry z 
kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo pokud 
je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru 
roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola 
objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci 
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dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč 
může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 27 výherních liniích tvoří 
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Scatter  symbol 

Bonusový scatter symbol "xX" (CrissCross) se objevuje na každé pozici všech tří válců. 3 bonusové scatter 
symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici spouští bonusovou hru "10 FREE SPINS" 
(10 bonusových otočení zdarma). V průběhu bonusové hry je jakákoli nejvyšší výhra z výherní kombinace 
na výherní linii pro aktuální výši sázky vynásobena náhodným číslem v rozmezí od 2 do 10. Všechny výhry v 
rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke 
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení 
se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 3 řádky a 27 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
‒ Symbol "xX" (CrissCross) je bonusový scatter symbol, který se objevuje na každé pozici všech tří válců. 
‒ 3 bonusové scatter symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, spouští bonusovou hru "10 FREE 

SPINS" (10 bonusových otočení zdarma). 
‒ V průběhu bonusové hry je jakákoli nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii vynásobena náhodným 

číslem v rozmezí od 2 do 10. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 30 Kč maximální sázka 300 Kč 

maximální výhra 48 600 Kč maximální výhra 486 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 1 620 Kč až 3 240 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 16 200 Kč až 32 400 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  9x 3x 

 Šťastné sedmičky 1 620 60 

 Melouny 1 080 40 

 Hrozny 540 20 

 Švestky 432 16 

 Pomeranče 432 16 

 Hvězdy 432 8 

 Citróny 108 2 

 Třešně 108 2 

 
FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 

DOUBLE GAME 
 
DOUBLE GAME je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký a bonusový scatter 
symbol "DG" a bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME" a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
Třešně 

 
Hrozen 

 
Citrón 

 
Meloun 

 
Pomeranč 

 
Červená sedmička 

 
Švestka 

 

DG 
Bonusový „scatter“ symbol 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na spodní dotykové obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva, a na 1 z 5 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na 
válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký „scatter“ symbol 

Symbol "DG"je bonusový scatter symbol a objevuje se na každém válci. Tři a více bonusových scatter 
symbolů na jakékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusový režim"DOUBLE BONUS GAME"s možností 
získat speciální bonusové výhry v následujících 10 herních kolech Technické hry. Režim „DOUBLE BONUS 
GAME“ je aktivní, pouze pokud nedochází ke změně výše sázky do hry, při které byl tento režim spuštěn. 
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Herní kola technické hry v režimu „DOUBLE BONUS GAME“ jsou jednotlivě Hráčem spouštěna stisknutím 
tlačítka START za stejnou sázku do hry, při které byl tento režim spuštěn, a zahrnují dvě po sobě jdoucí 
otočení: první otočení se hraje na válcích identických s válci základní hry, a druhé otočení – které slouží 
k prezentaci bonusových výher – se hraje na bonusových válcích. Jakákoliv výhra z výherní kombinace na 
kterékoli výherní linii dosažené u prvního otočení podléhá stejným pravidlům, která platí v průběhu základní 
hry. Bonusová výhra je vypočtena srovnáním válců z prvního (základního) a druhého (bonusového) otočení 
tohoto herního kola (první válec z prvního otočení s prvním válcem z druhého otočení, … atd.). Pokud se 
objeví stejné symboly na stejné pozici zároveň na obou válcích, hráč vyhrává počet kreditů roven 
trojnásobku sázky pro každý identický symbol. Jakýkoliv symbol na válcích z bonusového otočení může navíc 
obsahovat i náhodný násobek výhry (25x nebo 50x), který vynásobí výhru z aktuálního bonusového otočení 
tímto násobkem. Všechny výhry dosažené z prvního otočení a taktéž všechny výhry z bonusového otočení, 
jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT.  

Hráč má možnost kdykoli po odehraném herním kole technické hry v tomto režimu změnit výši sázky, 
případně hru ukončit. Pokud bude hra Double Game ukončena při neodehrání všech herních kol Technické 
hry s tímto bonusovým režimem, odehrají se tato herní kola po opětovném přihlášení do hry a navolení 
stejné sázky, při které byl bonusový režim spuštěn. Dalších 10 herních kol v tomto režimu je možné získat v 
průběhu každého herního kola odehraného v tomto bonusovém režimu. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 5 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Samotný divoký scatter symbol "DG" symbol nahrazuje za jakýkoli jiný symbol pouze v případě, že je součástí 

kterékoliv výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. 
‒ Bonusový scatter symbol "DG" se objevuje na každé pozici napříč všemi válci. Tři a více bonusových scatter symbolů 

na jakékoliv pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME" s 10 bonusovými otočeními 
zdarma. 

‒ Bonusová hra je aktivní pouze na sázce, na které byla získána. Bonusová hra zahrnuje dvě po sobě jdoucí otočení: 
první otočení se hraje na regulérních válcích, identických s válci regulérní hry, a druhé otočení – které slouží 
k prezentaci bonusových výher – se hraje na bonusových válcích. Hráč má možnost kdykoli během bonusových 
otočení změnit výši sázky. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 50 Kč maximální sázka 500 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 2 700 Kč až 5 400 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 27 000 Kč až 54 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA  
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Červená sedmička 1 000 200 20 x 

 
Meloun 100 40 10 x 

 
Hrozen 100 40 10 x 

 
Švestka 40 10 4 x 

 
Pomeranč 40 10 4 x 

 
Citrón 40 10 4 x 

 
Třešně 40 10 4 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

DOUBLE GAME 2 
 
DOUBLE GAME 2 je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD", 
bonusový scatter symbol "DG", bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME" a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 Stříbrný BAR 
 

Hrozen 

 
Zlatý BAR 

 
Meloun 

 
Třešně 

 
Zlatá sedmička 

 
Citrón 

 
Červená sedmička 

 
Pomeranč 

 

Wild 
Divoký symbol 

 
Švestka 

 

DG 
Bonusový „scatter“ symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na spodní dotykové obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 
1 z 20 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, 
počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "WILD" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu 
"DG" na aktuálním válci pouze v případě, že je součástí kterékoliv výherní kombinace na alespoň 1 z 20 
výherních linií. Každý aktivní divoký symbol "WILD", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní 
linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 

Scatter symbol 

Symbol "DG"je bonusový scatter symbol a objevuje se na každém válci. Tři a více bonusových scatter symbolů 
na jakékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusový režim"DOUBLE BONUS GAME"s možností získat speciální 
bonusové výhry v následujících 10 herních kolech Technické hry. Režim „DOUBLE BONUS GAME“ je aktivní 
pouze pokud nedochází ke změně výše sázky do hry, při které byl tento režim spuštěn. Herní kola technické 
hry v režimu „DOUBLE BONUS GAME“ jsou jednotlivě Hráčem spouštěna stisknutím tlačítka START za stejnou 
sázku do hry, při které byl tento režim spuštěn, a zahrnují dvě po sobě jdoucí otočení: první otočení se hraje 
na válcích identických s válci základní hry, a druhé otočení – které slouží k prezentaci bonusových výher – se 
hraje na bonusových válcích. Jakákoliv výhra z výherní kombinace na kterékoli výherní linii dosažené u prvního 
otočení podléhá stejným pravidlům, která platí v průběhu základní hry. Bonusová výhra je vypočtena 
srovnáním válců z prvního (základního) a druhého (bonusového) otočení tohoto herního kola (první válec 
z prvního otočení s prvním válcem z druhého otočení, … atd.). Pokud se objeví stejné symboly na stejné pozici 
zároveň na obou válcích, hráč vyhrává počet kreditů roven trojnásobku sázky pro každý identický symbol. 
Jakýkoliv symbol na válcích z bonusového otočení může navíc obsahovat i náhodný násobek výhry (5x nebo 
15x), který vynásobí výhru z aktuálního bonusového otočení tímto násobkem. Všechny výhry dosažené 
z prvního otočení a taktéž všechny výhry z bonusového otočení, jsou automaticky přidány ke kreditům hráče 
v políčku KREDIT.  

Hráč má možnost kdykoli po odehraném herním kole technické hry v tomto režimu změnit výši sázky, 
případně hru ukončit. Pokud bude hra Double Game 2 ukončena při neodehrání všech herních kol Technické 
hry s tímto bonusovým režimem, odehrají se tato herní kola po opětovném přihlášení do hry a navolení 
stejné sázky, při které byl bonusový režim spuštěn. Dalších 10 herních kol v tomto režimu je možné získat v 
průběhu každého herního kola odehraného v tomto bonusovém režimu. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "DG". 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Bonusový scatter symbol "DG" se objevuje na každé pozici napříč všemi válci. Tři a více bonusových scatter symbolů 

na jakékoliv pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME" s 10 bonusovými otočeními 
zdarma. 

‒ Bonusová hra je aktivní pouze na sázce, na které byla získána. Bonusová hra zahrnuje dvě po sobě jdoucí otočení: 
první otočení se hraje na regulérních válcích, identických s válci regulérní hry, a druhé otočení – které slouží 
k prezentaci bonusových výher – se hraje na bonusových válcích. Hráč má možnost kdykoli během bonusových 
otočení změnit výši sázky. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 30 000 Kč maximální výhra 300 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA  
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Červená sedmička 200 60 40 20 

 
Zlatá sedmička 80 32 16 8 

 
Meloun 32 16 8 x 

 
Hrozen 24 8 4 x 

 
Švestka 16 6 2 x 

 
Pomeranč 16 6 2 x 

 
Citrón 8 4 1 x 

 
Třešně 8 4 1 x 

Zlatý BAR 4 2 1 x 

Stříbrný BAR 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FERRIS WHEEL 
 
FERRIS WHEEL je 4 válcová videohra (4 symboly na válec)a 256 výherními liniemi. Součástí hry je ruské kolo "FERRIS 
WHEEL", divoký symbol "WILD", mystery symbol "HVĚZDA" s náhodnou peněžní výhrou a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
Třešně 

 
Pomeranč  

 
Hrozen 

 
Švestka  

 
Citrón 

 
Šťastná sedmička  

 
Meloun 

 

Hvězda 
Mystery symbol  

 
 

 

Wild 
Divoký symbol  
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 (maximálně 4) stejné symboly (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a na 1 z 
256 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Ferris Wheel (Ruské kolo) 

"FERRIS WHEEL" (Ruské kolo) pátý válec z levé strany, se souběžně otáčí a zastavuje společně s ostatními 
válci. Po každém otočení "FERRIS WHEEL" je vybraný náhodný symbol, který je následně na všech válcích 
nahrazen za divoký symbol "WILD, a to za předpokladu, že tímto nahrazením vytvoří výherní kombinaci. 
Každý aktivní divoký symbol "WILD" ve výherní kombinaci násobí výhru dvakrát (2x). 
 
 

Mystery symbol 

Tři a více mystery symbolů "HVĚZDA" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY BONUS" s náhodnou 
peněžitou výhrou z výherní tabulky v rozmezí mezi minimální a maximální výhrou pro výši sázky 
z posledního herního kola, které bonus aktivovalo. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 4 válce, 4 řady a 256 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Tři a více mystery symbolů "HVĚZDA" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY BONUS" s náhodnou peněžitou 

výhrou v rozmezí mezi minimální a maximální výhrou pro aktuální sázku. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 90 Kč maximální sázka 900 Kč 

maximální výhra 45 720 Kč maximální výhra 457 200 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 4 860 Kč až 9 720 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 48 600 Kč až 97 200 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce na linii 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  4x 3x 

 

Hvězda  
(Mystery symbol) 

2–100 1–8 

 
Červená sedmička 100 8 

 
Švestka 32 6 

 
Pomeranč 8 4 

 
Meloun 8 3 

 
Citrón 6 3 

 
Hrozen 4 1 

 
Třešně 2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FROZZY FRUITS 
 
FROZZY FRUITS je 5 válcová videohra s 36 výherními liniemi. Hra nabízí širokou škálu divokých symbolů "WILD" 
s variabilní hodnotou násobku (znásobení) výhry. Aktivní symboly jsou prezentovány v diamantové matici (s 1, 3, 4, 3 
a 1 symboly na válec). 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
Třešně 

 
Hrozny 

 
Citrón 

 
Meloun 

 
Pomeranč 

 
Zvonky 

 
Švestky 

 
Lucky Seven  
Šťastná sedmička 

 
 

 
Wild  
Divoký symbol 
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z 
36 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje 
na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Divoký symbol "WILD" nahrazuje za všechny ostatní symboly a zobrazuje se pouze na prvním a pátém válci. 
Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí její výhru dle vlastní individuální hodnoty 
násobku (1x až 9x). Samostatný divoký symbol "WILD" ve výherní linii může násobit výhru až 9x, zatímco 
dva divoké symboly "WILD" ve výherní linii můžou násobit výhru až 81x. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců se 12 aktivními symboly za herní kolo a 36 výherních linií 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
‒ Aktivní symboly se zobrazují v diamantové matici (1, 3, 4, 3, 1 symboly na válec). 

‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dle vlastní individuální hodnoty násobku (1x až 9x). 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 000 Kč maximální výhra 200 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

Lucky Seven  
Šťastná sedmička 

100 40 20 

Zvonky 80 32 16 

Meloun 32 16 8 

Hrozny 24 8 4 

Švestky 16 6 2 

Pomeranč 16 6 2 

Citrón 8 4 1 

Třešně 4 2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FRUIT BLASTER 
 
FRUIT BLASTER je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 20 výherními liniemi. Obsahuje divoký symbol "FRUIT 
BLASTER", bonusový scatter symbol "HVĚZDA", bonusovou hru a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 Citrón  Meloun 

 Třešně 
 

Šťastná sedmička 

 Pomeranč 
 

Hvězda  
Bonus „scatter“ symbol 

 Švestka 
 

Fruit Blaster  
Divoký symbol 

 Hrozen 
 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou 
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové 
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo 
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru 
roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud je na konci každého herního kola vytvořena 
jakákoliv výherní kombinace napříč 3 nebo více sousedícími válci, hráč je odměněn výhrou za nejvyšší výherní kombinaci z 
každé výherní linie dle výplatní tabulky pro aktuální výši sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí 
a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly 
z řádku nad ním, který je vyobrazen ve formě laserových vesmírných pistolí a nikdy není součástí výherních linií. Všechny 
ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může 
opakovat pouze 10 krát za sebou. Všechny výhry jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci 
každého herního kola. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč 
může pokračovat do dalšího herního kola. 
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PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích a na 1 z 20 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze 
středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol  

Symbol "FRUIT BLASTER" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter bonus symbolu 
"HVĚZDA" pouze tehdy, pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Každý divoký 
symbol "FRUIT BLASTER", který je součástí kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru 
dvakrát (2x). 
 

Scatter bonus symbol 

Bonusový scatter symbol "HVĚZDA" se zobrazuje na všech válcích na jakékoli pozici. Tři a více bonusových scatter 
symbolů napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují "Bonusovou hru". Každý bonusový scatter symbol, který 
je součástí řetezce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol "astrálních prstenců" se 
skrytým náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši sázky 
herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 

 

Výherní tabulka pro bonusovou hru 

  Výhra 

 
Fialové prstence 25x výše sázky 

 
Modré prstence 20x výše sázky 

 
Zelené prstence 15x výše sázky 

 
Červené prstence 10x výše sázky 

 
Žluté prstence 5x výše sázky 

 
Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny 
bonusové symboly za výhry nebo pokud byl nalezen prázdný bonusový symbol. Všechny výhry v rámci 
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům 
hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řádky (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií. 
‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad 

nimi (kaskádový efekt). 
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‒ Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. 

‒ Divoký symbol "FRUIT BLASTER" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, pokud je součástí výherní kombinace alespoň na 
1 z 20 výherních linií. 

‒ Každý aktivní divoký symbol "FRUIT BLASTER" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Tři a více scatter bonus symbolů "HVĚZDA" napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují "Bonusovou hru". 
‒ Každý scatter bonus symbol "HVĚZDA", který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci 

přeměněn v symbol "astrálních prstenců" se skrytým náhodným multiplikátorem výhry. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Lucky Seven  15 10 5 

 
Meloun 10 5 2 

 
Hrozny 10 5 2 

 
Švestka 4 3 1 

 
Pomeranč 4 3 1 

 
Třešně 3 2 1 

 
Citrón 3 2 1 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FRUIT BOMB 
 
FRUIT BOMB je 5válcová videohra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Specifickou součástí hry je divoký symbol 
"BOMBA". 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
Třešně 

 
Hrozen 

 
Citrón 

 
Meloun 

 

Pomeranč 
 

Červená sedmička 

 

Švestka 
 

Bomba 
Divoký symbol 
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví libovolná výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na třech až pěti sousedících válcích zleva a na 
alespoň 1 z 5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava, zprava doleva 
a uprostřed. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

 

Symbol "BOMBA" je divoký symbol, který po vybuchnutí nahrazuje všechny přilehlé symboly včetně sebe 
samého (tedy 8+1) za jiné symboly s cílem vytvořit co nejvíce výherních kombinací napříč všemi sousedícími 
válci, které přímo přiléhají ke válci s tímto symbolem. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 5 výherních linií. 

‒ Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava, zprava doleva a uprostřed. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 

‒ Divoký symbol "BOMBA" po vybuchnutí nahrazuje všechny přilehlé symboly včetně sebe samého (tedy 8+1) za jiné 
symboly s cílem vytvořit co nejvíce výherních kombinací napříč všemi sousedícími válci, které přímo přilehají k válci 
s tímto symbolem. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 90 % až 98 % výherní podíl 90 % až 98 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 3 600 Kč až 18 000 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 36 000 Kč až 180 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Šťastná sedmička 500  100  10  

 
Meloun 100  30  6  

 
Hrozen 50  10  3  

 
Švestka 
 

40  10  3  

 
Pomeranč 30  5  2  

 
Citrón 30  5  2  

 
Třešně 10  5  2  

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FRUIT JACK 
 
FRUIT JACK je 5 válcová videohra (4 symboly na válec) s 40 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "FRUIT JACK" 
(Klaun v krabici), bonusový scatter symbol "TRUHLA", mystery (tajemný) symbol "ŠŤASTNÁ HVĚZDA", a bonusovou hru 
"BONUS FREE GAMES". 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
Třešně  Zvony 

 
Citrón 

 
Červená „Sedmička“ 

 
Pomeranč 

 
Zlatá „Sedmička“ 

 
Švestka 

 

Šťastná hvězda 
„Mystery“ symbol 

 
Hrozen 

 

Truhla 
Bonusový „scatter“ symbol 

 
Meloun 

 

Fruit Jack 
Divoký symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 a více identických symbolů (jeden symbol na jeden válec) na prvních třech a veškerých dalších sousedících 
válcích zleva a na minimálně 1 ze 40 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou 
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kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní 
kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "FRUIT JACK" (Klaun v krabici) je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, 
kromě bonusového scatter symbolu "DÁRKOVÁ KRABICE" pouze v případě, že je součástí jakékoli výherní 
kombinace alespoň na 1 ze 40 výherních linií. 

 
Mystery symbol 

Symbol "ŠŤASTNÁ HVĚZDA" je mystery (tajemný) symbol. Minimálně 3 a více mystery symbolů na jakékoliv 
výherní linii aktivují  "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální 
a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky. 

 
Scatter symbol 

Symbol "DÁRKOVÁ KRABICE" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech válcích. 3 a více 
bonusových scatter symbolů napříč všemi válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE 
GAMES", která odmění hráče s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma. Počet bonusových otočení 
zdarma závisí na počtu scatter symbolů napříč všemi válci, tedy: 3 scatter symboly odmění hráče 
10 bonusovými otočeními zdarma, 4 scatter symboly 20 bonusovými otočeními zdarma a 5 scatter symbolů 
odmění hráče 30 bonusovými otočeními zdarma. Další bonusová otočení zdarma lze vyhrát v průběhu aktivní 
bonusové hry v závislosti od počtu bonusových scatter symbolů napříč všemi válci. Všechny výhry v rámci 
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům 
hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije 
výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řádky (5 symbolů na 1 řadu) a 40 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 

‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Divoký symbol "FRUIT JACK" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "DÁRKOVÁ 

KRABICE". 
‒ Tři a více bonusových scatter symbolů "DÁRKOVÁ KRABICE" napříč válci aktivují bonusovou hru "BONUS FREE 

GAMES" s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma. 
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‒ Tři a více mystery symbolů "ŠŤASTNÁ HVĚZDA" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Dárková krabice 
Bonusový scatter symbol 30 her zdarma 20 her zdarma 10 her zdarma 

 
Šťastná hvězda 
„Mystery” symbol 

20–250  
(náhodná výhra) 

5–50  
(náhodná výhra) 

1–10  
(náhodná výhra) 

 
Fruit Jack 
Divoký symbol 250 50 10 

 
Červená „Sedmička” 100 20 5 

 
Zlatá „Sedmička” 100 20 5 

 
Zvony 60 15 5 

 Hrozen 40 10 2 

 
Meloun 40 10 2 

 
Pomeranč 20 5 1 

 
Švestka 20 5 1 

 
Citrón 20 5 1 

 
Třešně 20 5 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

LINIE + Zvýšit počet aktivních výherních linií LINIE - Snížit počet aktivních výherních linií 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FRUTTY LAB 
 
FRUTTY LAB je 4 válcová videohra (4 symboly na válec) s 256 výherními liniemi. Součástí hry je divoký symbol "WILD" 
a multiplikátor výhry.   
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

  BAR  Pomeranč 

  Třešně  Hrozny 

  Švestka  Meloun  

  Citrón   
Lucky Seven  
Šťastná sedmička 

 
  

Wild  
Divoký symbol 
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo 4 stejné symboly (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a na 1 z 256 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na 
válci nejvíce vlevo. Vyplácená je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Divoký symbol "WILD" (bublina s textem WILD) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na příslušném válci pouze v 
případě, že je součástí výherní kombinace na nejméně 1 z 256 výherních linií. Každý aktivní divoký symbol 
"WILD" na kterémkoli válci a na jakékoli výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 4 válce se 4 řadami a 256 výherními liniemi. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 000 Kč maximální výhra 200 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  4x 3x 

 
Lucky Seven  
Šťastná sedmička 160 16 

Meloun 60 6 

Hrozny 40 4 

Pomeranč 4 1 

Citrón 4 1 

Švestka 4 1 

Třešně 4 1 

 
BAR 2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

HUNTER‘S DREAM 2 
 
HUNTER’S DREAM 2 je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 20 výherními liniemi. Hra obsahuje expandující divoký 
symbol "TÁBORÁK", bonusový scatter symbol "LOVECKÁ CHATA", bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" a multiplikátor 
výhry. 

 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
9 (Devítka) 

 
Orel 

 
10 (Desítka) 

 
Bizon 

 
J (Kluk) 

 
Vlk 

 
Q (Královna) 

 
Lovec 

 
K (Král) 

 

Táborák 
Divoký symbol 

 
A (Eso) 

 

Lovecká chata 
Bonusový „scatter“ symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 
1 z 20 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, 
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počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ CHATA", který je kalkulován také ze 
středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "TÁBORÁK" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu 
"LOVECKÁ CHATA", a to pouze v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. 
Každý divoký symbol "TÁBORÁK", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii, násobí její 
výhru dvakrát (2x). 

 

Scatter symbol 
Symbol "LOVECKÁ CHATA" je bonusový scatter symbol. 3x bonusové scatter symboly na kterékoli pozici 
napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují bonusovou hru "STICKY FREE SPINS", která odmění hráče 
10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového otočení vytvořena jakákoli 
výherní kombinace, všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy ve 
svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace 
pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo 
rozšiřovány již existující výherní kombinace ‒ jinak hra přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč 
pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními. Dalších 10 bonusových otočení zdarma lze znovu 
získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány 
do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové 
hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci 
kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ 

CHATA". 
‒ Divoký symbol "TÁBORÁK" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ CHATA" 

pouze v případě, je li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "TÁBORÁK" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ 3x bonusové scatter symboly "LOVECKÁ CHATA" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru 

"STICKY FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 
‒ Pokud je v průběhu bonusových otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny výherní symboly jsou drženy 

ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Lovec 200 60 40 20 

 
Vlk 80 32 16 8 

 
Bizon 32 16 8 x 

 
Orel 24 8 4 x 

 
A (Eso) 16 6 2 x 

 
K (Král) 16 6 2 x 

 
Q (Královna) 8 4 1 x 

 
J (Kluk) 8 4 1 x 

 
10 (Desítka) 4 2 1 x 

 
9 (Devítka) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 
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SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

JEWELS QUEST 
 
JEWELS QUEST je videohra s 5 sloupci (3 aktivními symboly na sloupec), 3 aktivními řadami (horní řada slouží pouze 
jako náhled následujících symbolů) a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" (zelená totemová 
maska), bonusový symbol "SCATTER" (červená totemová maska), "MYSTERY" bonusovou hru a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
9 (Devítka) 

 
A (Eso)  

 
10 (Desítka) 

 
Zlatá totemová maska  

 
J (Kluk) 

 
Červená totemová maska 
Bonusový „scatter“ symbol 

 
Q (Královna) 

 
Zelená totemová maska 
Divoký symbol 

 
K (Král)   

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky padajících kamenných bloků při každém 
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč 
má také možnost zahájit novou hru vyobrazením opticky padajících kamenných bloků dotykem prstu přímo na sloupce 
na obrazovce. Pokud je na konci každého herního kola vytvořena jakákoliv výherní kombinace napříč 3 nebo více 
sousedícími válci, hráč je odměněn výhrou za nejvyšší výherní kombinaci z každé výherní linie dle výherní tabulky pro 
aktuální výši sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen 
symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, který 
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nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na 
svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. Všechny výhry jsou automaticky 
přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na sloupec) na 1 z 5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. 
Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze středu. Vyplácena je pouze nejvyšší 
výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol se zelenou totemovou maskou je divoký symbol "WILD", který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol 
kromě bonusového symbolu "SCATTER" (červená totemová maska) pouze tehdy, pokud je součástí výherní 
kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. Každý divoký symbol "WILD", který je součástí kterékoliv výherní 
kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 
 

Scatter symbol 

Symbol s červenou totemovou maskou je bonusový symbol "SCATTER", který se zobrazuje na všech 
sloupcích a na jakékoli pozici. Tři a více bonusových scatter symbolů napříč všemi sloupci a na jakékoli pozici 
aktivují bonusovou hru "MYSTERY". Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil 
bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol tajemné krypty se skrytým pokladem v podobě diamantu 
s náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši sázky herního 
kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 
 
Výherní tabulka pro bonusovou hru „MYSTERY“ 

  Výhra 

 
Stříbrný diamant 25x výše sázky 

 
Modrý diamant 20x výše sázky 

 
Zelený diamant 15x výše sázky 

 
Červený diamant 10x výše sázky 

 
Žlutý diamant 5x výše sázky 

Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny 
krypty za výhry nebo pokud byla nalezena prázdná krypta. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou 
automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT 
na konci bonusové hry. 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 sloupců, 3 řady a 5 výherních linií. 
‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
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‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad 
nimi (kaskádový efekt). 

‒ "Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. 
‒ Divoký symbol "WILD" (zelená totemová maska) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového symbolu 

"SCATTER" (červená totemová maska. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Tři a více bonusových symbolů "SCATTER" (červená totemová maska) napříč všemi sloupci a na jakékoli pozici 

aktivují bonusovou hru "MYSTERY". 
‒ Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn na 

symbol tajemné krypty se skrytým náhodným multiplikátorem výhry. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
   

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 25 600 Kč maximální výhra 256 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  5x 4x 3x 

 
Zlatá totemová maska 256 24 12 

 
A (Eso) 128 16 8 

 
K (Král) 64 12 6 

 
Q (Královna) 32 8 4 

 
J (Kluk) 32 8 4 

 
10 (Desítka) 16 4 2 

 
9 (Devítka) 16 4 2 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

JEWELS QUEST 2 
 
JEWELS QUEST 2 je 5-válcová videohra s 5 sloupci (3 aktivními symboly na sloupec), 3 aktivními řadami (horní řada 
slouží pouze jako náhled následujících symbolů) a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" (zelená 
totemová maska), bonusový symbol "SCATTER" (červená totemová maska), "MYSTERY" bonusovou hru a multiplikátor 
výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 9 (Devítka)  A (Eso) 

 10 (Desítka)  Zlatá totemová maska 
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J (Kluk) 

 
Červená totemová maska 
Bonusový „scatter“ symbol 

 
Q (Královna) 

 
Zelená totemová maska 
Divoký symbol 

 
K (Král) 

 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky padajících kamenných bloků při každém 
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč 
má také možnost zahájit novou hru vyobrazením opticky padajících kamenných bloků kliknutím dotykem prstu přímo 
na válce na obrazovce. Pokud je na konci každého herního kola vytvořena jakákoliv výherní kombinace napříč 3 nebo 
více sousedícími válci, hráč je odměněn výhrou za nejvyšší výherní kombinaci z každé výherní linie dle výherní tabulky 
pro aktuální výši sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen 
symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, který 
nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na 
svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. Všechny výhry jsou automaticky 
přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že není dosažena žádná výherní 
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na sloupec) na 1 z 20 výherních linií tvoří výherní kombinaci. 
Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze středu. Vyplácena je pouze nejvyšší 
výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol se zelenou totemovou maskou je divoký symbol "WILD", který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol 
kromě bonusového symbolu "SCATTER" (červená totemová maska) pouze tehdy, pokud je součástí výherní 
kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Každý divoký symbol "WILD", který je součástí kterékoliv 
výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 
Scatter symbol 

Symbol s červenou totemovou maskou je bonusový symbol "SCATTER", který se zobrazuje na všech 
sloupcích a na jakékoli pozici. Tři a více bonusových scatter symbolů napříč všemi sloupci a na jakékoli pozici 
aktivují bonusovou hru "MYSTERY". Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil 
bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol tajemné krypty se skrytým pokladem v podobě diamantu 
s náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši sázky herního 
kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. 
 

Výherní tabulka pro bonusovou hru „MYSTERY“ 

  Výhra 

 
Stříbrný diamant 25x výše sázky 
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  Výhra 

 
Modrý diamant 20x výše sázky 

 
Zelený diamant 15x výše sázky 

 
Červený diamant 10x výše sázky 

 
Žlutý diamant 5x výše sázky 

 

Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny 
krypty za výhry nebo pokud byla nalezena prázdná krypta. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou 
automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT 
na konci bonusové hry. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 sloupců, 3 řady a 20 výherních linií. 
‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad 

nimi (kaskádový efekt). 
‒ "Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. 
‒ Divoký symbol "WILD" (zelená totemová maska) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového symbolu 

"SCATTER" (červená totemová maska. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 

‒ Tři a více bonusových symbolů "SCATTER" (červená totemová maska) napříč všemi sloupci a na jakékoli pozici 
aktivují bonusovou hru "MYSTERY" 

‒ Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn na 
symbol tajemné krypty se skrytým náhodným multiplikátorem výhry. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Zlatá totemová maska 15 10 5 

 
A (Eso) 10 5 2 

 
K (Král) 10 5 2 

 
Q (Královna) 4 3 1 

 
J (Kluk) 4 3 1 

 
10 (Desítka) 3 2 1 

 
9 (Devítka) 3 2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

LIL’ DEVIL 
 

LIL' DEVIL je videohra se 3 válci (3 symboly na válec) a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje speciální výherní linii 
"DIAMOND LINE" (Diamantová linie), bonusový scatter symbol "BONUS", bonusovou hru "BONUS FREE SPINS" a 
multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 Zelený BAR 
 

Had 

 Žlutý BAR 
 

Trojzubec 

 
Červený BAR 

 

Lil‘ Devil 
Malá čertice 

 

 
 

Bonus 
Bonusový „scatter“ symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u 
každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je 
herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 shodné symboly (jeden symbol na válec) na prvních dvou sousedících válcích zleva a na minimálně 1 z 5 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava. Vyplácena 
je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Symbol „BONUS“ 

Symbol "BONUS" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech třech válcích. 3 bonusové scatter 
symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE SPINS", 
která odmění hráče 20 otočeními zdarma. Každá nejvyšší dosažená výhra na výherní linii je násobena 
náhodným bonusovým multiplikátorem výhry (2x až 16x), který se zobrazuje v postranním (čtvrtém) válci. 
Dalších 20 bonusových otočení zdarma lze vyhrát v průběhu aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci 
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům 
hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije 
výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

Diamantová linie 

Pokud se v průběhu hry napříč všemi třemi válci objeví 4 stejné symboly "HAD", "TROJZUBEC" nebo 
"ČERTICE" na diamantové linii (tedy jeden symbol na prvním válci, dva symboly na druhém válci a jeden 
symbol na třetím válci), pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky pro tuto speciální 
výherní linii. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 5 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie 
‒ 3 bonusové scatter symboly "BONUS", každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru 

"BONUS FREE SPINS" s 20 otočeními zdarma. 

‒ Každá nejvyšší dosažená výhra na výherní linii v bonusové hře je násobena náhodným bonusovým multiplikátorem 
výhry (2x až 16x). 

‒ Pokud se objeví 4 stejné symboly "HAD", "TROJZUBEC" nebo "ČERTICE" na diamantové linii, pak hráč získává výhru 
dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky pro tuto speciální výherní linii. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  
  



 

-  5 1  -  
 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  2x 3x Diamond line (4x) 

 

Lil’ Devil 
Malá čertice 6 64 100 

 
Trojzubec 4 24 32 

 
Had 2 12 16 

  
 

BAR mix  
(zelený, žlutý, červený) x 8 x 

 
Červený BAR x 6 x 

 
Žlutý BAR x 4 x 

 Zelený BAR x 2 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

 
 
 
 
 

   

MULTI 5 
 

MULTI 5 je videohra s 5 válci, (4 symboly na válec) s 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "MULTI5", 
bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS", bonusovou hru a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY  
 

 
Třešně 

 
THREE (horní část) 
Bonusový symbol 

 Stříbrný BAR 
 

THREE (střední část) 
Bonusový symbol 

 Modrý BAR 
 

THREE (spodní část) 
Bonusový symbol 

 
Červený BAR 

 

REEL (horní část) 
Bonusový symbol 

 
Dolar 

 

REEL (střední část) 
Bonusový symbol 

 
Červená sedmička 

 

REEL (spodní část) 
Bonusový symbol 

 
Žlutá sedmička 

 

BONUS (horní část) 
Bonusový symbol 

 

Multi5 
Divoký symbol  

BONUS (střední část) 
Bonusový symbol 

 
 

 

BONUS (spodní část) 
Bonusový symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u 
každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je 
herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
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PODSTATA HRY 
Minimálně 3 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních 
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce 
vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "MULTI5" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, kromě bonusových 
symbolů "THREE", "REEL" a "BONUS" pouze v případě, že je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 
výherních linií. Každý aktivní divoký symbol "MULTI5", který je součástí kterékoli výherní kombinace na 
výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 

Bonusové symboly 

Tři bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS" se objevují pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci, a to 
konkrétně: symbol "THREE" na druhém válci, symbol "REEL" na třetím válci a symbol "BONUS" na čtvrtém 
válci. V případě, kdy se na konci jednoho herního kola objeví všechny 3 bonusové symboly a pokryjí svůj 
vlastní válec napříč 3 řádky, je aktivována bonusová hra "THREE REEL BONUS" s 10 bonusovými otočeními 
zdarma. Během bonusové hry je hlavní hrací plocha (obrazovka) překryta bonusovými symboly v jejich plné 
délce přes vrchní, pravou a levou stranu a hrací plocha obrazovky je zúžená na pouhé 3 sousedící střední 
válce a 3 řady s 27 výherními liniemi ve stylu "criss cross" (křížem krážem). Všechny výhry v rámci bonusové 
hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v 
poli KREDIT na konci bonusové hry. Další 10 bonusových otočení zdarma lze vyhrát v průběhu každé aktivní 
bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v 
rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 
 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Symbol "MULTI5" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, kromě bonusových symbolů 

"THREE", "REEL" a "BONUS". 
‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTI5", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii, násobí její 

výhru dvakrát (2x). 
‒ Bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS" se objevují pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci. 
‒ V případě, že se plně objeví všechny 3 bonusové symboly a pokryjí svůj vlastní válec napříč třemi řadami, je 

aktivována bonusová hra "THREE REEL BONUS" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 
‒ Bonusová hra se skládá z 3 sousedících středních válců a 3 řad s 27 výherními liniemi ve stylu "criss-cross" 

(křížem-krážem). 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 25 000 Kč maximální výhra 250 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Červená sedmička 200 160 40 

 
Žlutá sedmička 160 60 16 

 
Dolar 40 16 6 

 
Červený BAR 6 4 1 

 Modrý BAR 6 4 1 

 Stříbrný BAR 4 2 1 

 
Třešně 4 2 1 

 
FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 
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ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

MULTIPLAY 81   
 
MULTIPLAY 81 je videohra se 4 válci, 3 řadami a maximálně 81 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol 
"MULTIPLAY 81" a extra multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 BAR 
 

Hrozny  

 
Pomeranč  

 
Meloun  

 
Třešně 

 
Šťastná sedmička 

 
Švestka 

 
Multiplay 81 
Divoký symbol 

 
Citrón    

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
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PODSTATA HRY 
Minimálně 3 a více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a minimálně 
na 1 výherní linii vytváří výherní kombinaci. 27 výherních linií se vztahuje na 3 identické symboly na prvních 3 
sousedících válcích zleva, a 81 výherních linií se vztahuje na 4 identické symboly napříč všemi 4 válci. Všechny výherní 
kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, a vyplácená je pouze nejvyšší výhra 
z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "MULTIPLAY 81" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci pouze 
v případě, že je součástí jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 z 27 nebo 81 výherních linií, a násobí její 
výhru v závislosti na svém počtu na výherní linii. Každý divoký symbol "MULTIPLAY 81", který je součástí 
kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dle následujících kombinací: 

 

 
VÝHRA 2x 

  
VÝHRA 4x 

 
 

 

× 
 

× 
 

× 
 

 
 

 
 

 

× 
 

× 
 

VÝHRA 8x 

 
 

 
 

 
 

 

× 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 4 válce, 3 řady a maximálně 81 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Symbol "MULTIPLAY 81" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci. 

‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTIPLAY 81", který je součástí výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru 
v závislosti na svém počtu na výherní linii: 1 = 2x; 2 = 4x; 3 = 8x. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 000 Kč maximální výhra 200 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  4x 3x 

 
Šťastná sedmička  160  16  

 
Meloun 60  6  

 
Hrozny  40  4  

 
Citrón  4  1  

 
Švestka 4  1  

 
Třešně  4  1  

 
Pomeranč  4  1  

 BAR  2  1  

 
FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

MULTIPLAY HOT  
 
MULTIPLAY HOT je videohra se 4 válci, 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "MULTIPLAY" 
a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
BAR 

 
Hrozny  

 
Třešně  

 
Meloun  

 
Citrón 

 
Šťastná sedmička 

 
Pomeranč  

 
Multiplay  
Divoký symbol 

 
Švestka    

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 a více identických symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a na 1 z 20 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na 
válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "MULTIPLAY" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci pouze 
v případě, že je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií a násobí její výhru v závislosti 
na svém počtu na výherní linii. Každý divoký symbol "MULTIPLAY", který je součástí kterékoliv výherní 
kombinace na výherní linii, násobí její výhru dle následujících kombinací: 

 
 

VÝHRA 2x 
  

VÝHRA 4x 

 

 

× 
 

× 
 

× 
 

  

 

× 
 

× 
 

 

VÝHRA 8x 

   

 

× 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 4 válce, 3 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 

‒ Symbol "MULTIPLAY" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTIPLAY", který je součástí výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru 

v závislosti na svém vlastním počtu na výherní linii: 1 = 2x; 2 = 4x; 3 = 8x. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 000 Kč maximální výhra 200 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 

 

  4x 3x 

 
Šťastná sedmička  160 16 
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  4x 3x 

 
Meloun 60 6 

 
Hrozny  40 4 

 
Švestka  4 1 

 
Pomeranč 4 1 

 
Citrón  4 1 

 
Třešně  4 1 

 
BAR  2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

PERSIAN NIGHTS 
 
PERSIAN NIGHTS je 5 válcová videohra s (5 symboly na válec)50 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" 
s aktivačním symbolem "LUCERNY", bonus scatter symbol "ZLATÝ PALÁC" a bonusovou hru "10 Her Zdarma". 
   

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
 9 (Devítka) 

 
 Aladin 

 
 10 (Desítka) 

 
 Šavle 

 
J (Kluk) 

 
Fatima 

 
Q (Královna) 

 
Šejk 

 
K (Král) 

 
Bonus (Bonus scatter symbol) 

 
A (Eso) 

 
Wild (Divoký symbol) 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních dvou sousedících válcích zleva a na 1 z 50 výherních 
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci 
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Jakýkoliv symbol vyobrazený uvnitř "modrého" rámečku na první pozici prostřední řady na prvním válci 
zleva, vedle symbolu "LUCERNA" je automaticky přeměněn v divoký symbol "WILD" a taktéž i všechny 
ostatní přilehlé "orámečkované" symboly z každé strany k tomuto symbolu. 

 
Scatter symbol 

Symbol "BONUS" (Zlatý palác) je bonusový scatter symbol. Tři bonusové scatter symboly na jakékoli pozici 
napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují "Bonusovou Hru", která odmění hráče 10 bonusovými 
otočeními zdarma. Během "Bonusové Hry" je symbol "LUCERNA" ztrojnásoben, což znamená, že horní a 
také spodní řada má stejnou funkci stejně jako prostřední řada v průběhu první fáze hry. Dalších 10 
bonusových otočení zdarma lze znovu získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci 
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům 
hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije 
výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 5 řad (5 symbolů na 1 řadu) a 50 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 

‒ Jakýkoliv symbol uvnitř "modrého" rámečku na první pozici prostřední řady na prvním válci zleva a taktéž i všechny 
ostatní přilehlé "orámečkované" symboly z každé strany jsou automaticky přeměněny v divoký symbol "WILD" 

‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonus scatter symbolu "BONUS" (Zlatý Palác) 
‒ Tři scatter symboly "BONUS" (Zlatý palác) na jakékoli pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují 

"Bonusovou Hru" s 10 bonusovými otočeními zdarma 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 500 Kč maximální výhra 205 000 Kč 

výherní podíl 75 % výherní podíl 75 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 45 000 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 450 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 10 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Šejk 100 60 40 20 

 
Fatima 60 32 16 8 

 
Šavle 32 16 8 × 

 
Aladin 24 8 4 × 

 
A (Eso) 16 6 2 × 

 
K (Král) 16 6 2 × 

 
Q (Královna) 8 4 1 × 

 
J (Kluk) 8 4 1 × 

 
10 (Desítka) 4 2 1 × 

 
9 (Devítka) 4 2 1 × 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 
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SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

PIXI FALL 
 
PIXI FALL je 5 válcová videohra (3 symboly na 1 válec) a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje bleděmodrý divoký symbol 
"W" (Wild), barevný extra divoký symbol "W" (Extra Wild), mystery symbol "HVĚZDA", bonusový scatter symbol 
"ZELENÁ KOULE", bonusovou hru "10 HER ZDARMA" a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
Meloun 

 
Oranžová příšera 

 
Citrón 

 
Modrá příšera 

 
Třešně 

 
Červená příšera 

 
Hrozen 

 
Fialová příšera 

 
Švestka 

 
Žlutá příšera 

 
Pomeranč 

 
Zelená příšera 

 

Hvězda 
Mystery symbol  

Wild 
Divoký symbol 

 

Zelená koule 
Bonusový „scatter“ symbol  

Extra Wild 
Extra divoký symbol 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou 
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové 
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo 
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pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru 
roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola 
objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní 
kombinaci dle aktuální výše sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, zmizí ve vlastním "portálu" a prázdný prostor 
je nahrazen symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, 
který nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na 
svých pozicích. Celková výhra z výherních kombinací vytvořených "kaskádovým" efektem je vynásobena dle počtu všech 
takto dosažených a na sebe navazujících kaskád (1 kaskáda = 2x; 2 kaskáda = 3x; 3 kaskáda = 4x,… atd.). Tento "kaskádový" 
cyklus se může opakovat pouze 10krát za sebou a celková výhra může být násobena maximálně jedenáctinásobkem (11x). 
Všechny výhry jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že 
není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního 
kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích a na 1 z 20 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava a vyplácena 
je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Bleděmodrý symbol "W" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter 
symbolu "ZELENÁ KOULE", barevného extra divokého symbolu "W" a mystery symbolu "HVĚZDA" pouze 
tehdy, pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Kdykoli v průběhu hry se může 
na válcích zcela náhodně proměnit jeden nebo i více symbolů na barevný extra divoký symbol "W", který 
pak nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "ZELENÁ KOULE" a mystery symbolu 
"HVĚZDA", pro možnost vytvořit nové, nebo rozšířit již existující výherní kombinace. 

 

Scatter symbol 

Symbol "ZELENÁ KOULE" je bonusový scatter symbol, který se zobrazuje na jakékoli pozici všech pěti válců. 
3 nebo více bonus scatter symbolů napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují bonusovou hru "10 HER 
ZDARMA". Pokud se na konci každého bonusového otočení na stejné pozici prvního, druhého nebo třetího 
vodorovného řádku, a prvního a zároveň třetího, čtvrtého nebo pátého válce (nebo i jejich vzájemnou 
kombinací) vyskytne stejný symbol "příšery", pak jsou všechny symboly mezi těmito identickými symboly 
"příšery" změněny v ten samý symbol "příšery" a vytvoří tak výherní kombinaci s "kaskádovým" efektem. 
Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je 
automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. 

 

Mystery symbol 

Symbol "HVĚZDA" funguje jako náhodný neboli tajemný (mystery) symbol, který odmění hráče náhodnou 
peněžitou výhrou. 3 a více symbolů "HVĚZDA " napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují bonusovou hru 
"MYSTERY WIN". Každý symbol "HVĚZDA", který je součástí řetězce, který bonusovou hru spustil, je po 
aktivaci přeměněn v symbol "otazníku" se skrytou náhodnou peněžitou výhrou z výherní tabulky v rozmezí 
mezi minimální a maximální výhrou pro výši sázky z posledního herního kola, v rámci kterého byla bonusová 
hra "MYSTERY WIN" aktivována. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny symboly "otazník" za 
výhry nebo pokud byla nalezena nula (0), tedy žádná výhra. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
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‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, se roztočí a zmizí ve vlastním "portálu" a prázdný prostor je nahrazen 
symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Tento cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. 

‒ Celková výhra z výherních kombinací vytvořených "kaskádovým" efektem je vynásobena dle počtu všech takto 
dosažených a na sebe navazujících kaskád, avšak maximálně jedenáctinásobkem (11x). 

‒ Bleděmodrý divoký symbol "W" a barevný extra divoký symbol "W" nahrazují jakýkoli jiný symbol kromě 
bonusového scatter symbolu "ZELENÁ KOULE" a mystery symbolu "HVĚZDA". 

‒ Barevný extra divoký symbol "W" se v průběhu hry objevuje zcela náhodně. 
‒ 3 nebo více bonus scatter symbolů "ZELENÁ KOULE" aktivují bonusovou hru "10 HER ZDARMA". 
‒ Vyskytne-li se na konci každého bonusového otočení na stejné pozici prvního, druhého nebo třetího vodorovného 

řádku, a prvního a zároveň třetího, čtvrtého nebo pátého válce (nebo i jejich vzájemnou kombinací) stejný symbol 
"příšery", pak jsou všechny symboly mezi těmito identickými symboly "příšery" změněny v ten samý symbol. 

‒ 3 a více symbolů "HVĚZDA" aktivují bonusovou hru "MYSTERY WIN" s náhodnou peněžitou výhrou u každého 
symbolu "HVĚZDA", který je součástí řetězce, který bonusovou hru spustil. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Zelená příšera 15 10 5 

 
Žlutá příšera 15 10 5 

 
Fialová příšera 10 5 2 

 
Červená příšera 10 5 2 

 
Modrá příšera 10 5 2 

 
Oranžová příšera 10 5 2 

 
Pomeranč 4 3 1 
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  5x 4x 3x 

 
Švestka 4 3 1 

 
Hrozen 4 3 1 

 
Třešně 3 2 1 

 
Citrón 3 2 1 

 
Meloun 3 2 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 

Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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SAVANNA SUNRISE DELUXE 
 
SAVANNA SUNRISE DELUXE je 5 válcová videohra (4 symboly na válec)a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký 
symbol "MODRÝ DIAMANT", scatter bonus symbol "KMENOVÉ MASKY", bonusovou hru "10 Her Zdarma" 
a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
J (Kluk) 

 
Nosorožec 

 
Q (Královna) 

 
Slon 

 
K (Král) 

 
Lev 

 
A (Eso) 

 
Kmenové Masky  
Bonus „scatter“ symbol 

 
 

 
Modrý Diamant  
Divoký symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou 
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové 
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo 
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru 
roztočením válců klepnutím přímo na válce na spodní dotykové obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního 
kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní 
kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za 
ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních 
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci 
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "MODRÝ DIAMANT" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového scatter 
symbolu "KMENOVÉ MASKY". Každý aktivní divoký symbol na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 
V průběhu bonusové hry se divoký symbol stává pohyblivým a posouvá se po válcích zprava doleva o jednu 
pozici po každém bonusovém otočení a vytváří tak zcela náhodné výherní kombinace. 

 
Scatter symbol 

Symbol "KMENOVÉ MASKY" je bonusový scatter symbol. 3 bonusové scatter symboly napříč druhým, třetím 
a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "10 HER ZDARMA". Dalších 5 bonusových otočení zdarma lze vyhrát 
v průběhu každé aktivní bonusové hry. V průběhu bonusové hry se divoký symbol stává pohyblivým a posouvá 
se po válcích zprava doleva o jednu pozici po každém otočení a vytváří tak zcela náhodné výherní kombinace. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla 
bonusová otočení spuštěna. 



 

-  6 9  -  
 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Tři bonusové scatter symboly "KMENOVÉ MASKY" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru 

"10 HER ZDARMA". 
‒ Divoký symbol "MODRÝ DIAMANT" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter bonus symbolu "KMENOVÉ 

MASKY". 
‒ V průběhu bonusové hry se divoký symbol "MODRÝ DIAMANT" stává pohyblivým a posouvá se zprava doleva o 

jednu pozici po každém bonusovém otočení. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Lev 200 160 40 

 
Slon 160 60 16 

 
Nosorožec 40 16 6 

 
A (Eso) 6 4 1 

 
K (Král) 6 4 1 

 
Q (Královna) 4 2 1 

 
J (Kluk) 4 2 1 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

SEASONS 
 
SEASONS je 5 válcová hra (4 symboly na válec) s 50 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD", bonusový 
scatter symbol "BONUS", 4 typy bonusových her a unikátní obří symboly (blok 2x2 klasických symbolů). Obří symboly 
se mohou zobrazit kdykoli a kdekoli po dobu standardní nebo bonusové hry. Každý symbol uvedený ve výherní tabulce 
může nabýt formu "obřího" symbolu včetně divokého symbolu "WILD". 
 

HERNÍ SYMBOLY  

 
J (Kluk) 

 
Divočák 

 
Q (Královna) 

 
Liška 
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K (Král) 

 

Vlk 

 
A (Eso) 

 

Jelen 

 
Medvěd 

 
Zajíc 

 

Bonus 
Bonusový scatter symbol  

Wild  
Divoký symbol 

 
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY  
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 50 výherních 
liniích tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci 
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu a může vytvářet 
i vlastní výherní kombinace. Pokud jsou 3 a více divokých symbolů součástí výherní kombinace na výherní 
linii, potom je vyplacena pouze nejvyšší možná výhra ze všech symbolů na výherní linii, včetně výherních 
kombinací 3, 4 nebo 5 "WILD" symbolů dle výherní tabulky pro danou výši sázky. 
 

Symbol „BONUS“ 

Symbol "BONUS" je bonusový scatter symbol, který má 4 varianty – jednu variantu (symbol) pro jedno roční 
období/sezónu: jaro/léto/podzim/zima. Sezóna a k ní přiřazený bonusový symbol se mění v závislosti od určitého 
počtu herních kol po dobu aktivní hry. Tři a více "BONUS" scatter symbolů, každý na jednom válci a na libovolné 
pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE GAMES", která je odlišná pro každé roční období/sezónu. Všechny 
výhry v rámci kterékoli bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky 
přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Další bonusová otočení je možné vyhrát v 
průběhu každé aktivní bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky 
z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 
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Bonusová hra pro "JARNÍ SEZÓNU" 
Bonusová hra pro "jarní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra "multiplikátorem 
výhry", který si hráč náhodně zvolí podle vlastního výběru ze 3 skrytých symbolů na začátku bonusové hry. Tento 
"multiplikátor" pak násobí každou dosaženou výhru z každé aktivní výherní linie po dobu celé bonusové hry. 
 

Bonusová hra pro "LETNÍ SEZÓNU" 
Bonusová hra pro "letní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra "scatter" symbolem, 
který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6 symbolů: ZAJÍC, JELEN, VLK, LIŠKA, DIVOČÁK nebo 
MEDVĚD. Pokud se po dobu bonusové hry objeví 3 nebo více extra "scatter" symbolů na kterékoli pozici napříč 
všemi válci, potom hráč získává výhru pro daný symbol podle jeho počtu a výherní tabulky pro aktuální výši sázky. 
 

Bonusová hra pro "PODZIMNÍ SEZÓNU" 
Bonusová hra pro "podzimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a dalšími 5, 10 nebo 
15 otočeními zdarma v závislosti od náhodné volby jedné ze 3 možností se skrytým počtem otočení na začátku 
bonusové hry. 
 

Bonusová hra pro "ZIMNÍ SEZÓNU" 
Bonusová hra pro "zimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a speciálním "sticky" 
symbolem, který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6 symbolů: ZAJÍC, JELEN, VLK, LIŠKA, DIVOČÁK 
nebo MEDVĚD. Pokud je během kteréhokoli bonusového otočení vytvořena výherní kombinace se "sticky" 
symbolem, tak všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci, jsou drženy na svých pozicích a válce 
s ostatními symboly se znovu otáčejí, rovněž bez odečítání sázky, s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace 
pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud se vytvářejí nové nebo se rozšiřují již 
existující výherní kombinace  ̶  jinak hra přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se 
zbývajícími bonusovými otočeními." 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady (5 symbolů na 1 řádku) a 50 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 

‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu. 

‒ Pokud je 3 a více "WILD" symbolů součástí výherní kombinace, potom je vyplacena pouze nejvyšší možná výhra ze 
všech symbolů na výherní linii, včetně "WILD" symbolů. 

‒ 3 a více "BONUS" scatter symbolů na kterékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru v návaznosti na 
aktuální typ aktivního bonusového symbolu. 

‒ Bonusová hra pro "jarní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a extra "multiplikátorem výhry". 
‒ Bonusová hra pro "letní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a extra "scatter" symbolem. 

‒ Bonusová hra pro "podzimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a dalšími 5, 10 anebo 15 otočeními 
zadarmo v závislosti od náhodné volby jedné ze 3 možností. 

‒ Bonusová hra pro "zimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a speciálním "sticky" symbolem. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

  



 

-  7 3  -  
 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 

Wild 
Divoký symbol 

250 50 10 

 
Zajíc 100 20 5 

 
Jelen 100 20 5 

 
Vlk 60 15 5 

 
Liška 60 15 5 

 
Divočák 40 10 2 

 
Medvěd 40 10 2 

 
A (Eso) 20 5 1 

 
K (Král) 20 5 1 

 
Q (Královna) 20 5 1 

 
J (Kluk) 20 5 1 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

SPACE ADVENTURE 
 

SPACE ADVENTURE je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol 
"WILD", bonus scatter symbol "RAKETA", bonusovou hru "BONUS FREE GAMES" s 10 bonusovými otočeními zdarma a 
multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY  

  9 (Devítka) 
 

 Robot 

  10 (Desítka)  Planeta 

 
J (Kluk)  Pistole 
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Q (Královna) 

 
Kosmonaut 

 K (Král) 
 

Mimozemšťan 

 
A (Eso) 

 
Raketa  
Bonus „scatter“ symbol 

 
Družice 

 

Wild  
Divoký symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY  
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních dvou sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních 
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci 
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Jakýkoliv symbol v rámečku na divoké linii (prostřední řada), na prvním válci zleva a případně na sousedících 
válcích je změněn na divoký symbol. Každý aktivní divoký symbol nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, kromě 
bonusového scatter symbolu RAKETA. Každý aktivní divoký symbol násobí výhru dvakrát (2x). 
 
 
 

 
Scatter symbol 

Pokud se na jakékoliv pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem objeví 3x bonus scatter symbol RAKETA, 
je spuštěno 10 bonusových roztočení zdarma. Během bonusových roztočení zdarma, jakýkoliv symbol 
v rámečku na divoké linii (všechny 3 řady), počínaje na válci nejvíce vlevo a případně na sousedících válcích, 
se mění na divoký symbol. Během bonusových roztočení zdarma je možné získat další bonusová roztočení. 
Bonusová roztočení zdarma jsou hrána za neměnnou sázku, jejíž hodnota je stejná jako hodnota sázky 
v herním kole, které spustilo bonusová roztočení zdarma. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
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‒ Každý symbol "v rámečku" v prostředním řádku na prvním a případně všech sousedících válcích se automaticky 
promění v divoký symbol "WILD". 

‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonus scatter symbolu "RAKETA". 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x). 
‒ Tři bonus scatter symboly "RAKETA" na jakékoli pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují bonusovou 

hru "BONUS FREE GAMES" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 30 000 Kč maximální výhra 300 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Mimozemšťan 200 60 40 20 

 
Kosmonaut 80 32 16 8 

 
Planeta 32 16 8 × 

 
Pistole 32 16 8 × 

 
Robot 24 8 4 × 

 
Družice 24 8 4 × 

 
A (Eso) 16 6 2 × 

 
K (Král) 16 6 2 × 
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  5x 4x 3x 2x 

 
Q (Královna) 8 4 1 × 

 
J (Kluk) 8 4 1 × 

 
10 (Desítka) 4 2 1 × 

 
9 (Devítka) 4 2 1 × 

 
FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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SUPER REELS DELUXE 
 

SUPER REELS DELUXE je 5 válcová videohra (4 symboly na válec)a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol 
"WILD", "MYSTERY" symbol a bonusovou hru "SUPER RESPIN". 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 J (Kluk) 
 

Zlatý Superman 

 Q (Královna) 
 

Červený Superman 

 K (Král) 
 

Modrý Superman 

 A (Eso) 
 

Mystery 

 
Oranžová Superžena 

 
Wild  
Divoký symbol 

 
Zelená Superžena 

 
 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY  
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 ze 
40 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje 
na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci pouze v případě, že je součástí 
jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 ze 40 výherních linií. 

 
Super Respin bonus 

"SUPER RESPIN" bonus se automaticky aktivuje pokaždé, když se na všech pozicích prvního válce objeví 
symboly "ZLATÝ SUPERMAN" a hráč získává 2 bonusová otočení zdarma. První válec zůstává nehybný se 
všemi symboly "ZLATÝ SUPERMAN" a pouze druhý, třetí, čtvrtý a pátý válec se znovu protáčí. Cílem 
bonusové hry je získat co nejvíc dalších symbolů "ZLATÝ SUPERMAN" a "WILD" na všech zbývajících válcích 
a docílit tak co nejvyšší výhry. Po prvním protočení je automaticky ve své pozici držen každý symbol "ZLATÝ 
SUPERMAN" nebo "WILD" a válce s ostatními symboly se znovu protáčí pro možnost rozšíření nebo 
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vytvoření nových výherních kombinací o případné další symboly a navýšení bonusové výhry. Celková výhra 
bonusu se počítá na konci po odehrání obou bonusových otočení. Pouze během bonusové hry je aktivována 
i výherní kombinace 2x "ZLATÝ SUPERMAN", která není jinak dostupná v průběhu první fáze hry. 

 
Mystery symbol 

Minimálně 3 a více "MYSTERY" symbolů na jakékoliv výherní linii aktivují "Mystery Win" s náhodnou výhrou, 
jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši 
sázky. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 40 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ 4x symbol "ZLATÝ SUPERMAN" na všech pozicích prvního válce aktivují "SUPER RESPIN" bonus se 2 bonusovými 

otočeními zdarma. 
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, pokud je součástí výherní kombinace alespoň na 1 ze 

40 výherních linií. 
‒ Tři a více "MYSTERY" symbolů aktivují "MysteryWin" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí 

minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 45 Kč maximální sázka 450 Kč 

maximální výhra 49 500 Kč maximální výhra 495 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 2 430 Kč až 4 860 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 24 300 Kč až 48 600 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Mystery 5‒50 1‒10 0,20‒2 x 

 
Wild (Divoký symbol) 50 10 2 x 

Modrý Superman 20 4 1 x 
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  5x 4x 3x 2x 

Červený Superman 20 4 1 x 

Zlatý Superman 12 3 1 0,40 

Zelená Superžena 8 2 0,40 x 

Oranžová Superžena 8 2 0,40 x 

 
A (Eso) 4 1 0,20 x 

 
K (Král) 4 1 0,20 x 

 
Q (Královna) 4 1 0,20 x 

 
J (Kluk) 4 1 0,20 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

SUPER STAR 27 
 
SUPER STAR 27 je klasická videohra se 3 válci (3 symboly na válec), 3 řadami a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 
divoký symbol "JOKER" (Žolík), bonusový mystery symbol "SUPER STAR" s bonusem "MYSTERY WIN" s náhodnou 
peněžitou výhrou. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

  Třešně   Zvonek 

  Citrón   Šťastná sedmička 

  Pomeranč   BAR 

  Švestka  
Joker (Žolík) 
Divoký symbol 

 Hrozno  
 Super Star 
 Mystery symbol 

 
Meloun 

 
 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 27 výherních linií tvoří výherní 
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "JOKER" (Žolík) je divoký symbol, který nahrazuje všechny symboly na aktuálním válci, a to pouze 
v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 27 výherních linií a minimální výše sázky je větší 
nebo rovna 10 Kč na jedno herní kolo. 

 

Mystery symbol 

Symbol "ZLATÁ HVĚZDA" je mystery (tajemný) symbol. Tři mystery symboly napříč všemi třemi válci a na 
jakékoli pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN", který odmění hráče s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je 
určena násobkem aktuální výše sázky a multiplikátoru mystery výhry. Pokud je divoký symbol neaktivní, 
hodnota multiplikátoru je v rozmezí od 1x do 200x. V opačném případě, kdy je divoký symbol aktivní, je tato 
hodnota pouze od 1x do 100x. Výhra z "MYSTERY WIN" je automaticky přidána ke kreditům hráče v poličku 
KREDITY. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 3 řady a 27 výherních linií 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 

‒ Symbol "JOKER" (Žolík) je divoký symbol, který nahrazuje všechny symboly pouze v případě, je-li součástí výherní 
kombinace na alespoň 1 z 27 výherních linií a minimální výše sázky je větší nebo rovna výši sázky, která je 
přednastavena v konfiguraci hry na jedno herní kolo. 

‒ Tři mystery symboly napříč všemi třemi válci a na jakékoli pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 15 000 Kč maximální výhra 150 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč/10 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná 
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

 

Divoký symbol 
neaktivní 

Divoký symbol  
aktivní 

Výhra při 1 Kč Výhra při 10 Kč 

3x 
 

Super star 
Mystery symbol 1‒200 10‒1 000 
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Divoký symbol 
neaktivní 

Divoký symbol  
aktivní 

Výhra při 1 Kč Výhra při 10 Kč 

3x   BAR 60 300 

3x  
 

Joker 
Divoký symbol 60 300 

3x  
 

Šťastná sedmička 60 300 

3x   Zvon 20 100 

3x  Meloun 20 100 

3x  Hrozen 8 40 

3x  Švestka 8 40 

3x  Pomeranč 4 20 

3x  Citrón 4 20 

3x  Třešně 4 20 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 
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SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

 
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

TORNADO BILL 
 
TORNADO BILL je 5 válcová videohra se (4 symboly na válec)a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje putující divoký symbol 
"TORNADO BILL", klasický divoký symbol "WILD", bonus scatter symbol "VĚTRNÝ MLÝN", mystery symbol "FAST WIN", 
bonusovou hru "10 Her Zdarma" a multiplikátory výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
9 (Devítka) 

 
Kaktus 

 
10 (Desítka) 

 
Klobouk 

 
J (Kluk) 

 
Pistole 

 
Q (Královna) 

 
Větrný mlýn  
Bonus „scatter“ symbol 

 
K (Král) 

 
Fast Win  
Mystery symbol 

 
A (Eso) 

 

Wild  
Klasický „divoký“ symbol 

 
Keř 

 

Tornado Bill  
Putující „divoký“ symbol 

 
Lebka 

 
 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou 
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové 
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo 
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pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru 
roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola 
objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní 
kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za 
ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních dvou sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních 
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci 
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Putující divoký symbol "TORNADO BILL" se objevuje pouze na prostředním válci. Pohybuje se v libovolném 
směru od své výchozí pozice a každý symbol křižující jeho směr (kromě symbolů "VĚTRNÝ MLÝN" a "FAST 
WIN") změní v divoký symbol "WILD" s možností nahrazení za jakýkoli jiný symbol kromě symbolů "VĚTRNÝ 
MLÝN" a "FAST WIN" pro vytvoření výherní kombinace. Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii 
násobí výhru dvakrát (2x). 
 

Scatter symbol 

Symbol "VĚTRNÝ MLÝN" funguje jako bonusový scatter symbol. Tři bonusové scatter symboly napříč druhým, 
třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "10 Her Zdarma" s náhodným bonusovým multiplikátorem výhry 
(1x–5x), který je losován před aktivací bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky 
přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci 
bonusové hry. Dalších 10 her zdarma je možné vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové hry. Pro účely výpočtu 
výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení 
spuštěna. 

 
Mystery symbol 

Symbol "FAST WIN" funguje jako tajemný (mystery) neboli náhodný symbol, který odmění hráče náhodnou 
výhrou v rozsahu od 1 až do 40-ti násobku aktuální výše sázky a to platí pro každou jednotlivou instanci 
tohoto symbolu, je-li po dokončení celého otočení zobrazen na válcích víc než jeden. 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii 
‒ Putující divoký symbol "TORNADO BILL" se objevuje pouze na prostředním válci a nikdy není součástí výherní 

kombinace. 
‒ Putující divoký symbol "TORNADO BILL" se pohybuje v libovolném směru od své výchozí pozice a každý symbol 

křižující jeho směr změní v divoký symbol "WILD" (kromě symbolů "VĚTRNÝ MLÝN" a "FAST WIN"). 
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě symbolů "VĚTRNÝ MLÝN" a "FAST WIN". 
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x) 
‒ Mystery symbol "FAST WIN" odmění hráče náhodnou výhrou v rozsahu od 1 až do 40-ti násobku aktuální výše sázky. 
‒ Bonusový scatter symbol "VĚTRNÝ MLÝN" se objevuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci. Tři scatter symboly 

na jakékoli pozici aktivují bonusovou hru "10 Her Zdarma" s náhodným multiplikátorem výhry (1x–5x). 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Pistole 200 60 40 20 

 
Klobouk 80 32 16 8 

 
Kaktus 32 16 8 x 

 
Lebka 24 8 4 x 

 
Keř 24 8 4 x 

 
A (Eso) 16 6 2 x 

 
K (Král) 16 6 2 x 

 Q (Královna) 8 4 1 x 

 
J (Kluk) 8 4 1 x 

 
10 (Desítka) 4 2 1 x 

 
9 (Devítka) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

TREASURE BOX 2 
 
TREASURE BOX je videohra s 5 válci (3 symboly na válec) a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje mystery (tajemný) symbol 
"TREZOR", bonusový scatter symbol "HVĚZDA" a bonusovou hru "TREASURE HUNT". 
  

HERNÍ SYMBOLY 

 
 Třešeň 

 
 Meloun 

 
 Pomeranč 

 
 Zlatá sedmička 

 
 Švestky 

 
 Trezor 
Mystery symbol 

 
 Hrozny 

 
Hvězda 
Scatter symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou 
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové 
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo 
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru 
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roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola 
objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní 
kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za 
ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z 10 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci 
nejvíce vlevo, kromě výherních kombinací s bonusovým scatter symbolem "HVĚZDA", které jsou kalkulovány také zprava 
doleva a ze středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Scatter symbol 

Symbol "HVĚZDA" je scatter symbol, který se objevuje napříč všemi válci. Minimálně 3 a více scatter  
symbolů "HVĚZDA",  každý  na  samostatném válci a na 1 z 10 výherních linií vytváří výherní kombinaci. 
Výherní kombinace se scatter symbolem "HVĚZDA" jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze 
středu. 

 
Mystery symbol 

Symbol "TREZOR" je bonusový mystery (tajemný) symbol a objevuje se napříč všemi válci a na jakékoliv 
pozici. Tři a více bonusových mystery symbolů na jakékoliv pozici spouští bonusovou hru "TREASURE HUNT". 
Každý bonusový mystery symbol, který je součástí řetězce, který spustil bonusovou hru, je po aktivaci 
bonusové hry odemčen a může, ale i nemusí, ukrývat náhodnou výhru, jejíž hodnota je určena v rozmezí 
minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky. Hlavním cílem bonusové 
hry je otevřít co možná nejvíce trezorů s ukrytou náhodnou výhrou a vyvarovat se otevření prázdného 
trezoru. Bonusová hra končí, buď když jsou otevřeny všechny trezory s náhodnou výhrou, nebo pokud byl 
nalezen prázdný trezor. Všechny výhry dosažené v bonusové hře jsou automaticky přidány ke kreditům 
hráče v políčku KREDIT. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního 
kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 10 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter 
symbolu "HVĚZDA", u kterého jsou výhry kalkulovány i zprava doleva a ze středu. 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 

‒ Tři a více bonusových symbolů "TREZOR" na jakékoliv pozici napříč všemi válci spouští bonusovou hru "TREASURE 
HUNT". 

‒ Každý bonusový symbol "TREZOR", který je součástí řetězce, který spustil bonusovou hru, je po aktivaci bonusové 
hry odemčen a může ale i nemusí ukrývat náhodnou výhru dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky. 

‒ Hlavním cílem bonusové hry je otevřít co možná nejvíce trezorů s ukrytou náhodnou výhrou a vyvarovat se otevření 
prázdného trezoru. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 50 Kč maximální sázka 500 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 2 700 Kč až 5 400 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 27 000 Kč až 54 000 Kč 
 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 

Trezor 
Bonusový symbol 

náhodná výhra 0‒
1000 

náhodná výhra 0‒
200 

náhodná výhra  
0‒20 x 

Zlatá sedmička 1 000 200 20 x 

Meloun 100 40 10 x 

Hrozen 40 10 4 x 

Švestka 40 10 4 x 

 
Pomeranč 40 10 4 x 

Třešeň 40 10 4 1 

 
Hvězda 
Scatter symbol 50 10 2 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 
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SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

TREASURES OF ASGARD 
 
TREASURES OF ASGARD je videohra s 5 válci, (3 symboly na válec)a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol 
"LOKI", bonusový scatter symbol "BONUS" (Asgard), bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" a extra multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 J (Kluk) 
 

Freyja 

 Q (Královna) 
 

Thor 

 K (Král) 
 

Frigga 

 A (Eso) 
 

Odin 

 

Jörmungadr 
Mořský had  

Loki 
Divoký symbol 

 

Fenrir 
Vlk  

Bonus 
Bonusový scatter symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY  
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou 
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové 
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hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo 
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru 
roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola 
objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní 
kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za 
ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 a více identických symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z 20 
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na 
válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "LOKI" je divoký symbol symbol (Loki) a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter 
symbolu "BONUS" (Asgard), a to pouze v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 
výherních linií. Každý divoký symbol "LOKI", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii, 
násobí její výhru dvakrát (2x). 

 

Scatter symbol 

Symbol "BONUS" (Asgard) je bonusový scatter symbol, který se objevuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém 
válci. Tři bonusové scatter symboly na kterékoli pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují 
bonusovou hru "STICKY FREE SPINS", která odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je v 
průběhu kteréhokoli bonusového otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které 
vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu 
protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy 
tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace - jinak hra přepne 
zpět do základní formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními. Dalších 
10 bonusových otočení zdarma lze znovu získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci 
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům 
hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije 
výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií. 

‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Divoký symbol "LOKI" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "BONUS" pouze 

v případě, je-li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. 
‒ Každý aktivní divoký symbol "LOKI" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x). 

‒ Tři bonusové scatter symboly "BONUS" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "STICKY 
FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 

‒ Pokud je v průběhu bonusového otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny výherní symboly jsou 
drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Odin 200 60 40 20 

 
Frigga 80 32 16 8 

 
Thor 32 16 8 x 

 
Freyja 24 8 4 x 

 
Fenrix 
Vlk 16 6 2 x 

 
Jörmungandr 
Mořský had 16 6 2 x 

 
A (Eso) 8 4 1 x 

 
K (Král) 8 4 1 x 

 
Q (Královna) 4 2 1 x 

 
J (Kluk) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 

TRIPLE WILD 7 
 
TRIPLE WILD SEVEN je klasická videohra se 3 válci (3 symboly na válec), 3 řadami a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 
divoký symbol "777", bonusový scatter symbol "ZVONKY", bonusovou hru "MYSTERY" a multiplikátor výhry. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 Třešně   Hrozny 

 Citrón  Meloun 

 Pomeranč  
Wild 777  
Divoký symbol 

 Švestka  
Zvonek  
Bonusový „scatter“ symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 



 

-  9 4  -  
 

 

možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří výherní 
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "777" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci, kromě bonusového 
scatter symbolu "ZVONKY" pouze pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. V 
případě, že je divoký symbol "777" součástí výherní kombinace na jakékoliv výherní linii, pak se válec/válce 
se symbolem "777" automaticky znovu přetočí a všechny ostatní symboly na daném válci jsou nahrazeny 
divokým symbolem "777". Každý aktivní divoký symbol "777", který je součástí výherní kombinace na 
výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x). 

 
Scatter symbol 

Symbol "ZVONKY" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech třech válcích. Tři bonusové scatter 
symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru "MYSTERY" s náhodnou 
výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro 
aktuální výši sázky. 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 3 řady a 5 výherních linií. 

‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie 

‒ Symbol "777" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "ZVONKY". 
‒ Pokud je divoký symbol "777" součástí jakékoliv výherní kombinace, válce s tímto symbolem se znovu protočí 

a všechny ostatní symboly jsou nahrazeny divokým symbolem "777". 

‒ Tři bonusové scatter symboly "ZVONKY", každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru 
"MYSTERY" s náhodnou výhrou. 

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 



 

-  9 5  -  
 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  3x 

 
Zvonek 
Bonusový „scatter” symbol 

2–100  
(náhodná výhra) 

 
Wild 777 
Divoký symbol 100 

 Meloun 16 

 Hrozny 8 

 Švestka 4 

 Pomeranč 3 

 Citrón 2 

 Třešně 2 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   
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Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

WILD COOKIES 
 

WILD COOKIES je 5 válcová hra se (4 symboly na válec) a 50 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD", 
"MYSTERY" symbol, bonusový scatter symbol "BONUS", bonusové hry zdarma a unikátní obří symboly (blok 2x2 
klasických symbolů). 

 

HERNÍ SYMBOLY 

 
9 (Devítka) 

 
Kobliha 

 
10 (Desítka) 

 
Zmrzlina 

 
J (Kluk) 

 
Bonbón 

 
Q (Královna) 

 

Wild 
Divoký symbol 

 
K (Král) 

 
Mystery 

 
A (Eso) 

 

Bonus 
Bonusový „scatter“ symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 50 výherních 
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci 
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu. Pokud jsou tři a 
více "WILD" symbolů součástí výherní kombinace, pak je vyplácena jen nejvyšší možná výhra ze všech 
symbolů na výherní linii, včetně výherních kombinací 3, 4 nebo 5 "WILD" symbolů dle výherní tabulky pro 
aktuální výši sázky. 
 

Scatter symbol 

Symbol "BONUS" funguje jako bonusový scatter symbol. Tři a více "BONUS" scatter symbolů napříč všemi 
válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE GAMES", která odmění hráče 10, 20 nebo 
30 otočeními zdarma. Počet otočení zdarma závisí na počtu "BONUS" scatter symbolů napříč všemi válci, 
tedy: 3 "BONUS" scatter symboly odmění hráče 10 otočeními zdarma, 4 "BONUS" scatter symboly 
20 otočeními zdarma a 5 "BONUS" scatter symbolů 30 otočeními zdarma. Všechny výhry v rámci bonusové 
hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče 
v poli KREDIT na konci bonusové hry. Další otočení zdarma lze vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové 
hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci 
kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 
Mystery symbol 

Minimálně 3 a více "MYSTERY" symbolů na jakékoliv výherní linii aktivují "MysteryWin" s náhodnou výhrou, 
jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši 
sázky. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců (4 symboly na 1 válec) a 50 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava. 
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ 3 a více "BONUS" scatter symbolů na jakékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru s 10, 20 nebo 

30 otočeními zdarma dle počtu scatter symbolů. 
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu. 
‒ Pokud jsou tři a více "WILD" symbolů součástí výherní kombinace, pak je vyplácena jen nejvyšší možná výhra ze 

všech symbolů na výherní linii, včetně "WILD" symbolů. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 
Bonus 30 bonusových her 20 bonusových her 10 bonusových her 

 
Mystery 20‒250 5‒50 1‒10 

 
Wild 250 50 10 

 
Bonbón 100 20 5 

 
Zmrzlina 100 20 5 

 
Kobliha 60 15 5 

 
A (Eso) 

 
40 10 2 

 
K (Král) 40 10 2 

 
Q (Královna) 20 5 1 

 
J (Kluk) 20 5 1 

 
10 (Desítka) 20 5 1 

 
9 (Devítka) 20 5 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

WILD FLAME SEVENS 
 

WILD FLAME SEVENS je klasická videohra se 3 válci (3 symboly na válec) a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký 
symbol "WILD FLAME", bonusový scatter symbol "RESPIN", bonusovou hru "RESPIN" s 10 bonusovými otočeními 
zdarma, a multiplikátor výhry. 

 

HERNÍ SYMBOLY 

 Třešně  Červená sedmička 

 Zelený BAR 
 

Ohnivá sedmička 

 Žlutý BAR  
Respin 
Bonusový „scatter“ symbol 

 Červený BAR 
 

Wild Flame (horní polovina) 
Divoký symbol 

 
Dolar 

 
Wild Flame (spodní polovina) 
Divoký symbol 
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 27 výherních linií tvoří výherní 
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "WILD  FLAME" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci kromě 
bonusového scatter symbolu "RESPIN" pouze pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 27 
výherních linií.  Každý aktivní symbol "WILD" na jakémkoliv válci a na jakékoliv aktivní výherní linii násobí 
výhru dvakrát (2x). Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonus 
scatter symbolu (RESPIN). Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x). 

 

Scatter symbol 

Scatter symbol RESPIN se může objevit na jakémkoliv válci. 3 scatter symboly RESPIN, každý na jednom 
válci a na jakékoliv pozici spouští bonusovou funkci s 10 respiny. Pokud se objeví 2 stejné symboly na 
výherní linii během bonusové funkce (každý symbol na jednom válci), jsou tyto symboly drženy na svých 
pozicích a válec s nehodícími se symboly se ještě jednou protočí zdarma, s šancí vytvořit výherní kombinaci. 
Respiny jsou aktivní pouze pro sázku za kterou byly spuštěny. Další respiny je možné vyhrát během již 
aktivní bonusové funkce. 
Během bonusové funkce respin může hráč měnit sázku a pokusit se spustit bonusovou funkci na všech 
dostupných hodnotách sázek. Během bonusové funkce je hráči strháván kredit jako v běžné hře. Pouze 
bonusové protočení jednoho válce s nehodícími se symboly je zdarma. 
 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 3 válce, 3 řady a 27 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie 
‒ Symbol "WILD FLAME" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu 

"RESPIN". 
‒ Divoký symbol "WILD FLAME" násobí nejvyšší dosaženou výhru z výherní kombinace na jedné výherní linii dvakrát 

(2x). 
‒ Tři bonusové scatter symboly "RESPIN", každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici spouští bonusovou hru 

"RESPIN" s 10 bonusovými otočeními zdarma. 
‒ Pokud se během bonusových otočení na válcích objeví jakékoliv 2 identické symboly, jsou tyto symboly drženy na 

svých pozicích a válce s odlišnými symboly se znovu protáčí se šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinaci. 
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‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 41 800 Kč maximální výhra 418 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

  

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  3x 

 
 Ohnivá sedmička 100 

 
Červená sedmička 16 

 
Dolar 8 

Červený BAR 4 

Žlutá BAR 3 

Zelený BAR 2 

 
Třešně 1 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 
  



 

-  1 0 2  -  
 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

PIRATE ADVENTURES 
 
PIRATE ADVENTURES je 5 válcová hra s 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "LEBKA a KOSTI", 
bonusový scatter symbol "KOMPAS" (Bonus), dva bonusové symboly "ČERNÁ VLAJKOVÁ LOĎ" a "ČERVENÁ VLAJKOVÁ 
LOĎ", dvě nezávislé bonusové hry s 10 bonusovými otočeními a multiplikátor výher. 
 

HERNÍ SYMBOLY  

 9 (Devítka) 
 

Truhla 

 10 (Desítka) 
 

Pirátská loď 

 
J (Kluk) 

 
Pirát 

 
Q (Královna) 

 

Lebka a kosti 
Divoký symbol 

 
  

K (Král) 
 

Kompas (Bonus) 
Bonusový „scatter“ symbol 

 
A (Eso) 

 
Černá vlajková loď 
Bonusový symbol 



 

-  1 0 3  -  
 

 

 
Dělo 

 

Červená vlajková loď 
Bonusový symbol 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 20 
výherních linií tvoří výherní kombinaci, která může být rozšířena o další shodné symboly na čtvrtém a pátém válci. 
Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě bonusového 
scatter symbolu "KOMPAS" (Bonus), pro který se výherní linie kalkuluje nepravidelně (nelineárně). Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
Divoký symbol 

Symbol "LEBKA a KOSTI" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter 
symbolu "KOMPAS" (Bonus) pouze tehdy, pokud je součástí výherní kombinace aspoň na 1 z 20 výherních 
linií. Každý divoký symbol, který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii násobí její výhru 
dvakrát (x2). 

Scatter symbol 

Symbol "KOMPAS" (Bonus) je bonusový scatter symbol, který se zobrazuje pouze na druhém, třetím 
a čtvrtém válci. 3 bonusové scatter symboly, každý na jednom válci a na kterékoli pozici, aktivuje předehru 
"LODNÍ BITVA", kde dvě lodě - "Černá vlajková loď" (vlevo) a "Červená vlajková loď" (vpravo) - bojují proti 
sobě na otevřeném moři. V závislosti od toho, která loď tuto náhodně vyhodnocenou bitvu vyhraje, je 
aktivován typ následující bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do 
globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. 
V každé bonusové hře může hráč získat dalších 10 bonusových otočení. Pro účely výpočtu výhry v rámci 
bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

 
Černá vlajková loď 

Když předehru vyhraje "Černá vlajková loď", tak je aktivována bonusová hra "STICKY FREE SPINS" 
s 10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového otočení z 10-ti vytvořena 
jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy 
na svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí, rovněž bez odečítání sázky, s šancí vytvořit 
nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud 
jsou vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace - jinak hra přepne zpět do základní 
formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními. 
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Červená vlajková loď 

Když předehru vyhraje "Červená vlajková loď", tak je aktivována bonusová hra "EXTRA WIN" 
s 10 bonusovými otočeními zdarma. Na začátku této bonusové hry je náhodně vybrán jeden ze čtyř 
'nejvyšších' symbolů, a to: "PIRÁT", "PIRÁTSKÁ LOĎ", "TRUHLA" nebo "DĚLO". Zvolený symbol se od této 
chvíle a po celou dobu trvání bonusové hry stává "extra" symbolem, což znamená, že tento "extra" symbol 
může být rozložený jakkoli daleko od sebe podél celé výherní linie (tedy ne vedle sebe jako obvykle) aby 
vytvořil výherní kombinaci. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava kromě bonusového scatter symbolu "KOMPAS" (Bonus), 

pro který se výherní linie kalkuluje nepravidelně (nelineárně). 

‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii. 
‒ Symbol "LEBKA a KOSTI" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu 

"KOMPAS" (Bonus). 

‒ Každý divoký symbol na aktivní výherní linii násobí výhru dvakrát (x2). 
‒ Symbol "KOMPAS" (Bonus) je bonusový scatter symbol, který se zobrazuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci. 

‒ 3 bonusové scatter symboly, každý na jednom válci a na jakékoli pozici, aktivuje předehru "LODNÍ BITVA", která určí 
typ bonusové hry. 

‒ "Černá vlajková loď" aktivuje bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními. Pokud je po dobu 
bonusového otočení vytvořena výherní kombinace, všechny výherní symboly z výherní kombinace jsou drženy na 
svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu otáčejí. 

‒ "Červená vlajková loď" aktivuje bonusovou hru "EXTRA FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními, během kterých je 
náhodně vybraný jeden ze čtyř 'nejvyšších' symbolů a stává se tak "extra" symbolem po celou dobu bonusové hry, 
což znamená, že tento symbol může být rozložený jakkoli daleko od sebe podél celé výherní linie aby vytvořil výherní 
kombinaci. 

‒ Dalších 10 bonusových otočení může hráč získat v průběhu každé bonusové hry. 
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu 

‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Pirát 200 60 40 20 

 
Pirátská loď 80 32 16 8 

 
Truhlice 32 16 8 x 

 
Dělo 24 8 4 x 

 
A (Eso) 16 6 2 x 

 
K (Král) 16 6 2 x 

 
Q (Královna) 8 4 1 x 

 
J (Kluk) 8 4 1 x 

 
10 (Desítka) 4 2 1 x 

 
9 (Devítka) 4 2 1 x 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 
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SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

NICE PRICE 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců pomocí tlačítka START, nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

POPIS HRY 
NICE PRICE je 4válcová videohra se 3 řadami a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje funkci přídavné BONUSOVÉ LINIE 
a divoký WILD symbol s funkcí multiplikátoru.  
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo 4 shodné symboly na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou 
kalkulovány pouze zleva, doprava počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě výher z BONUSOVÉ LINIE. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

HERNÍ SYMBOLY 
 

 
7 (Sedmička) 

 
Meloun 
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Hrozny 

 
Švestka 

 
Pomeranč 

 
Citrón 

 
Třešně 

 
BAR 

 
WILD (Divoký symbol) 

 
 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

 

DIVOKÝ SYMBOL 

Divoký WILD symbol nahrazuje všechny ostatní symboly a násobí výhru z výherní linie jíž je součástí x2, x4, x8, 
v závislosti na svém počtu ve výherní linii.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Výhra x2 

Jakýkoliv 
symbol 

Jakýkoliv 
symbol 

Jakýkoliv 
symbol 

W 

 

 

BONUSOVÁ LINIE 

Při každém roztočení válců je vytvořena náhodná BONUSOVÁ LINIE náhodným označením 4 pozic pro symboly, 
pomocí bonusových rámečků. 3 nebo 4 stejné symboly v bonusových rámečcích vytváří další výherní kombinaci 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 4 válce, 3 řady, 81 výherních linií 

‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě výher 
z BONUSOVÉ LINIE 

‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ BONUSOVÁ LINIE je vytvořena náhodným označením 4 pozic pro symboly. 

Výhra x4 
Jakýkoliv 
symbol 

Jakýkoliv 
symbol 

W W 

Výhra x8 
Jakýkoliv 
symbol 

W W W 
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‒ Divoký WILD symbol nahrazuje všechny ostatní symboly a násobí výhru z výherní linie, jíž je součástí x2, x4, x8, 
v závislosti na svém počtu ve výherní linii. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 20 000 Kč maximální výhra 200 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  4x 3x 

 
7 (Sedmička) 800 80 

 
Meloun 300 30 

 
Hrozny 200 20 

 
Švestka 20 5 

 
Citrón 20 5 

 
Pomeranč 20 5 

 
Třešně 20 5 

 
BAR 10 5 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

NIGHTMARE SQUAD 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u 
každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců pomocí tlačítka START, nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává 
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná 
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
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POPIS HRY 
NIGHTMARE SQUAD je 5válcová hra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje Divoký symbol „FESTER“, funkci 
MYSTERY BONUS a bonusové otočení zdarma. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou 
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolu MYSTERY a NÁHROBNÍ 
KÁMEN. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
Fester  
Divoký symbol  

Krvavá Mary 

 
Casper 

 
Frankenstein 

 
A 
Eso  

K 
Král 

 
Q 
Královna  

J 
Kluk 

 

10  
Desítka  

9 
Devítka 

 

Náhrobní kámen  
Scatter symbol  

Mystery 
Scatter Symbol 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

 

DIVOKÝ SYMBOL 

Divoký symbol „FESTER“ nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a NÁHROBNÍ KÁMEN. 
 

 

OTOČENÍ ZDARMA 

Pokud dojde k udělení tří symbolů „NÁHROBNÍ KÁMEN“, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích, spouští se 
10, 20 nebo 30 bonusových otočení zdarma. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše 
sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 
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EXTRA DIVOKÝ SYMBOL 

V bonusových otočeních zdarma může být jeden nebo více symbolů náhodně přeměněn na EXTRA DIVOKÝ SYMBOL, 
který nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a NÁHROBNÍ KÁMEN. 
 

 

 MYSTERY 

Pokud dojde k udělení 3 a více symbolů MYSTERY bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích, spouští se bonusová 
funkce, s náhodnou výhrou v rozmezi min. a max. možné výhry pro aktuální sázku, dle výherní tabulky (příklad – sázka 
5 Kč a 3 symboly MYSTERY = výhra jedné z hodnot sloupce 3x, výherní tabulky). 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií.  
‒ Všechny výherní kombinace jsou počítány pouze zleva doprava, kromě MYSTERY scatter symbolu a scatter symbolu 

NÁHROBNÍ KÁMEN 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená kombinace na každé výherní linii.  
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Divoký symbol „FESTER“ nahrazuje všechny symboly, kromě MYSTERY scatter symbolu a scatter symbolu 

NÁHROBNÍ KÁMEN 
‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů NÁHROBNÍ KÁMEN bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se 10, 

20 nebo 30 bonusových otočení zdarma 
‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů MYSTERY bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se mystery 

bonus, který odmění hráče náhodnou výhrou v rozmezí mezi minimální a maximální výhrou pro zvolenou sázku, dle 
výherní tabulky. 

‒ V bonusových otočeních zdarma může být jeden nebo více symbolů přeměněno na EXTRA WILD symbol, který 
nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a NÁHROBNÍ KÁMEN. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

 

Fester  
Divoký symbol 1 000 300 200 

Krvavá Mary 500 200 100 

 
Casper 400 160 80 

Frankenstein 160 80 40 

 

A 
Eso 120 40 20 

K 
Král 80 30 10 

 

Q 
Královna 80 30 10 

J 
Kluk 40 20 5 

 

10 
Desítka 40 20 5 

9 
Devítka 20 10 5 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 
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ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

PRIMAL AGE 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců pomocí tlačítka START, nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč 
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena 
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

POPIS HRY 
PRIMAL AGE je 5válcová videohra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol WILD s funkcí 
násobení, scatter symbol BONUS a bonusová otočení zdarma. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombince jsou 
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolu BONUS. Vyplácena je pouze 
nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
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HERNÍ SYMBOLY 

 
Pračlověk 

 
Mamut 

 
Kanec 

 
Pták 

 
Eso 

 
Král 

 
Královna 

 
Kluk 

 
Desítka 

 
Devítka 

 

Wild 
Divoký symbol 

 

Bonus 
Scatter symbol 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

 

DIVOKÝ SYMBOL 

Divoký symbol WILD se rozpíná od své pozice na aktuálním válci směrem nahoru v případě, že je součástí jakékoli výherní 
kombinace. Každý aktivní divoký symbol WILD na výherní linii nahrazuje všechny symboly, kromě scatter symbolu BONUS 
a násobí výhru z kombinace jíž je součástí x2. 
 

 

SCATTER SYMBOL 

Pokud dojde k udělení 3 symbolů BONUS, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se 10 bonusových 
otočení zdarma. Během otočení zdarma jsou všechny shodné symboly, které vytvořily výherní kombinaci drženy na 
svých pozicích a válce se znovu otáčejí, bez odečtení sázky, za účelem vytvořit více výherních kombinací. Symboly jsou 
drženy, dokud jsou generovány nové výherní kombinace. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se 
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 
 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií.  
‒ Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace 
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter 

symbolu BONUS.  
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Každý aktivní divoký symbol WILD na výherní linii nahrazuje všechny symboly, kromě scatter symbolu BONUS, 

a násobí výhru z kombinace, jíž je součástí, x2. 
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‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů BONUS, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se 10 bonusových 
otočení zdarma. 

 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

Pračlověk 1 000 400 100 20 

Mamut 800 200 80 10 

Kanec 100 40 15 – 

Pták 50 20 10 – 

Eso 30 20 5 – 

Král 30 20 5 – 

Královna 20 10 5 – 

Kluk 20 10 5 – 

Desítka 15 10 5 – 

Devítka 15 10 5 – 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

WOODWOSE’S MAGIC 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců pomocí tlačítka START, nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává 
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná 
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
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POPIS HRY 
WOODWOSE’S MAGIC je 5válcová videohra se 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký WILD symbol, 
symboly měnící funkci MLHA, multiplikátor výher, divoký EXTRA WILD symbol, bonusová otočení zdarma a funkci 
respin. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou 
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra dosažená na každé 
výherní linii.  
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
9 (Devítka) 

 
10 (Desítka) 

 
J (Kluk) 

 

Q (Královna) 

 
K (Král) 

 
A (Eso) 

  

Zajíc 
 

Rys 

 
Muflon 

 

Vlk 

 

Konev 
Divoký symbol 

 

 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 
 

DIVOKÝ SYMBOL 

 

Divoký symbol KONEV se může rozšířit na svém válci a přeměnit všechny symboly pod ním v divoký 
symbol, pokud je součástí výherní kombinace. Každý aktivní divoký symbol nahrazuje všechny symboly 
ve výherní linii.  

 
MLHA 

 

Během hry se může kdykoliv objevit MLHA, pokud na válcích nepadla výherní kombinace, a zaměnit 
několik nebo všechny symboly s jinými symboly za účelem vytvořit tak výherní kombinaci. 
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SOJKA 

 
 

Kdykoliv během hry může přes obrazovku přeletět SOJKA a spustit jednu ze 4 bonusových funkcí: 
 

 EXTRA WILD 
SOJKA může přistát na jakémkoliv symbolu na válcích a přeměnit jej v divoký EXTRA WILD symbol.  Každý aktivní 
EXTRA WILD symbol na výherní linii nahrazuje všechny symboly. 
 
 MULTIPLIKÁTOR VÝHRY 
Každá výherní kombinace aktuálního otočení bude vynásobena x2, x3, nebo x4 podle toho, jak vysoký 
multiplikátor SOJKA přinese. 
 
 RESPIN 
Všechny symboly, které vytvořily výherní kombinaci, jsou drženy na svých pozicích, a válce se bez odečtení sázky 
znovu otáčejí za účelem vytvořit více výherních kombinací. Symboly jsou drženy, dokud jsou generovány nové 
výherní kombinace. 
 
 BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
SOJKA může spustit 10 bonusových otočení zdarma. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se 
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna. 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií.  
‒ Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. 
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra dosažená na každé výherní linii. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
‒ Každý aktivní divoký symbol nahrazuje všechny symboly ve výherní linii. 
‒ Sojka spouští jednu ze 4 bonusových funkcí: EXTRA WILD, MULTIPLIKÁTOR VÝHRY, RESPIN, BONUSOVÁ OTOČENÍ 

ZDARMA. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 40 000 Kč maximální výhra 400 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Vlk 1 000 300 200 100 

 
Muflon 400 160 80 40 

 
Rys 160 80 40 – 

 
Zajíc 120 40 20 – 

 

A 
(Eso) 80 30 10 – 

 

K 
(Král) 80 30 10 – 

 

Q 
(Královna) 40 20 5 – 

 

J 
(Kluk) 40 20 5 – 

 

10 
(Desítka) 20 10 5 – 

 

9 
(Devítka) 20 10 5 – 

 
 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

RICH GARDEN 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců pomocí tlačítka START, nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. 
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává 
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná 
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

POPIS HRY 
RICH GARDEN je 5válcová hra se 3 řadami a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje rozšiřující se divoký symbol WILD 
a scatter symboly VOZÍK a KOŠÍK. 
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PODSTATA HRY 
Minimálně 2 shodné symboly na výherní linii tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány 
pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolů. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní 
kombinace na každé výherní linii. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 

WILD  
Divoký symbol 

 

Vozík 
Scatter symbol 

 

Košík 
Scatter symbol 

 
Zahradník 

 
Hrozny 

 
Boruůvka 

 
Pomeranč 

 
Citrón 

 
Jahoda 

 

Hruška 

 

Jablko 
 

 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

DIVOKÝ SYMBOL 

 

Divoký WILD symbol se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci, pouze pokud je součástí výherní 
kombinace. Divoký symbol nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na svém válci. 

 
SCATTER SYMBOL – Vozík 

 

Pokud dojde k udělení 3 a více scatter symbolů Vozík, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích 
tvoří výherní kombinaci s výhrou pro aktuální výši sázky dle výherní tabulky. 

 
SCATTER SYMBOL – Košík 

 

 
Pokud dojde k udělení 3 scatter symbolů Košík, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích je 
vytvořena výherní kombinace. Scatter symbol Košík se může objevit pouze na prvním, třetím a pátém 
válci. 
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STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 10 výherních linií.  
‒ Všechny výherní kombinace jsou počítány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě Scatter 

symbolů Vozík a Košík. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená kombinace za každou výherní linii. 
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.  
‒ Divoký symbol WILD nahrazuje všechny symboly, kromě Scatter symbolů Vozík a Košík. 
‒ Pokud dojde k udělení 3 a více scatter symbolů Vozík bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích tvoří výherní 

kombinaci, s výhrou pro aktuální výši sázky, dle výherní tabulky. 
‒ Pokud dojde k udělení 3 scatter symbolů Košík, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích je vytvořena výherní 

kombinace. Scatter symbol Košík se může objevit pouze na prvním, třetím a pátém válci. 

 
JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 94 % až 97 % výherní podíl 94 % až 97 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 5 400 Kč až 10 800 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 54 000 Kč až 108 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

Zahradník 2 500 125 25 5 

 
Hrozny 350 60 20 - 

Borůvka 350 60 20 - 

 
Pomeranč 100 20 10 - 

Citrón 75 15 5 - 

 
Jahoda 75 15 5 - 
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  5x 4x 3x 2x 

Hruška 75 15 5 - 

 
Jablko 75 15 5 - 

Vozík 500 100 25 - 

 
Košík - - 100 - 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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BLAZING REELS 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

POPIS HRY 
BLAZING REELS je 5válcová hra se 4 řadami a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol SEDMIČKA a scatter 
symbol HVĚZDA. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou 
kalkulovány pouze zleva doprava kromě scatter symbolu HVĚZDA. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní 
kombinace na každé výherní linii. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 
Sedmička 
Divoký symbol  

Hrozen 

 
Švestka 

 
Meloun 

 
Pomeranč 

 
Citrón 

 
Třešně 

 
Hvězda 
Scatter symbol 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

DIVOKÝ SYMBOL 

Divoký symbol Sedmička nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, v případě, že je součástí výherní linie, kromě 
scatter symbolu Hvězda. 

 
SCATTER SYMBOL  

3 a více scatter symbolů Hvězda napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 
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STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 4 řady a 40 výherních linií.  
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava kromě scatter symbolu HVĚZDA. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Divoký symbol Sedmička nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, v případě, že je součástí výherní linie, kromě scatter 

symbolu Hvězda. 
‒ 3 a více scatter symbolů Hvězda napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 90 % až 98 % výherní podíl 90 % až 98 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 3 600 Kč až 18 000 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 36 000 Kč až 180 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 8 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 

Sedmička  
Divoký symbol 200 80 8 

Hrozen 80 16 4 

 
Švestka 40 8 4 

 
Meloun 40 8 4 

 
Pomeranč 20 4 2 

Citrón 20 4 2 

 
Třešně 20 4 2 

Hvězda 
Scatter symbol 4 000 160 40 
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FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 

    
 
 
 
 

FLAMING SPINS 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
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POPIS HRY 
FLAMING SPINS je 5válcová hra se 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje rozšiřující se divoký symbol WILD 
a scatter symboly ZVONY a HVĚZDA.  
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze 
zleva doprava kromě scatter symbolu ZVONY a HVĚZDA. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na 
každé výherní linii. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 

WILD 
Divoký symbol 

 
 

ZVONY 
Scatter symbol 

 

HVĚZDA 
Scatter symbol  

 
Sedmička 

 
Hrozen 

 
Meloun  

 
Bar 

 
Švestka 

 
Pomeranč 

 

Citrón 

 

Třešně 
 

 

 

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

DIVOKÝ SYMBOL 

 

Divoký symbol WILD se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci pouze, pokud je součástí výherní 
kombinace a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA. 

 
SCATTER SYMBOL ZVONY  

3 a více scatter symbolů ZVONY napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 

 
SCATTER SYMBOL HVĚZDA  

 

3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci, na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 
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STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií.  
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava kromě scatter symbolu ZVONY a HVĚZDA. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Divoký symbol WILD se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci pouze pokud je součástí výherní kombinace 

a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA. 
‒ 3 a více scatter symbolů ZVONY napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 
‒ 3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci, na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 90,5 % až 98 % výherní podíl 90,5 % až 98 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 3 600 Kč až 17 100 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 36 000 Kč až 171 000 Kč 

 

VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 10 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

 
Sedmička 1 500 100 25 5 

 
Hrozen 250 50 20  

 
Meloun 250 50 20  

 
Bar 100 25 10  

Švestka 50 15 5  

 
Pomeranč 50 15 5  

Citrón 50 15 5  
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  5x 4x 3x 2x 

Třešně 50 15 5  

 

ZVONY 
Scatter symbol 1 000 200 30  

HVĚZDA 
Scatter symbol   200  

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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TRIPLE WILD SEVEN 5 REELS 
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY 
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí 
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte 
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí 
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také 
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích 
na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní 
tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, 
je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola. 
 

POPIS HRY 
TRIPLE WILD SEVEN 5 REELS je 5válcová hra se 3 řadami a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje rozšiřující se divoký 
symbol 777 a scatter symboly ZVONY a HVĚZDA. 
 

PODSTATA HRY 
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii, tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou 
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA. Vyplácena 
je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
 

HERNÍ SYMBOLY 

 

777 
Divoký symbol 

 

ZVONY 
Scatter symbol 

 

HVĚZDA 
Scatter symbol   

Meloun 

 
Zlatý BAR 

 
Stříbrný BAR 

 
Bronzový BAR 

 
Pomeranč 

 
Švestka  

 

Třešně 

 

Citrón  
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY 

DIVOKÝ SYMBOL 

Divoký symbol 777 se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci pouze, pokud je součástí výherní 
kombinace a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA.  

 
SCATTER SYMBOL ZVONY  

3 a více scatter symbolů ZVONY napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 

 
SCATTER SYMBOL HVĚZDA  

3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 

 

STRUČNÝ SOUHRN 
‒ 5 válců, 3 řady a 10 výherních linií.  
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter 

symbolů ZVONY a HVĚZDA. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. 
‒ Divoký symbol 777 se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci pouze, pokud je součástí výherní kombinace 

a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA.  
‒ 3 a více scatter symbolů napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 
‒ 3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci. 
 

JMENOVITÉ HODNOTY 

Herní prostor HERNA Herní prostor KASINO 

maximální sázka 100 Kč maximální sázka 1 000 Kč 

maximální výhra 50 000 Kč maximální výhra 500 000 Kč 

výherní podíl 90 % až 98 % výherní podíl 90 % až 98 % 
statistická průměrná  
hodinová prohra 3 600 Kč až 18 000 Kč statistická průměrná  

hodinová prohra 36 000 Kč až 180 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci 
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky. 
 

  5x 4x 3x 2x 

Meloun 2 500 125 25 5 

 
Zlatý BAR 350 60 20 - 

Stříbrný BAR 350 60 20 - 

 
Bronzový BAR 100 20 10 - 

Pomeranč 75 15 5 - 

 
Švestka 75 15 5 - 

Třešně 75 15 5 - 

 

Citrón 75 15 5 - 

ZVONY 
Scatter symbol 500 100 25 - 

 

HVĚZDA 
Scatter symbol - - 100 - 

 

FUNKCE TLAČÍTEK – dotyková obrazovka 

 
Spuštění / Začátek hry 

 
Změnit výši sázky 

 
Zvýšit sázku na dostupné maximum 

 
Návrat do hlavní nabídky her 
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FUNKCE TLAČÍTEK – terminál 
Vzor e-Neon 

SÁZKA + Zvýšit výši sázky START 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her VYPLATIT Vyplacení kreditů 

    

SÁZKA - Snížit výši sázky AUTOSTART Spuštění hry v režimu Autostart 

    

NÁPOVĚDA Popis a pravidla hry   

   
Vzor e-Link/Black Pearl 

SÁZKA Zvýšit výši sázky 
START 
AUTO 
BRÁT 

Spuštění / Začátek hry 
Spustit v režimu Autostart 
Připsat výhru do kreditu 

    

ZPĚT Návrat do hlavní nabídky her 
NÁPOVĚDA 
VYPLATIT 

Popis a pravidla hry 
Vyplacení kreditů 
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JACKPOT (MULTILEVEL) 
 
Jedná se o bonusovou hru typu JACKPOT. Hra je implementována do herního systému pro zatraktivnění základních 
typů her. 
Jackpot má tři úrovně s označením BRONZE, SILVER, GOLD. 
Bonusovou hru nelze hrát samostatně. Bonusová hra JACKPOT je součástí jedné hry Technické hry ve smyslu 
§ 50 Zákona o hazardních hrách. Každé Koncové zařízení, jenž má aktivováno některý z jackpotů, se této bonusové hry 
účastní automaticky, během každé provedené sázky do běžné hry. 
 

Jackpot lze kumulovat ze všech sázek uskutečněných na aktivních Koncových zařízeních Technické hry nebo v rámci 
jednoho herního prostoru nebo skupiny herních prostorů, vždy však pouze ze sázek Účastníků hazardní hry účastnících 
se hry prostřednictvím Koncového zařízení, na kterém lze získat jackpot.   
 

VLASTNOSTI HRY 
Každé Koncové zařízení zobrazuje stejné hodnoty jackpotů, tyto hodnoty poskytuje server. Během hry (po každém 
spuštění hry) se na JACKPOT (multilevel) ukládá určená částka ze sázky dle vzorce: 
 

SÁZKA x URČENÉ PROCENTO 
 

Hodnota částky (URČENÉ PROCENTO) se určuje na serveru a je nastavena na 0,01‒2,9 % hodnoty sázky.  
 
Dodatečné parametry JACKPOT (multilevel) jsou: 

a) Úvodní hodnota – určuje počáteční hodnotu pro nový JACKPOT (multilevel). Hodnota může být nastavena na 
serveru. 

b) Mezní hodnota – určuje hodnotu, po jejímž překročení je JACKPOT (multilevel) losovaný (či od kdy je možné vyhrát 
JACKPOT (multilevel) – je určena pomocí RNG na serveru. 

c) Maximální hodnota – definuje hodnotu, po jejímž dosažení musí být JACKPOT (multilevel) vylosovaný. 

d) Hodnoty dle bodu a) b) c) pro až tři úrovně jackpotu 

e) Úrovně jackpotu a jejich označení (BRONZE, SILVER, GOLD) – max. 3 úrovně.  

f) Přiřazení úrovní jackpotů – jednotlivé úrovně jackpotu mohou být určeny variabilně: např. úrovním BRONZE 
a SILVER může být přiřazena konkrétní lokalita (konkrétní Koncová zařízení, jeden Herní prostor, několik Herních 
prostorů, region atd.), úrovni GOLD mohou být přiřazena veškerá Koncová zařízení CLS. Úrovně jackpotu mohou 
být také určeny pro všechna Koncová zařízení s možností získat více úrovní jackpotu, které se budou lišit výší 
potenciální výhry. Vždy je zachováno následující pravidlo – pokud Koncové zařízení přispívá do jakékoliv úrovně 
jackpotu, má možnost tuto konkrétní úroveň jackpotu získat. 

 
 

Pomocí RNG je určena mezní hodnota pro každý jackpot z JACKPOT (multilevel). 
Pokud je dosaženo mezní hodnoty, je konkrétní úroveň jackpotu z JACKPOT (multilevel) přidělena na náhodně vybrané 
aktivní Koncové zařízení. Koncové zařízení, na němž je vylosován jackpot, obdrží 100 % hodnoty konkrétní úrovně 
jackpotu. 
Prostřednictvím softwarového vybavení je zajištěno zobrazení výsledku hry sázejícímu. 
 

PRAVIDLA BONUSOVÉ HRY 
Koncové zařízení je obsluhováno přímo sázejícím. Předem není určen ani počet sázejících, ani výše sázek. Výše 
JACKPOTU se vypočítává z výše sázek a podmínek stanovených Herním plánem. O výhře nebo prohře rozhoduje RNG 
umístěný v serveru a okolnost, jež určuje výhru, není nikomu předem známá. Hry se nesmí účastnit osoby mladší 18 
let. 
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VÝHERNÍ KOMBINACE 
Pokud jsou splněny parametry pro přidělení jackpotu, systém vylosuje výherní Koncové zařízení a přidělí mu tuto výhru. 
‒ úvodní hodnota: min. 50 Kč (nastavitelné na serveru) 
‒ mezní hodnota: 50–50 000 Kč pro hernu/50–500 000 Kč pro kasino (určuje RNG na serveru) 
‒ maximální hodnota: 50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro kasino 
 

HLAVNÍ HERNÍ PARAMETRY  
‒ sázka: max. 2,9 % z provedené sázky (v možném rozsahu 0,01–2,9 % z provedených sázek) 
‒ maximální výhra: 50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro kasino 
 
Všechny 3 úrovně JACKPOTU (multilevel) mohou být stanoveny v rozmezí úvodní a maximální hodnoty výhry (tj. 50‒
50 000 Kč pro hernu/50–500 000 Kč pro kasino a minimální a maximální částky ze sázky (tj. 0,01–2,9 %)). Výhry ze hry, 
v rámci které byla bonusová hra JACKPOT spuštěna, nepřekročí spolu s výhrou z bonusové hry JACKPOT 50 000 Kč pro 
hernu nebo 500 000 Kč pro kasino. 


