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A5. ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Pravidla Technických her v prostředí land-based 

 
CLS SYNOT VLT 
 
 
CLS SYNOT VLT je centrální loterní systém, tedy technické zařízení ve smyslu § 42 odst. 4 ZHH, 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. Herní měnou je koruna česká (CZK). 
 
JACKPOT 
 
Jedná se o bonusovou hru typu JACKPOT. Hra je implementována do herního systému pro zatraktivnění základních typů her. 
JACKPOT typu GLOBAL má až sedm úrovní s označením SUPER, SILVER, PLATINUM, MEGA, JACKPOT, GOLD, BRONZE. 
JACKPOT typu LOCAL má až šest úrovní s označením VENUE, MINOR, MINI, MIDI, MAJOR GRAND. 
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 typu GLOBAL lze kumulovat ze všech sázek uskutečněných na aktivních Koncových zařízeních Technické hry. 
JACKPOT typu LOCAL lze kumulovat 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.  
Po každém přerušení účasti na technické hře jednoho Účastníka hazardní hry je hodnota prostředků kumulovaná pro 
výpočet JACKPOTu upravena v závislosti na výsledku hry. Pokud je součet výher nižší než součet Sázek, hodnota prostředků se 
povýší, pokud je součet výher vyšší než součet Sázek, hodnota se poníží. Z kumulovaných prostředků je spočtena a následně 
prezentována hodnota JACKPOTu dle vzorce:  (výše sázky - výše výhry) x URČENÉ PROCENTO 
Výše určeného procenta se definuje na serveru a může být nastavena v rozmezí 0,01 až 10 %.  
Dodatečné parametry JACKPOTu jsou: 

a) Úvodní hodnota – určuje počáteční hodnotu pro nový JACKPOT. Hodnota může být nastavena na serveru. 
b) Pravděpodobnost – šance s jakou může Účastník hazardní hry JACKPOT vyhrát. Hodnota může být nastavena na serveru. 
c) Maximální hodnota – definuje hodnotu, po jejímž dosažení musí být JACKPOT vylosovaný. 
d) Hodnoty dle bodu a) b) c) pro všechny úrovně JACKPOTu. 
e) Přiřazení úrovní jackpotů – vždy je zachováno následující pravidlo – pokud Koncové zařízení přispívá do jakékoliv úrovně 

jackpotu, má možnost tuto konkrétní úroveň jackpotu získat. 
 

PRAVIDLA BONUSOVÉ HRY 
Koncové zařízení je obsluhováno přímo sázejícím. Předem není určen počet sázejících. Výše JACKPOTU se vypočítává z výše 
tržby a podmínek stanovených Herním plánem. O výhře nebo prohře rozhoduje RNG umístěný na serveru a okolnost, jež určuje 
výhru, není nikomu předem známá. Hry se nesmí účastnit osoby mladší 18 let. 
 
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) 
‒ maximální hodnota:  50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro kasino 

 
HLAVNÍ HERNÍ PARAMETRY  
‒ určené procento: 0,01 až 10% z tržby 
‒ maximální výhra: 50 000 Kč pro hernu/500 000 Kč pro kasino 
 
Parametry všech úrovní JACKPOTU mohou být stanoveny v rozmezí úvodní a maximální hodnoty výhry, tj. 50‒50 000 Kč pro 
hernu / 50–500 000 Kč pro kasino a minimálního a maximálního procenta z tržby. 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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Seznam her v systému SYNOT VLT: 
 

Demonio SILVER FRUITS HUNTER’S FIRE 
DIAMOND STEAM LORD EXTREME JOKER DELUXE 
EXTREME JOKER TRIPLE CASH FABULOUS HOT 20 
FRUIT SHAKE Vegas Star X FABULOUS HOT 100 
Furious Hot WILD STRIKE DIAMOND SUPREME 
GLOWING SEVENS  X-LINE OCEAN MAGIC 
Hells Bells AMAZING DIAMONDS BLACK WINGS EXTREME 
HOT AS HELL DEMONIO II STARSTREAK 
HOT CASH EXTREME FANTASTIC DRAGON PRINCESS OF ASIA 
HOT CASH Fruit Box ZERO HILL 
JOKER DICE Hot Pursuit BOOK of the TOMB 
KING of Wilds MAYA GOLD DANGER DIAMONDS 
MAGIC STARS MONEY FRENZY FORTUNE DYNASTY 
SUPER 7s SUPREME TEMPLE QUEST HARLEQUIN SPIN 
VICTORIAN WILDS TEMPLE QUEST EXTREME Hot Pursuit v6 
WILD MOONS ULTRA FRUIT 27 CHAIN REACTION 
WILD SWEETS VAMPYRE´S MOON IRON MACHINE 
WINGS OF DARKNESS WICKED WILD WITCH LOADED FORTUNE 
Age of Vikings WILD PIRATES LUCKY MYSTERY 
Burning Ocean Zen Fruits LUCKY SCATTERS 
COCONUT CRAZE ROULETTE MIRROR QUEST DELUXE 
CRAZY WIZARD ROULETTE II PANDA TREASURES 
Crystal Spin Roulette III PHOENIX 27 
DESCENDING WILDS Burning Sevens WARRIOR’S FORTUNE 
DIRTY MONEY CRAZY FRUITS WILD MADNESS 
DOUBLE SEVENS DEVIL RIDERS IMMORTAL DELUSION 
FIRESLAYER DOUBLE FORTUNE TOMB OF THE GODS 
FORTUNE THUNDER FIREWORX DEMONIO REBORN 
FRUIT SLUSH FOREST of LIGHT Win Respin DELUXE 
FRUITS 81 Galaxy X LUCKY AMAZONS 
MAGIC STARS DELUXE Hells Bells Unlimited Demonio DELUXE 
Really WILD Jewel Win Really WILD 2 
Twenty Seven JOKER’S HIGH HOT FRENZY 40 
BLACK WINGS LOST CITY WILD VALLEY 
BREAK THE BANK Lucky Casino DELUXE EXTREME FRUITS 
Celtic Magick MAGIC STARS 81 FREEZING HOT 
DIAMOND SPIN REEL HORROR HOT FRENZY 
Fruit Massacre WILD CRYSTALS WILD PIRATES II 
GRAND JEWELS Win Respin Tropical Fortune 
KING OF DIAMONDS WORLD OF WEAPONS EPIC HOT 
Lucky Game FREEZING HOT 20 Mistress of the Realm 
LUXOR TEMPLE II FREEZING HOT 100   
MAGIC STARS EXTREME DEMONIO X   
METALLIC REELS FREAKING HOT 20   
MIDAS FRUIT FREAKING HOT 100   
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Demonio 
 
1. Základní údaje 
 
Demonio je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly a mění všechny zbývající symboly na válci na divoký symbol, pokud tím utvoří 
výherní kombinaci. Objevuje se na všech válcích. 
 
3. Bonusové symboly 
 
Symboly A, K, Q a J spouští násobení podle následujících pravidel:  
 

Pokud padne na prvních třech válcích, na všech pozicích (počítáno zleva doprava) jeden ze 4 symbolů (A, 
K, Q, J), tak se celková výhra násobí 3x.   
 
 
 
Pokud padne na prvních čtyřech válcích, na všech pozicích (počítáno zleva doprava) jeden ze 4 symbolů 
(A, K, Q, J), tak se celková výhra násobí 4x.   
 
 
 
Pokud padne plné pole jednoho ze 4 symbolů (A, K, Q, J), tak se celková výhra násobí 5x.   
 
 
 

 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
Demon 8 16 128 500 
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DIAMOND 

 
1. Základní údaje 
 
DIAMOND je hra se 4 válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolů 
Mystery a Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %  
  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolů MYSTERY a BONUS. Výhry s divokým symbolem 
ve výherní linii se násobí 2x. 
 
3. Bonusová hra "VOLNÉ OTÁČKY" 

Symbol Název 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
Monster 6 12 32 256 

 
Pentagram 4 8 16 128 

 
Cross 3 6 12 64 

 
Fork - 4 8 32 

 
666 and Wreath  

- 3 6 16 

 

 
Bonus 
Trigger 

 
- 2 4 8 

 

 
Bonus 
Trigger 

 
- 1 2 4 

 

 
Wild (expanding) 

 
-    
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Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry 3 nebo 4 symboly "BONUS"(scatter) kdekoliv na válcích, 
vyhrává počet volných otáček, který je uvedený ve výherní tabulce.  
Pro výpočet výhry v rámci bonusových volných otáček se použije celková sázka do hry, v rámci které byla 
bonusová hra spuštěna. 
 

4. Bonusová hra "MYSTERY" 
 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry 3 nebo 4 symboly "MYSTERY"(scatter) kdekoliv na 
válcích, vyhrává násobek sázky v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
 
 

5. Plné pole symbolů (full house) 
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry plné pole stejných symbolů (viz níže), celková výhra se násobí x2.  
 

        
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
V případě výhry se symboly (s výjimkou "Mystery" a "Bonus" symbolů), které vytvořily výherní kombinaci, odstraní z válců a na 
jejich místo se posunou ("spadnou") symboly z vyšších pozic na válcích. Účastník hazardní hry tak může obdržet další výhry.  
 

Symbol 3 x 4 x 

 

 
(divoký/wild symbol) 

 
 

64x 

 
 

500x 

 

 
 

 
 

8x 

 
 

32x 

 

 
 

 
 

4x 

 
 

16x 
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Symbol 3 x 4 x 

 

    
 

 
 

3x 

 
 

6x 

 

    
 

 
 

2x 

 
 

4x 

 

 
(scatter symbol) 

 
 

15 volných otáček 

 
 

30 volných otáček 

 

 
(scatter symbol) 

 
 

8 až 64x 

 
 

16 až 128x 

 

 
EXTREME JOKER 

 
1. Základní údaje 
 
EXTREME JOKER je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly 
musejí být za sebou, vyjma symbolu Hvězda (Scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry 
z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 220 - 11 700 Kč v herně a 52 200 - 117 000 Kč v kasinu  
Výše výherního podílu RTP: 93,5 - 97,1 %    
 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou scatter symbolu . 
 
3. Volné otáčky 
 
Jakmile Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více Scatter symbolů, bez ohledu na jejich pozici na válcích, je oprávněný hrát 
bonusovou hru Volné otáčky. Počet volných otáček je určený výherní tabulkou. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce 10 Kč. Výhry z výherních kombinací se přímo úměrně zvyšují v závislosti na výši sázky. 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Joker 
(Divoký symbol) 20 100 500 

 
Červená sedmička 10 40 200 

 
Modrá sedmička 10 40 200 

 
Jahoda 10 30 120 

 
Hruška 10 30 120 

 
Meloun 4 20 80 

 
Hrozny 4 20 80 

 
Švestka 2 10 40 

 
Pomeranč 2 10 40 

 
Citron 2 10 40 

 
Třešně 2 10 40 

 

Hvězda 
(Scatter) 10 volných otáček 20 volných otáček 30 volných otáček 

 

 
FRUIT SHAKE 

 
1. Základní údaje 
 
FRUIT SHAKE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 520 Kč v herně a 54 000 - 115 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 - 97 %     
 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly může padnout na kterémkoliv válci. Divoký symbol mění všechny 
okolní symboly na divoký symbol.  
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3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce 10 Kč. Výhry z výherních kombinací se přímo úměrně zvyšují v závislosti na výši sázky.  
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Hvězda 1000 256 32 

 

Červená 
sedmička 512 64 24 

 

Modrá 
sedmička 256 32 16 

 
Jahoda 128 24 12 

 
Hruška 64 16 8 

 
Meloun 32 12 8 

 
Hrozen 32 12 8 

 
Švestka 16 8 4 

 
Pomeranč 16 8 4 

 
Citron 12 8 4 

 
Třešně 12 8 4 

 

Divoký symbol 
(WILD) - - - 

 

 
Furious Hot 

1. Základní údaje 
 
Furious Hot je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou, vyjma symbolu Scatter. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
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Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 – 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 

 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou Scatter symbolu .  
 
3. Scatter symbol 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry 3, 4 nebo 5 Scatter symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, 
pak získává výhru dle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
Sedmička - 20x 200x 1000x 

 
Meloun - 10x 40x 100x 

 
Hrozny - 10x 40x 100x 

 
Švestka - 4x 10x 40x 

 
Pomeranč - 4x 10x 40x 

 
Citrón - 4x 10x 40x 

 
Třešně 1x 4x 10x 40x 

 
Scatter - 2x 10x 50x 

 
Divoký symbol - - - - 
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GLOWING SEVENS 
 

1. Základní údaje 
 
GLOWING SEVENS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, 

vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu     
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
  

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou Bonus symbolu . Symbol se objeví na jednom celém válci. 

 
 
3. Bonusová hra volné otáčky 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry 3 nebo 4  symboly, bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může 
hrát bonusovou hru volné otáčky podle výherní tabulky. 
 
 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Sedmička - 10x 100x 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Hvězda - 5x 50x 

 

Bary - 4x 40x 

 
Citrón - 3x 30x 

 

Třešně - 2x 20x 

 

A - 1x 15x 

 

K - 1x 15x 

 

Q - 1x 15x 

 

Bonus 
(Scatter symbol) 20 volných otáček 40 volných otáček - 

 

Divoký symbol 
(Wild) - - - 

 

 
Hells Bells 

 
1. Základní údaje 
 
Hells Bells je hra se 3 válci a 27 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly 
musejí být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 520 Kč v herně a 54 000 - 115 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 - 97 %   
 
2. Symbol ZVON  
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Symbol Zvon nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou Mystery symbolu. 
 
3. Symbol MYSTERY  
 
Když dostane Účastník hazardní hry 3 Mystery symboly v jedné hře na výherní linii, vyhrává náhodně vygenerovanou částku v 
rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol 3 x 
Zvon (divoký symbol) 500 

Mystery 4 - 500 
Sedmička 30 

BAR 20 
Švestka 8 

Pomeranč 6 
Citron 4 
Třešně 4 

 

 
HOT AS HELL 

 
1. Základní údaje 
 
HOT AS HELL je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Pyramida. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 12 600 Kč v herně a 54 000 - 126 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93 - 97 %   
 

  
2. Divoký symbol WILD 
 
 Divoký symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou bonusového symbolu. 
 
3. Bonusová hra Pyramid of Joy 

 
Účastníkovi hazardní hry se spustí bonusová hra “Pyramid of Joy” automaticky ve chvíli, když obdrží v jedné základní hře tři 
symboly pyramidy. Bonusová hra spočívá v získání výher ukrytých v uzavřených boxech. 
 
“Pyramid of Joy” obsahuje 5 úrovní. Účastník hazardní hry si sám volí cestu do další úrovně. Účastník hazardní hry se pohybuje od 
nejnižší úrovně po nejvyšší. 
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Ve chvíli, kdy se “Pyramid of Joy” zahájí, všechny boxy jsou otevřené a Účastník hazardní hry vidí pozice jednotlivých výher ve 
všech úrovních. Účastník hazardní hry zahájí bonusovou hru stisknutím tlačítka “Start”. Poté se všechny boxy uzavřou a zamíchají. 
Účastník hazardní hry si vybere dotekem jeden box v první nejnižší úrovni. Pokud je na vybraném místě výhra, pokračuje výběrem 

ve druhé úrovni, atd.. Jakmile se mu po výběru zobrazí symbol  , bonusová hra končí. Účastník hazardní hry vyhrává součet 
všech částek, které získal. 
 
Výše výhry se odvíjí od výše sázky v základní hře, v rámci které byla bonusová hra spuštěna. V tabulce jsou uvedeny výhry, 
vyjádřené jako násobky celkové sázky, které je možné v uzavřených boxech získat. 
 

Násobky celkové sázky 
20 
30 
40 
60 
70 
80 
100 
130 

 
Příklad: Účastník hazardní hry hraje základní hru za 10 Kč, může vyhrát částku od 200 Kč do 1 300 Kč. Účastník hazardní hry má 
nejnižší výhru vždy garantovanou, tzn. dvacetinásobek sázky do hry.  
 
 

 
   
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
Symbol 5 x 4 x 3 x 2 x 
Sedmička 1500 100 20 10 
Meloun 500 100 10 6 
Hrozny 300 40 10 4 
Švestka 200 20 8 4 
Pomeranč 100 10 6 2 
Třešeň 20 8 4 1 
Citron 10 6 2 1 
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HOT CASH EXTREME 
 

1. Základní údaje 
 
HOT CASH EXTREME je hra s 1 válcem a 1 výherní linií. Hra obsahuje 6 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 45 000 Kč v herně a 450 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 75 %   
 
2. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
3. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 1 x 

Hvězda 500 

BAR 100 

Meloun 25 

Hrozny 2 

Pomeranč 0 

Třešně 0 

 

 
HOT CASH 

 
1. Základní údaje 
HOT CASH je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran i ze středu. Symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Mystery. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 

  
2. Symbol MYSTERY 
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Výherní kombinace symbolu Mystery se počítají bez ohledu na umístění tohoto symbolu na válci. Pokud Účastník hazardní hry 
obdrží 3, 4 nebo 5 symbolů Mystery v jedné hře kdekoliv na válcích, získává náhodně vygenerovanou výhru v rozmezí uvedeném 
ve výherní tabulce. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
Symbol 3x 4x 5x 
Euro 12 200 750 
Zvonek 6 50 150 
Bar 6 24 70 
Švestka 3 16 50 
Pomeranč 3 8 50 
Citron 2 6 30 
Třešně 2 6 30 
Mystery 2-12 6-200 30-750 

 

 
JOKER DICE 

 
1. Základní údaje 
 
JOKER DICE  je hra se 4 válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou, vyjma symbolu Kostka. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 340 Kč v herně a 54 000 - 113 400 Kč v kasinu     
Výše výherního podílu RTP: 93,7 - 97  %     
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  může padnout na kterémkoliv válci a nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu Kostka . 
 
3. Symbol Kostka  - volné otáčky 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží jeden nebo dva symboly Kostka , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak je 
oprávněný hrát bonusovou hru. Kostka resp. kostky se na válci roztočí a součet čísel resp. číslo, které padnou na těchto kostkách 
resp. kostce, udává počet volných zlatých otáček. Poté se hra přepne do módu, kdy symboly a pozadí hry jsou zlaté. Během těchto 
zlatých volných otáček je každá otáčka výherní. Pokud se na válcích objeví 1 kostka, tak Účastník hazardní hry může získat 1-6 
volných zlatých otáček. Pokud se na válcích objeví dvě kostky, tak může Účastník hazardní hry získat 2-12 volných zlatých otáček. 
 
4. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 4 x 

 
Joker (Wild) 100x 

 
Zvonek 10x 

 
Meloun 4x 

 
Jablko 2x 

 
Švestka 2x 

 
Pomeranč 1x 

 
Citrón 1x 

 
Třešně 1x 

 

 
KING of Wilds 

 
1. Základní údaje 
 
KING of Wilds je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 12 600 Kč v herně a 54 000 - 126 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93 - 97 %   
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol nahrazuje všechny symboly. Jestliže někde na válci padne divoký symbol, který není okamžitě součástí 
výhry, potom zůstává tento divoký symbol na pozici zablokován pro další hru až do doby, než bude součástí výhry. Během této 
doby lze měnit sázku. 
 
3. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Koruna 100x 

 
Bar 24x 

 
Sedmička 16x 

 
Zvonky 12x 

 
Herce 8x 

 
Piky 8x 

 
Káry 4x 

 
Kříže 4x 

 

King Of Wilds 
(Wild) - 

 

 
MAGIC STARS 

 
1. Základní údaje 
 
MAGIC STARS je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 9 720 Kč v herně a 54 000 - 97 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,6 - 97 %    
 
2. Bonusová hra „Volné otáčky“ 
 
U vybraných symbolů jsou "podsymboly" hvězdy.  
Příklad symbolu s podsymbolem: 
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Pokud se v průběhu hry na některém ze tří válců zobrazí jakýkoliv symbol s podsymbolem, rozsvítí se příslušná hvězda nad válci. 
Jestliže se v jedné hře rozsvítí všechny tři hvězdy, což znamená, že na každém válci je alespoň jeden symbol s podsymbolem, 
Účastník hazardní hry automaticky získává náhodný počet volných otáček.  
 
Volná otáčka je fáze hry, při které nejsou Účastníkovi hazardní hry odečítány z pole kredit žádné peníze. Pro výpočet výhry v rámci 
bonusových volných otáček se použije sázka do hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna. 
 
Výhry jsou během volných otáček akumulovány v poli "Výhra" a po skončení bonusové hry je celá částka převedena do pole 
"Kredit".  
 
Počet volných otáček, které Účastník hazardní hry získá, může být 15, 20 nebo 25. Jednotlivé varianty jsou náhodně voleny 
generátorem náhodných čísel a nejsou závislé na typu příchozího symbolu s podsymbolem ani na výši sázky. 
 
Počet volných otáček se zobrazuje v horní části obrazovky nad válci. Účastník hazardní hry může získat další volné otáčky během 
bonusové hry "Volné otáčky". 
 
Během bonusové hry jsou všechna tlačítka neaktivní a hra probíhá v režimu "Auto Start". 
 
3. Plná pole symbolů 
 
Pokud přijde Účastníkovi hazardní hry v jedné hře plné pole stejných symbolů Citronů, Třešní, Malin nebo Pomerančů, tak se 
celková výhra zdvojnásobí. 
 

 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol 3 x 
Hvězdy 500 
Melouny 80 
Hrozny 40 
Švestky 16 

Pomeranče 8 
Maliny 8 
Třešně 8 
Citrony 2 
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SUPER 7s SUPREME 
 

1. Základní údaje 
 
SUPER 7s SUPREME je hra s 5 válci a criss cross 720 výherními liniemi. Hra obsahuje 16 různých symbolů. Pomocí tlačítek + 
nebo - v poli SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce 
vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma Bonus symbolu. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry 
z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 980 Kč v herně a 54 000 - 109 800 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,9 - 97 %    
  
2. Divoký symbol 

Divoké symboly      nahrazují všechny symboly kromě Bonus symbolu. Divoký symbol násobí 
výhru z výherní kombinace, které je součástí, 2x, 3x, 4x nebo 5x dle konkrétního symbolu. Tento násobící divoký symbol se objevuje 
pouze na třetím válci. 
 
3. Bonus symbol 

Za 3 Bonus symboly  v jedné hře, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10 volných otáček. 
V průběhu volných otáček lze získat další extra volné otáčky.  

Za 2 nebo 3 Bonus symboly   v průběhu volných otáček může Účastník hazardní hry získat další extra  nebo  

volné otáčky nebo Extra Wild symboly , ,  a to stisknutím daného Bonus symbolu.   

Maximum po sobě jdoucích volných otáček je 20. Bonus symbol se objevuje na válcích 2, 3 a 4. Volné otáčky musí být spuštěny 
Účastníkem hazardní hry stisknutím tlačítka “START”.  

 
4. Extra Wild symbol 

Extra Wild symboly , ,  se objevují v průběhu volných otáček a nahrazují všechny symboly kromě 
Bonus symbolu a násobících Divokých symbolů. Extra Wild symboly se objevují na válcích 2, 3 a 4. Účastník hazardní hry může 
aktivovat stisknutím Bonus symbolu až 3 různé Extra Wild symboly, které zůstanou na dané pozici během zbývajících volných 
otáček.  
 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Sedmička 2 4 5 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Diamant 1 2 4 

 
Double Diamant 0,8 1 2 

 
Triple Diamant 0,6 0,8 1 

 
Dolar 0,4 0,6 0,8 

 
Zvony 0,4 0,6 0,8 

 
Bar 0,2 0,4 0,6 

 
Třešně 0,2 0,4 0,6 

 
Divoký symbol x2    

 
Divoký symbol x3    

 
Divoký symbol x4    

 
Divoký symbol x5    

 

Extra Wild 
symbol    

 

Extra Wild 
symbol    

 

Extra Wild 
symbol    

 
Bonus Symbol 10 volných 

otáček   
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VICTORIAN WILDS 
 

1. Základní údaje 
 
VICTORIAN WILDS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 14 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran, tj. od válce nejvíce vlevo a od 
válce nejvíce vpravo. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné 
linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Divoký symbol 
 
Válce 1, 3 a 5 mají předdefinované pozadí v podobě těchto divokých symbolů.  
 

   

válec 1 válec 3 válec 5 

Divoký symbol nahrazuje všechny symboly s výjimkou Bonus symbolu  a Viktoriánského divokého symbolu  . 
Divoký symbol se objevuje na celém válci nebo je viditelná pouze jeho část, přičemž pouze tato viditelná část může být součástí 
výhry.  
Pokud se divoký symbol objeví na celém válci v průběhu volných otáček, tak navíc násobí všechny výhry x2.   
 
3. Viktoriánský divoký symbol 
 

3 Viktoriánské divoké symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, aktivují na válcích 1, 3 a 5 Divoké symboly. Tento 
symbol se neobjevuje v průběhu volných otáček. 
 
4. Bonus symbol 
 

Za 3–5 Bonus symbolů  , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle výherní 
tabulky. Tento symbol se neobjevuje v průběhu volných otáček. 
 

Počet symbolů Počet volných otáček 
3 10 

4 15 

5 20 
 
5. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název  3 x 4 x 5 x 

 

Lilie 2.5 10 50 

 

Vaky 2 8 25 

 

Pistole 1.5 6 20 

 

Klobouk 1.5 5 15 

 

A 1 4 12 

 

K 1 4 10 

 

Q 1 4 10 

 

J 0.5 2 5 

 

Desítka 0.5 2 5 

 

Bonus symbol 10  
volných otáček 

15 
volných otáček 

20  
volných otáček 

 

Viktoriánský 
divoký symbol - - - 
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Symbol Název  3 x 4 x 5 x 

 

Divoký symbol - - - 

 

 
WILD MOONS 

 
1. Základní údaje 
 
WILD MOONS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu  
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 

 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny symboly s výjimkou Bonus symbolu  a Stop symbolu . Pokud symbol 
Wild není součástí výherní kombinace, tak postupně expanduje nahoru nebo dolů a doleva, dokud není součástí výherní kombinace. 
Symbol Wild se objevuje na válcích 2, 3, 4 a 5.    
 
3. Symbol BONUS 

Za 3 symboly Bonus , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry minimálně 10 volných otáček 

(bonusových her). Volné otáčky jsou ukončeny, jakmile se objeví symbol Stop . Symbol Bonus se objevuje na válcích 1, 3 
a 5. Neobjevuje se v průběhu volných otáček.  
 

Počet symbolů Počet volných otáček 
3 min. 10 

 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
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Symbol Název  2x 3 x 4 x 5 x 

 

Jitřenka 2 10 15 50 

 

Vlk 1 8 10 25 

 

Kočka  5 8 20 

 

Růžový květ  3 5 15 

 

Červený květ  3 5 15 

 

A  2 4 10 

 

K           2 4 10 

 

Q  2 3 5 

 

J   
2 

 
3 

 
5 

 

Stop     

 

Bonus  Volné otáčky   

 

Wild     

 

 
WILD SWEETS 

 
1. Základní údaje 
 
WILD SWEETS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 14 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu     
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
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2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly. Divoký symbol se může objevit pouze na prvním válci. Pokud je součástí 
výhry divoký symbol, pak je výhra násobena náhodným násobitelem (x2 nebo x3 nebo x5). Pokud Účastník hazardní hry dostane 
výhru z více výherních kombinací, pak tento náhodný násobitel bude shodný pro každou výherní linii, která obsahuje tento divoký 
symbol. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Stroj na bonbóny 5x 10x 100x 

 

Červeno-bílý 
bonbón 4x 8x 25x 

 
Disco bonbón 4x 8x 25x 

 
Černý bonbón 3x 6x 20x 

 
Žluto-bílý bonbón 3x 6x 20x 

 
Fialový bonbón 2x 4x 10x 

 
Červený bonbón 2x 4x 10x 

 
Žlutý bonbón 1x 2x 5x 

 
Zelený bonbón 1x 2x 5x 

 
Modrý bonbón 1x 2x 5x 

 
Divoký symbol - - - 

 

Divoký symbol 
x5 - - - 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Divoký symbol 
x3 - - - 

 

Divoký symbol 
x2 - - - 

 

 
WINGS OF DARKNESS 

 
1. Základní údaje  
 
WINGS OF DARKNESS je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly 
musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 
se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  může padnout na kterémkoliv válci a nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu.  
 
3. Volné otáčky 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více Bonus (scatter) symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 
15 volných otáček. 
 
4. Full house  
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry plné pole symbolů stejného typu a to bez ohledu na jejich barvu, ať už s 
divokým symbolem nebo bez něj, tak se aktivuje bonusová hra Full House. Nejdříve jsou připsány výhry dle výherní tabulky. Poté 
dvě křídla překryjí válce a změní původní symboly na válci tak, že jsou všechny stejné. Nové výhry jsou násobeny x2. 
 

              
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry plné pole symbolů stejného typu a stejné barvy, pak jsou výhry násobeny 
x2. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
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6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Hvězda (divoký symbol) 400x 

 
Zlatý zvonek 8x 

 
Černý zvonek 8x 

 
Modrá sedmička 4x 

 
Červená sedmička 4x 

 
Růžový hrozen 2x 

 
Fialový hrozen 2x 

 
Červené třešně 1x 

 
Černé třešně 1x 

 
Bonus - scatter - 

 

 
Age of Vikings 

 
1. Základní údaje 
 
Age of Vikings je hra s 5 válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 340 Kč v herně a 54 000 - 113 400 Kč v kasinu  
Výše výherního podílu RTP: 93,7 - 97 %     
 

 
2. Bonusová hra ,,Volné otáčky“ 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více Bonus (scatter) symbolů  (výhra je platná bez ohledu na pozici těchto 
symbolů na válci nebo výherní linii),  pak je Účastník hazardní hry oprávněný hrát bonusovou hru-volné otáčky podle výherní 
tabulky. Během této bonusové hry jsou výhry násobeny 2x a na prostředním válci jsou jenom Wild symboly. Při obdržení 2 a více 
Bonus (scatter) symbolů kdekoliv na válcích Účastník hazardní hry rovněž získává výhru v souladu s výherní tabulkou. 
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3. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou bonusového symbolu . 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 2 x 

 
Bonus (scatter) 

200x 
+15 volných 

otáček 

40x 
+15 volných 

otáček 

5x 
+15 volných 

otáček 
2x 

 
Wild (WILD) - - - - 

 
Loď 200x 25x 10x - 

 
Roh 50x 20x 8x - 

 
Sekera 40x 16x 8x - 

 
Pták 30x 12x 6x - 

 
Kladivo 25x 12x 6x - 

 

Helma 15x 8x 4x - 

 
A 12x 6x 3x - 

 
K 12x 6x 3x - 

 
Q 8x 4x 2x - 

 
J 8x 4x 2x - 
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Burning Ocean 
 
1. Základní údaje 
 
Burning Ocean je hra se 4 válci a 25 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 6 120 - 11 520 Kč v herně a 61 200 - 115 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 - 96,6 %   
 

  
2. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
3. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
Symbol 3 x 4 x 
Lebka 8 128 
Prsten 4 64 
Kormidlo 2 16 
A 1 4 
K 1 4 
Q 1 4 
J 1 4 
Mystery 1-64 4-128 

 
V případě tří nebo čtyř "Mystery" symbolů na jedné výherní linii, vyhrává Účastník hazardní hry náhodnou výhru v uvedeném 
rozmezí.  
 
Pokud přijde Účastníkovi hazardní hry v jedné hře plné pole stejných symbolů (A, K, Q a J), výhry z výherních kombinací 
složených ze symbolů A, K, Q a J se zdvojnásobí. 
 

 
COCONUT CRAZE 

 
1. Základní údaje 
 
COCONUT CRAZE je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
s výjimkou symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
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2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě symbolu Bonus . Válce, které obsahují divoký 
symbol, budou posunuty vždy o krok dolů a to až do doby, kde nebudou na válci žádné divoké symboly. Během posunutí se vždy 
zbylé válce roztočí a započítají se případné výhry. Během těchto otáček se Účastníkovi hazardní hry nemění hodnota kreditu, kde 
je zobrazen zůstatek Uživatelského konta. 
 
3. Bonusová hra – volné otáčky 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více scatter symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může hrát 
bonusovou hru volné otáčky, podle výherní tabulky. Během volných otáček jsou na válcích 1,3 a 5 jenom divoké symboly a jenom 
válce 2 a 4 se točí. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Sedmička 2x 5x 25x 

 
BAR 1x 2x 10x 

 
Meloun 0,6x 1x 8x 

 
Ananas 0,6x 1x 6x 

 
Kiwi 0,4x 0,6x 5x 

 
Pomeranč 0,4x 0,6x 4x 

 
Citron 0,2x 0,4x 3x 

 
Třešně 0,2x 0,4x 2x 

 

Divoký symbol 
(WILD) - - - 

 
Bonus (Scatter) 3 volné otáčky 4 volné otáčky 10 volných otáček 
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CRAZY WIZARD 
 
1. Základní údaje 
 
CRAZY WIZARD je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 1, 3, 5, 7, 10. Pomocí tlačítka SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu Sázky na linii. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník hazardní hry volí počet linií. Celková Sázka 
je vypočtena jako součin hodnoty Sázky na linii a počtu zvolených aktivních Linií. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Divoký 
symbol nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolu Drak (Scatter). Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo 
a symboly musejí být za sebou, s výjimkou symbolu Drak (Scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 
Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Vsazená částka na jednu linii = celková sázka do jedné hry/ počet aktivních výherních linií. 
Celková sázka do jedné hry = vsazená částka na jednu linii * počet aktivních výherních linií. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 440 Kč v herně a 54 000 - 104 400 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,2 - 97 %   
 

  
2. Symbol Čaroděj 

Divoký symbol Čaroděj nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Drak  a násobí výhru x2. 
 
3. Bonusová hra VOLNÉ OTÁČKY 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry 3, 4 nebo 5 symbolů Drak (scatter)  , bez ohledu na jejich pozici na 
válcích, vyhrává počet volných otáček, který je uvedený ve výherní tabulce. Při obdržení 2 a více symbolů Drak (scatter) kdekoliv 
na válcích Účastník hazardní hry rovněž získává výhru v souladu s výherní tabulkou. 
 
Pro výpočet výhry v rámci bonusových volných otáček se použije celková sázka do hry a navolený počet linií do hry, v rámci které 
byla bonusová hra spuštěna. 
 
Během volných otáček se může objevit na válcích symbol Čaroděj, který nahradí jeden nebo více symbolů na válcích, čímž mohou 
být utvořeny nové výherní kombinace.  
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce na linii 1 Kč. Výhry z výherních kombinací se přímo úměrně zvyšují v závislosti na výši 
sázky. 
 

Symbol 2 x 3 x 4 x 5 x 
Drak (scatter) 2 5 (10 volných otáček) 20 (20 volných otáček) 100 (30 volných otáček) 
Čaroděj (divoký)   70 500 2000 
Kniha 10 30 200 1000 
Koule 5 20 100 500 
Svíčka   15 75 250 
Láhev   10 50 125 
A, K   5 25 100 
Q, J   5 10 30 
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Symbol 2 x 3 x 4 x 5 x 
10, 9   2 5 25 

 

 
Crystal Spin 

 
1. Základní údaje 
 
Crystal Spin je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran i uprostřed. Symboly musejí být za sebou. Platná je vždy jen 
nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 620 Kč v herně a 54 000 - 106 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,1 - 97 %     
 
2. Divoký symbol  

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly. 
 
 
3. Plné pole symbolů “Full house” 
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry plné pole stejných symbolů třešně, jahody, citrony nebo pomeranče, výhra z 
této výherní kombinace se násobí 2x. 
 

 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
V případě výhry se symboly, které vytvořily výherní kombinaci, odstraní (explodují) z válců a na jejich místo se posunou (spadnou) 
symboly z vyšších pozic na válcích. Účastník hazardní hry tak může obdržet další výhry.  
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 

Wild (WILD) - - - 
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Sedmička 100x 15x 6x 

 

Zvon 50x 10x 5x 

 
Meloun 30x 8x 4x 

 
Hrozen 25x 8x 4x 

 

Švestka 20x 6x 3x 

 

Bar 15x 6x 3x 

 

Jahoda 12x 4x 2x 

 

Pomeranč 12x 4x 2x 

 
Citron 8x 2x 1x 

 

Třešně 8x 2x 1x 

 

 
DESCENDING WILDS 

 
1. Základní údaje 
 
DESCENDING WILDS je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, s výjimkou symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 760 - 11 160 Kč v herně a 57 600 - 111 600 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,8 - 96,8  %     
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny symboly kromě symbolu Bonus.  
 
 
3. Symbol BONUS 
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Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly Bonus  , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává počet volných otáček 
(bonusových her) dle tabulky. Symbol Bonus se objevuje na všech válcích.  
 

Počet Bonus symbolů Počet volných otáček 
3 10 

4 20 

5 30 
 
 
4. Bonusová hra TETRIS 
 
Symboly, jež jsou součástí výherní kombinace (kromě symbolu Bonus), jsou po připsání výhry nahrazeny novými symboly (spadnou 
z vyšších pozic na válcích) a Účastník hazardní hry tak může získat další výhru. Toto se opakuje do té doby, než je zobrazena 
nevýherní kombinace symbolů. 
Po první výměně symbolů se promění Růžový symbol ve Wild . Po druhé a dalších vyměnách symbolů se promění ve Wild navíc i 
Oranžový symbol. 
 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Wild 3 25 100 

 

Růžový symbol 2,5 7,5 25 

 

Oranžový symbol 2,0 5 15 

 

Žlutý symbol 1 3 7,5 

 

Purpurový symbol 1 3 7,5 

 

A 0,5 1,5 5 

 

K 0,5 1,5 5 

 

Q 0,5 1,5 3 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

J 0,5 1,5 3 

 

Bonus 10  
volných otáček 

20  
volných otáček 

30  
volných otáček 

 

 
DIRTY MONEY 

 
1. Základní údaje 
 
DIRTY MONEY je hra s 5 válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu „Žena“. 
Při výhře s pěti symboly v jedné výherní linii je výhra počítána pouze zleva doprava. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace 
na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 9 720 Kč v herně a 54 000 - 97 200 Kč v kasinu  
Výše výherního podílu RTP: 94,6 - 97 %     
 
2. Symbol „PISTOLNÍK“ 

 
Symbol “Pistolník” je nejvyšším výherním symbolem a zároveň symbolem divokým, který nahrazuje všechny ostatní 
symboly s výjimkou symbolu pro volné otáčky ("Žena"). 
Výherní kombinace obsahující 1-4 symboly „Pistolník“ jsou násobeny x2. Výherní kombinace obsahující 5 symbolů 
„Pistolník“ není násobena x2.  
 

3. Bonusová hra "VOLNÉ OTÁČKY" 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry na jedné výherní linii 3, 4 nebo 5 symbolů "Žena", bez ohledu 
na jejich pozici na válcích, vyhrává 15 volných otáček. Při obdržení 3 a více  symbolů “Žena”  kdekoliv na válcích 
Účastník hazardní hry rovněž získává výhru v souladu s výherní tabulkou. 
 
Pro výpočet výhry v rámci bonusových volných otáček se použije celková sázka do hry, v rámci které byla bonusová 

hra spuštěna. 
 
Výhry během volných otáček jsou násobeny podle následujícího pravidla v návaznosti na počet symbolů „Žena“, které volné 
otáčky spustily: 

- 3 symboly "Žena" - všechny výhry jsou násobeny 3x, ve srovnání se standardní tabulkou výher 
- 4 symboly "Žena" - všechny výhry jsou násobeny 4x, ve srovnání se standardní tabulkou výher 
- 5 symbolů "Žena" - všechny výhry jsou násobeny 5x, ve srovnání se standardní tabulkou výher 

 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
Symbol 3 x 4 x 5 x 
Pistolník 32 128 500 
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Dolar 16 64 160 
Auto 12 32 80 
Zbraň 8 16 64 
A 4 8 32 
K 4 8 32 
Q 2 4 16 
J 2 4 16 
Žena 16 32 200 

 

 
DOUBLE SEVENS 

 
1. Základní údaje 
 
DOUBLE SEVENS je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Mystery. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 620 Kč v herně a 54 000 - 106 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,1 - 97 %   
 

 
2. Bonusová hra ,,Mystery“ 

 
Mystery (scatter) výherní kombinace se počítá bez ohledu na to, kde na válcích se tyto symboly objeví. Náhodně 
vygenerovaná výhra se pohybuje v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 

3. Divoký symbol 
 
Divoký symbol nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolu Mystery (Scatter). Divoký symbol může padnout 
kdekoliv na válcích. Jestliže padne na válci divoký symbol, jsou ostatní symboly na válci nahrazeny divokým 
symbolem, s výjimkou Mystery symbolů. Výhry s divokým symbolem ve 

                     výherní linii se násobí 2x. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol 3 x 
Šašek (divoký symbol)  

77 (Double Sevens) x100 
Červená 7 x16 

Žlutá 7 x8 
Troj bar x4 
Dvoj bar x3 

Bar x2 
Třešně x2 

Mystery (scatter) x4 – x100 
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FIRESLAYER 
 
1. Základní údaje 
 
FIRESLAYER je hra se 4 válci a 256 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 9 900 Kč v herně a 54 000 - 99 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,5 - 97 %     
 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly kromě  symbolu. Divoký symbol se skládá ze čtyř částí 

, přičemž na válcích se můžou objevit 1-4 části tohoto symbolu. 
 
3. Bonusová hra volné otáčky 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více scatter symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může hrát 
bonusovou hru volné otáčky podle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 3 x 4 x 

 
Drak 10x 20x 

 
Čaroděj 5x 10x 

 
Rytíř 4x 8x 

 
Vlk 3x 5x 

 
Prsteny 2x 4x 

 
Meče 2x 4x 
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Symbol Název 3 x 4 x 

 
A 1x 3x 

 
K 1x 3x 

 
Q 1x 2x 

 
J 1x 2x 

 
Bonus(Scatter symbol) 10 volných otáček 15 volných otáček 

 

Wild 
(Divoký symbol) - - 

 

 
FORTUNE THUNDER 

 
1. Základní údaje 
 
FORTUNE THUNDER je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 9 900 Kč v herně a 54 000 - 99 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,5 - 97 %     
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol   nahrazuje všechny ostatní symboly. 
 
3. Tetris 
 
V případě výhry se symboly, které jsou součástí výherní kombinace, odstraní z válců a na jejich místo se posunou (spadnou) symboly 
z vyšších pozic na válcích. Účastník hazardní hry tak může získat další výhry. Tento proces se opakuje do doby, kdy nedojde 
k vytvoření žádných nových výherních kombinací. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce 2 Kč. Výhry z výherních kombinací se přímo úměrně zvyšují v závislosti na výši sázky. 
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Symbol Název 3 x 

 
Hvězda 1000 

 
Sedmička 4 

 
Bar 4 

 
Zvonek 2 

 
A 2 

 
K 1 

 
Q 1 

 
Divoký symbol - 

 

 

 
FRUIT SLUSH 

 
1. Základní údaje 
 
FRUIT SLUSH je hra s 5 válci a 243 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 620 Kč v herně a 54 000 - 106 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,1 - 97 %     
 
 
2. Bonusová hra volné otáčky 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více Bonus symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může hrát 
bonusovou hru volné otáčky podle výherní tabulky. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Hvězdy 10x 30x 100x 

 

Sedmička 5x 10x 40x 

 

Bary 3x 6x 20x 

 

Hrozen 2x 5x 15x 

 

Hruška 1x 3x 10x 

 

Jahoda 0.8x 2x 6x 

 

Švestka 0.4x 0.8x 3x 

 

Pomeranč 0.4x 0.8x 3x 

 

Citrón 0.2x 0.4x 2x 

 

Třešně 0.2x 0.4x 2x 

 

Bonus 
(scatter symbol) 10 volných otáček 20 volných otáček 30 volných otáček 

 

 
FRUITS 81 

 
1. Základní údaje 
 
FRUITS 81 je hra se 4 válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Mystery. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 700 Kč v herně a 54 000 - 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 - 97 %    
 
2. Divoký symbol  
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Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou mystery symbolů . Výhry z výherních kombinací obsahující 
divoký symbol jsou násobeny x2. 
 
3. Mystery symbol 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží během hry 3 nebo 4 mystery symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 
náhodně vygenerovanou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 4 x 3 x 

 

Divoký symbol 
(WILD) - - 

 
Mystery 
Symbol 4x – 400x 1x – 40x 

 
Sedmička 400x 40x 

 
Zvonek  50x 10x 

 
Bar 25x 6x 

 
Meloun 15x 4x 

 
Malina 10x 3x 

 
Švestka 8x 2x 

 
Pomeranč 8x 2x 

 
Citron 4x 1x 

 
Třešně 4x 1x 

 

 
MAGIC STARS DELUXE 

 
1. Základní údaje 
 
MAGIC STARS DELUXE je hra s 5 válci a 243 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly 
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musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 
se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol nahrazuje všechny symboly kromě Bonus symbolu . Divoký symbol násobí výhru dle výherní 
tabulky a to podle jejich počtu na jedné linii. Divoký symbol expanduje na celý válec, jestliže je součástí výherní kombinace. 
Objevuje se na válcích 2, 3 a 4. 
 

Počet Divokých symbolů 
na linii 

Násobitel 

1 1 
2 2 

3 3 
 
3. Bonus symbol 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3-5 Bonus symbolů  , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 10-30 volných 
otáček dle výherní tabulky.  
 

Počet Bonus symbolů Počet volných otáček 

3 10 

4 20 
5 30 

 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Hvězda 3.0 4.0 5.0 

 
Sedmička 2.0 3.0 4.0 

 
Zvonky 0.8 1.0 2.0 

 
BAR 0.8 1.0 2.0 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Meloun 0.6 0.8 1.0 

 
Citron 0.6 0.8 1.0 

 
Švestka 0.4 0.6 0.8 

 
Třešně 0.4 0.6 0.8 

 
Divoký symbol - - - 

 
Bonus symbol 

10  
volných otáček 

20  
volných otáček 

30  
volných otáček 

 

 
Really WILD 

 
1. Základní údaje 
 
Really WILD je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Mystery. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 700 Kč v herně a 54 000 - 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 - 97 %   
 

 
2. Divoký symbol  

Divoké symboly ,  nahrazují všechny symboly s výjimkou mystery symbolů . Výhry z výherních kombinací 

obsahující divoký symbol  jsou násobeny x2. Pokud je výhra tvořena jen divokými symboly lvů (výherní kombinace 

), pak se výhra nenásobí x2. 
 
3. Speciální výhra na kombinaci divokých symbolů 

Jestliže přijde tato kombinace divokých symbolů  , tak se počítá jako individuální výherní kombinace a  je to 
nejvyšší možná výhra ve hře x500. Tato speciální výhra spolu s dalšími výhrami dohromady v dané hře nepřekročí maximální limit 
výhry v herně nebo kasinu. 
 
4. Mystery symbol 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží během hry 3 mystery symboly , bez ohledu na jejich pozici na třech válcích, získává 
náhodnou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
5. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Lev (zlatý) Wild (vyplácí 2x) 

 
Lev (stříbrný) Wild 

 
Sedmička 20x 

 
Meloun 12x 

 
Hrozen 8x 

 
BAR 6x 

 
Švestka 4x 

 
Pomeranč 3x 

 
Třešně 2x 

 
Citron 2x 

 
Mystery 4x - 200x 

 

 
Twenty Seven 

 
1. Základní údaje 
 
Twenty Seven je hra se 3 válci a 27 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 520 Kč v herně a 54 000 - 115 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 - 97 %   
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2. Divoký symbol 
 
Nejvyšší symbol "27" může tvořit výherní kombinaci dle výherní tabulky a zastává i funkci divokého symbolu, který nahrazuje 
všechny ostatní symboly s výjimkou "Mystery" symbolu. 
 
3. Mystery symbol 
 
Když dostane Účastník hazardní hry 3 Mystery symboly v jedné hře na výherní linii, vyhrává náhodnou výhru v rozmezí uvedeném 
ve výherní tabulce. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol 3 x 
27(divoký symbol) 500 

Mystery 4 - 500 
Hvězda 30 
Meloun 20 
Hrozny 8 

Pomeranč 6 
Citron 4 
Třešně 4 

 

 
BLACK WINGS 

 
1. Základní údaje 
 
BLACK WINGS je hra se 4 válci a 54 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Všechny výherní kombinace jsou počítány nezávisle na levé a pravé straně. Symboly 
musejí být za sebou. Hra je rozdělena do dvou částí: * levá část: válec 1-3, criss-cross 27 linií, * pravá část: válec 2-4, criss-cross 
27 linií. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 

 
2. Divoký symbol 

 
Wild symbol nahrazuje všechny symboly. 
 

3. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Orel 50x 

 
Sopka 20x 

 
Pařát 12x 

 
Lebka 8x 

 
Zlatá mince 6x 

 
A 4x 

 
K 4x 

 
Q 2x 

 
J 2x 

 
Wild (wild) - 

 

 
BREAK THE BANK 

 
1. Základní údaje 
 
BREAK THE BANK je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 040 - 10 800 Kč v herně a 50 400 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97,2 %   
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2. Bonusová hra ,,Volné otáčky” 
 

 
 

Jakmile Účastník hazardní hry obdrží 3 bonusové symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, může začít hrát 
bonusovou hru “volné otáčky”. Na obrazovce se objeví 3 bankovní trezory. Z těchto tří trezorů si Účastník hazardní hry vybere 
jeden. Pod trezory se schovávají čísla, která značí, kolik volných otoček Účastník hazardní hry vyhrál (podle výherní tabulky). Poté 
se spustí bonusová hra, která se hraje na dolní a horní obrazovce IVT. Během každého kola této bonusové hry se válce na obou 
obrazovkách zastavují ve shodných pozicích, tj. se stejnými symboly na horní i dolní obrazovce. Na dolní obrazovce Účastník 
hazardní hry obdrží všechny možné výhry ve standartním módu (5 výherních linií) a na horní obrazovce Účastník hazardní hry 
obdrží všechny možné výhry v criss cross módu (27 výherních linií). Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry 
ani výherní podíl. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Název Symbol 3 x 

Bonus 
 

10,15 nebo 20 
volných otáček 

Zlato 
 

100x 

Diamant 
 

32x 

Peníze 
 

16x 

Zlaté mince 
 

8x 

Stříbrná mince 
 

6x 
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A, K 
 

4x 

Q, J 
 

2x 

 

 
Celtic Magick 

 
1. Základní údaje 
 
Celtic Magick je hra se 4 válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 160 Kč v herně a 54 000 - 111 600 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,8 - 97 %     
 

 
2. Speciální symbol 
 
Při každé otáčce se náhodně vybírá speciální symbol v horní části obrazovky. 
 
3. Bonusová hra „Volné otáčky“ 
 
Pokud je součástí výhry Speciální symbol, pak může Účastník hazardní hry začít hrát bonusovou hru Volné otáčky. Počet volných 
otáček a velikost násobitele, kterým se násobí výhry z výherních kombinací během volných otáček, je určena touto tabulkou. Pro 
účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
 

Speciální symbol Počet volných otáček Násobitel 
Čarodějnice 20 4 

Keltské srdce 15 3 
Triangl 10 3 

Keltský kříž 8 2 
Hvězda 8 2 

Strom života 8 2 
A 5 1 
K 5 1 
Q 5 1 
J 5 1 

 
4. Divoký symbol 
 
Během volných otáček na sebe bere Speciální symbol funkci Divokého symbolu. 
 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
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Výherní tabulka udává výhry při sázce 2 Kč.  
 
 

Symbol Název 3 x 4 x 

 
Čarodějnice 10 20 

 
Keltské srdce 8 16 

 
Triangl 6 12 

 
Keltský kříž 4 8 

 
Hvězda 4 8 

 
Strom života 4 8 

 
A 2 4 

 
K 2 4 

 
Q 2 4 

 
J 2 4 

 

 
DIAMOND SPIN 

 
1. Základní údaje 
 
DIAMOND SPIN je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 580 - 10 800 Kč v herně a 55 800 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 96,9 %   
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly. Divoký symbol zůstává pro danou sázku na příslušné pozici na válci 
až do výherní kombinace, jejíž je součástí nebo maximálně 3 otáčky a to bez ohledu na změnu sázky, hry, Účastníka hazardní hry 
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nebo restart terminálu. Pokud Účastníkovi hazardní hry během těchto 3 otáček nepřijde výhra, tak Divoký symbol expanduje 
náhodně na další 3-4 pozice na válcích a nahradí symboly na těchto pozicích. Divoký symbol má 4 různé barevné verze a mění 
barvu po každé otáčce, kdy celobarevný symbol je posledním symbolem před jeho expanzí na další pozice. Divoký symbol se 
objevuje pouze na prostředním válci.  
 
3. Kaskádové symboly 
 
Po udělení každé výhry jsou symboly, které jsou součástí této výherní kombinace, nahrazeny novými a je udělena nová výhra. Toto 
se opakuje až do okamžiku, kdy takovou výměnou symbolů není dosaženo nové výhry.   
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název  3 x 

 
Diamant 15 

 
Slza 4 

 
Ovál 2 

 
Trojúhelník 1 

 
A 0.5 

 
K 0.5 

 
Q 0.5 

 
J 0.5 

 

 

 

Divoký symbol - 
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Symbol Název  3 x 

 
 

 
Fruit Massacre 

 
1. Základní údaje 
 
Fruit Massacre je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 700 Kč v herně a 54 000 - 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 - 97 %     
 

  
2. Joker symbol 

Kdykoliv se objeví na válcích Joker symbol , hra se automaticky přepne na toto kolo do criss cross módu (ze standartního 
režimu – 5 výherních linií, do criss cross módu – 27 výherních linií). 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Joker 100x 

 
Meloun 32x 

 
Jahoda 16x 

 
Švestka 8x 

 
Hruška 5x 

 
Pomeranč 4x 
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Symbol Název 3 x 

 
Citron 3x 

 
Třešně 2x 

 

 
GRAND JEWELS 

 
1. Základní údaje 
 
GRAND JEWELS je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 9 900 Kč v herně a 54 000 - 99 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,5 - 97 %   
 

 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol   nahrazuje všechny ostatní symboly. 
 
3. Bonusová hra „Win respin“ 
 
Kdykoliv Účastník hazardní hry obdrží výhru, tak symboly, které jsou součástí výherní linie, se na tomto místě zablokují. Všechny 
ostatní symboly se znovu zdarma roztočí a pokud dojde k výhře, pak se symboly tvořící další výhru opět zablokují a znovu se 
zdarma roztočí zbylé symboly. Toto se může opakovat do doby, pokud nepřijde další výhra. Pro účely výpočtu výhry v rámci respinů 
se použije výše sázky do hry, která tyto respiny spustila. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Diamant 5x 10x 25x 

 
Smaragd 4x 8x 20x 

 
Rubín 2x 4x 10x 

 
Rodolit 2x 4x 10x 

 
Safír 2x 4x 10x 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Ametyst 1x 2x 4x 

 
Perla 1x 2x 4x 

 
A 0,5x 1x 2x 

 
K 0,5x 1x 2x 

 
Q 0,5x 1x 2x 

 
Divoký symbol 

(WILD) - - - 

 

 
KING OF DIAMONDS 

 
1. Základní údaje 
 
KING OF DIAMONDS je hra s 5 válci a 243 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 
se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 6 300 - 11 880 Kč v herně a 63 000 - 118 800 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,4 - 96,5 %     
 

 
2. Bonusová hra ,,volné otáčky” 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více Bonus (scatter) symbolů  (výhra je platná bez ohledu na pozici těchto 
symbolů na válci nebo výherní linii), pak je Účastník hazardní hry oprávněný hrát bonusovou hru-volné otáčky podle výherní 
tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Tetris 
 
V případě výhry se symboly (s výjimkou Bonus symbolů), které vytvořily výherní linii, odstraní z válců a na jejich místo se posunou 
("spadnou") symboly z vyšších pozic na válcích. Účastník hazardní hry tak může obdržet další výhry. Pokud Účastníkovi hazardní 
hry „spadne“ během jedné výhry výhra podruhé, tak se tato násobí 2x, pokud potřetí, pak se násobí 3x. 
 
4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou Bonus symbolů. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
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Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Wild - - - 

 

Bonus 
(Scatter) 

20 volných 
otáček 

15 volných 
otáček 

10 volných 
otáček 

 
Diamant 250x 25x 15x 

 
Rubín 125x 20x 10x 

 
Ametyst 75x 12x 6x 

 
Safír 20x 10x 5x 

 
Jantar 15x 8x 4x 

 
Nefrit 12x 6x 3x 

 
Citrín 8x 4x 2x 

 
Tyrkys 5x 2x 1x 

 

 
Lucky Game 

 
1. Základní údaje 
 
Lucky Game je hra se 4 válci a 25 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Mystery (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 160 Kč v herně a 54 000 - 111 600 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,8 - 97 %   
 

 
2. Mystery 

Za 3-4 Mystery (scatter)  symboly, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodně 
vygenerovanou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
3. Plné pole symbol (full house) 
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Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry plné pole stejných symbolů (A, K, Q nebo J), výhra se násobí 2x. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol 3 x 4 x 

 
x8 x128 

 
x4 x64 

 
x2 x16 

 
x1 x4 

 
x1 x4 

 
x1 x4 

 
x1 x4 

 
x1-x64 x4-x128 

 

 
LUXOR TEMPLE II 

 
1. Základní údaje 
 
LUXOR TEMPLE II je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 700 Kč v herně a 54 000 - 117 000 Kč v kasinu    
Výše výherního podílu RTP: 93,5 - 97 %    
 

 
2. Bonusová hra ,,volné otáčky” 
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Pokud při jedné otáčce přijdou 3 bonusové symboly, spustí se bonusová hra. Bonusové symboly se vyskytují pouze na válcích 2,3,4. 
Potom se Účastník hazardní hry dostane na obrazovku, kde si může zvolit jeden ze 3 sárkofágů. Získá výhru ve formě určitého počtu 
volných otáček – podle toho, který sarkofág si vybere, získá 10, 20, nebo 30 volných otáček. Interakce Účastníka hazardní hry 
nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry, v rámci 
které byly volné otáčky spuštěny.  
 

 
 

3. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou a    symbolů.  Pokud na válci přijde 
divoký symbol, pak expanduje (pokud vytvoří novou výhru) a pokryje tento celý válec divokým symbolem. 
 
 
 
4. Eye of Rah 

Pokud je výherní linie na konci doplněna symbolem Eye of Rah , tak se spustí Bonus Eye of Rah. V symbolu Eye of Rah 
se objeví náhodný násobitel (x3, x4, x5, x6 nebo x7), kterým se násobí původní výhra. Eye of Rah se vyskytuje pouze na posledním 
válci. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry v Kč při sázce 5 Kč.  
  

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 

Faraon 1000 250 45 

 

Pyramida 500 150 25 

 

Hawk 250 65 13 
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Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Ankh 125 25 7 

 
A 25 8 3 

 
K 25 8 3 

 
Q 12 4 2 

 
J 12 4 2 

 

Bonus - - - 

 

Wild  - - - 

 

Eye of Rah - - - 

 

 
MAGIC STARS EXTREME 

 
1. Základní údaje 
 
MAGIC STARS EXTREME je hra s 5 válci a criss cross 243 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly 
musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 
se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu     
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %    
  

 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol nahrazuje všechny symboly kromě Bonus symbolu . Divoký symbol násobí výhry dle výherní tabulky 
x2 až x16 a to podle počtu těchto symbolů na výherní linii. Divoký symbol se objevuje na válcích 2, 3, 4 a 5. 
 
 

Počet Násobitel 

1 2 

2 4 

3 8 
4 16 
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3. Bonus symbol 

Za 3-5 Bonus symbolů  v jedné hře, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10-30 volných 
otáček dle výherní tabulky. V průběhu volných otáček nelze získat další volné otáčky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných 
otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
  
 

Počet symbolů Počet otáček 

3 10 

4 20 

5 30 

 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
Hvězda 

  
10 20 50 

 
Sedmička 

  
5 10 20 

 
Zvony 

  
2 4 8 

 
Bary 

  
2 4 8 

 
Meloun 

  
1 2 4 

 
Citron 

  
1 2 4 

 
Švestka 

  
0,5 1 2 

 
Třešně 

  
0,5 1 2 

 
Divoký symbol 2 x  4 x 8 x 16 x  

 
Bonus symbol 

  10 
volných 
otáček 

20 
volných 
otáček 

30 
volných 
otáček 
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METALLIC REELS 
 

1. Základní údaje 
 
METALLIC REELS je hra se 3 válci a 36 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 700 Kč v herně a 54 000 - 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 - 97 %   
 

 
  
2. Divoké symboly 

Symbol Wild  nahrazuje po jeho zobrazení na válci všechny zbývající symboly na daném válci za symbol Wild, ale pouze 
v případě, kdy má tímto dojít k výhře. Tento symbol se vyskytuje pouze na válcích 1 a 3. 

Symbol Wild X  nahrazuje všechny symboly a pokud se tento symbol objeví na výherní linii, potom je výhra z takové 
výherní kombinace násobena x2. Tento symbol se vyskytuje pouze na prostředním válci. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Wild X  

 
Wild  

 
Sedmička 100x 

 
Zvonky 32x 

 
Meloun 16x 

 
Hrozen 8x 

 
Švestky 5x 

 
Pomeranč 4x 
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Symbol Název 3 x 

 
Citrón 3x 

 
Třešně 2x 

 

 
MIDAS FRUIT 

 
1. Základní údaje 
 
MIDAS FRUIT je hra se 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Mystery 
(scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 4 680 - 12 060 Kč v herně a 46 800 - 120 600 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,3 - 97,4 %     
 

 
2. Bonusová hra ,,Tetris” 
 
V případě výhry se symboly (s výjimkou Mystery symbolu), které vytvořily výherní kombinaci (včetně všech Wild symbolů), 
odstraní z válců a na jejich místo se posunou ("spadnou") symboly z vyšších pozic na válcích. Účastník hazardní hry tak může 
obdržet další výhry.  
 
3. Divoký symbol 

Divoký  symbol se může objevit kdekoliv na válcích. Divoký symbol nahrazuje na daném válci všechny ostatní symboly (s 
výjimkou Mystery symbolu) za divoký symbol. 
 
4. Mystery symbol 

Za 3-5 Mystery  (scatter) symbolů, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodně 
vygenerovanou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
  

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 

WILD 
(Divoký) - - - 
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Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 

Meloun 150x 12x 5x 

 

Hrozen 80x 8x 4x 

 

Malina 40x 6x 3x 

 
Švestka 20x 4x 2x 

 

Pomeranč 20x 4x 2x 

 

Třešně 10x 2x 1x 

 

Citron 10x 2x 1x 

 

Mystery 
(Scatter) 10x – 150x 2x – 50x 1x – 30x 

 

 
SILVER FRUITS 

 
1. Základní údaje 
 
SILVER FRUITS je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Ostružina (Bonus). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 980 Kč v herně a 54 000 - 109 800 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,9 - 97 %     
 

  
2. Bonusová hra "Volné otáčky" 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží během jedné hry 3, 4 nebo 5  symbolů, bez ohledu na to, jestli jsou na výherní linii, 
potom je oprávněný hrát bonusovou hru Volné otáčky podle výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se 
použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou  symbolu.  
 
4. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Hvězda (Wild) 40x 10x 4x 

 
Zlatý zvonek 10x 3,2x 0,8x 

 
Stříbrný zvonek 10x 3,2x 0,8x 

 
Meloun 8x 2,4x 0,6x 

 
Hrozen 8x 2,4x 0,6x 

 
Jahoda 6x 1,6x 0,4x 

 
Švestka 6x 1,6x 0,4x 

 
Pomeranč 4x 0,8x 0,2x 

 
Citrón 4x 0,8x 0,2x 

 
Třešně 4x 0,8x 0,2x 

 
Hruška 4x 0,8x 0,2x 

 
Ostružina (Bonus) 30 volných otáček 20 volných otáček 10 volných otáček 

 

 
STEAM LORD 

 
1. Základní údaje 
 
STEAM LORD je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
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Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 

 
2. Bonusová hra „Bonusové kolo“ 

Za 3-5 Bonus symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry bonusovou hru Bonusové kolo. 
Stisknutím tlačítka START uprostřed Bonusového kola na spodní obrazovce se Bonusové kolo roztočí a zastaví se na jedné z 
možných výher. V bonusové hře Bonusové kolo může Účastník hazardní hry získat volné otáčky (5, 10 nebo 15 volných otáček) 
nebo vyhrát násobky jeho aktuální sázky (10x, 25x, 30x, 1000x). Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše 
sázky do hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna. 
 

 
 
3. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou  symbolu. Divoký symbol expanduje přes celý válec, na kterém 
se objevil, pokud by mělo tímto dojít k výhře. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Dívka 5x 20x 200x 

 
Starý muž 4x 15x 100x 

 
Mladý muž 3x 10x 50x 

 
Vzducholoď 2x 5x 25x 

 
Truhla 2x 4x 20x 

 
A 1x 3x 15x 

 
K 1x 2x 10x 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Q 1x 2x 5x 

 
Bonus (Scatter) - - - 

 

Divoký symbol 
(Wild) - - - 

 

 
TRIPLE CASH 

 
1. Základní údaje 
 
TRIPLE CASH je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Mystery (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol se může objevit na všech válcích. Jestliže na válci padne divoký symbol, jsou ostatní symboly na daném 
válci nahrazeny divokým symbolem, s výjimkou Mystery symbolů. Výhry s divokým symbolem ve výherní linii se násobí 2x. 
 
3. Mystery 

Za 3 Mystery (scatter) symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodně 
vygenerovanou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 3 x 

 
Divoký symbol 

 
 
 

 
Ca$h x100 
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Symbol Název 3 x 

 
Meloun x16 

 
Hrozen x8 

 
Švestka x4 

 
Pomeranč x3 

 
Citron x2 

 
Třešně x2 

 
Scatter x4-x100 

 

 
Vegas Star X 

 
1. Základní údaje 
 
Vegas Star X je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Mystery (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 12 600 Kč v herně a 54 000 - 126 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93 - 97 %   
 

 
2. Mystery symbol 

Za 3 Mystery (scatter) symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodně 
vygenerovanou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
3. Divoký symbol 

Divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou Mystery symbolu . 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
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WILD STRIKE 

 
1. Základní údaje 
 
WILD STRIKE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 14 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu     
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 

Symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud je tento symbol součástí výherní kombinace, je taková výhra násobena 
náhodným násobitelem x2, x3 nebo x5. Symbol Wild se objevuje pouze na válci 1.  
 
3. Mystique Bonus 
 

Symbol Název 3 x 

 
Hvězda 30x 

 
Zvon 15x 

 
Meloun 10x 

 
Hrozny 8x 

 
BAR 6x 

 
Švestka 4x 

 
Pomeranč 4x 

 
Citron 2x 

 
Třešně 2x 

 
Wild  - 

 

Mystery 
(Scatter) 4x - 200x 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Sedmička 5 10 100 

 
Meloun 4 8 25 

 
Hrozen 4 8 25 

 
Švestka 3 6 20 

 
Pomeranč 3 6 20 

 
Citrón 2 4 10 

 

Třešně 2 4 10 

 
A 1 2 5 

 
K 1 2 5 

 
Q 1 2 5 

 
Wild 5x    

 
Wild 3x    

 
Wild 2x    
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Wild    

 

 
X-LINE 

 
1. Základní údaje 
 
X-LINE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry 
volí hodnotu celkové Sázky. Výhry se počítají z obou stran i ze středu. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Mystery. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu    
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %    
 

 
2. Mystery symbol 

Za 3-5 Mystery (scatter) symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodně 
vygenerovanou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Hvězda 12x 200x 750x 

 
7 6x 50x 150x 

 
Bar 6x 24x 70x 

 
Švestka 3x 16x 50x 

 
Pomeranč 3x 8x 50x 

 
Citron 2x 6x 30x 



 

69 
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Třešně 2x 6x 30x 

 
Mystery 2x-12x 6x-200x 30x – 750x 

 

 
AMAZING DIAMONDS 

 
1. Základní údaje 
 
AMAZING DIAMONDS je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Mystery. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 520 Kč v herně a 115 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 %   
 

 
2. Symbol MYSTERY 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 Mystery symboly  , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává náhodnou výhru 
v rozmezí dle výherní tabulky. 
 
3. Symbol WILD 

Symbol Wild   nahrazuje všechny symboly kromě Mystery symbolu.  
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 

Wild 500 

 

Diamant 30 

 

Rubín 20 

 

Smaragd 8 
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Symbol Název 3 x 

 

Zafír 6 

 

Ametyst 4 

 

Topaz 4 

 

Mystery 5-500 

 

 
DEMONIO II 

 
1. Základní údaje 
 
DEMONIO II je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 520 Kč v herně a 115 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 %   
 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly. Poté, co se objeví na válci, expanduje na všechny nejbližší okolní symboly. 
Divoký symbol se objevuje na všech válcích. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty výher při sázce 10 Kč.  
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Joker 1000 256 32 

 
Monster 512 64 24 

 
Pentagram 256 32 16 
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FANTASTIC DRAGON 

 
1. Základní údaje 
 
FANTASTIC DRAGON je hra s 5 válci a 15 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 980 Kč v herně a 109 800 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,9 %   
   

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly. Divoký symbol se objevuje na válcích 3, 4 a 5. 
 
3. Dračí dech 

Kombinace symbolu  , , ,  nebo  na prvním válci a Divokého symbolu  na jiném válci 
stejného řádku aktivuje “Dračí dech”. Symbol na prvním válci poté expanduje směrem doprava mezi prvním válcem a Divokým 
symbolem a Účastník hazardní hry získává výhru dle výherní tabulky. 
 
 
Dračí dech před  

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Kříž 128 24 12 

 
Vidle 64 16 8 

 
666 32 12 8 

 
Věnec 32 12 8 

 
A 16 8 4 

 
K 16 8 4 

 
Q 12 8 4 

 
J 12 8 4 

 

Divoký symbol 
(Wild) - - - 
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Dračí dech po 

 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Dračí štít 5 10 15 

 

Čaroděj 4 5 10 

 

Dračí vejce 4 5 10 

 

Dračí prsten 3 4 8 

 

Lektvar 3 4 8 

 

A 2 3 6 

 

K 2 3 6 

 

Q 1 2 5 

 

J 1 2 5 

 

Desítka 1 2 5 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Divoký symbol    

 

 
Fruit Box 

 
1. Základní údaje 
 
Fruit Box je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. Platná 
je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 12 240 Kč v herně a 122 400 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,2 %   
  

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  může padnout na kterémkoliv válci a nahrazuje jakýkoliv symbol. Jestliže výherní linie obsahuje divoký 
symbol, potom se všechny symboly (včetně divokého symbolu) na výherní linii znovu zdarma roztočí a vylosují se další symboly. 
Pokud budou znovu vylosované symboly obsahovat divoký symbol a linie bude výherní, tak se připíše výhra a symboly se znovu 
zdarma roztočí. Pokud nebude součástí výherní linie divoký symbol, potom se připíše výhra a Účastník hazardní hry dál pokračuje 
ve hře. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Zvonek 10x 

 
Meloun 8x 

 
Kiwi 5x 

 
Švestka 4x 

 
Pomeranč 3x 

 
Citrón 2x 
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Symbol Název 3 x 

 
Třešně 1x 

 
Wild - 

 

 
Hot Pursuit 

 
1. Základní údaje 
 
Hot Pursuit je hra s 5 válci a 15 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 1, 5, 15. Hra obsahuje 11 různých symbolů. 
Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu Sázky na linii. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník hazardní hry volí 
počet linií. Celková Sázka je vypočtena jako součin hodnoty Sázky na linii a počtu zvolených aktivních Linií. Výhry jsou počítány 
zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní 
kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Vsazená částka na jednu linii = celková sázka do jedné hry/ počet aktivních výherních linií. 
Celková sázka do jedné hry = vsazená částka na jednu linii * počet aktivních výherních linií. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 75 Kč v herně a 750 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 8 370 – 8 640 Kč v herně a 83 700 – 86 400 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 - 93,8 %   
 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou Bonus symbolu . Pokud na válci přijde divoký 
symbol, potom expanduje (pouze v případě, vytvoří-li novou výhru) a pokryje celý válec. Divoký symbol se vyskytuje na válcích 
2, 3, 4 a 5. 
 
3. Bonusová hra - Volné otáčky 

Za 3-5 Bonus symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10-30 volných otáček dle 
výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry v Kč při celkové sázce 15 Kč. Výhry z výherních kombinací se přímo úměrně zvyšují v závislosti na 
výši sázky. 
   

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Auto 1500 500 80 
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Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Policejní auto 1000 250 50 

 
Tachometr 500 120 30 

 
Motor 210 70 16 

 
Odznak 100 30 8 

 
A 50 10 5 

 
K 50 10 5 

 
Q 30 5 2 

 
J 30 5 2 

 
Wild - - - 

 
Bonus 30 volných 

otáček 
20 volných 

otáček 
10 volných 

otáček 

 

 
MAYA GOLD 

 
1. Základní údaje 
 
MAYA GOLD je hra s 5 válci a 25 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 160 Kč v herně a 111 600 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,8 %   
 
2. Slot bonus 

Symbol válce se objevuje pouze na válcích 2, 3 a 4. Kdykoliv přijdou tyto 3 symboly dohromady, je Účastníkovi hazardní 
hry umožněno zvolit si jeden z těchto symbolů a poté se zobrazí animace s výší výhry. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv 
na výsledek hry ani výherní podíl.   
 
3. Block bonus 
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Symboly kamenného bloku  se objevují pouze na válcích 1, 3 a 5. Kdykoliv přijdou tyto 3 symboly najednou, spustí se 
bonusová hra Block Bonus. Účastník hazardní hry se dostane na novou obrazovku a na obrazovce se ukáže 15 bloků. Účastník 
hazardní hry si zvolí blok, blok se otočí a ukáže hodnotu výhry. Proces se opakuje dokud se potřetí neukáže stejná hodnota výhry. 
Tuto výhru pak Účastník hazardní hry získá. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 
 
4. Bonusová hra “Volné otáčky” 

Za 3-5 Bonus symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10-30 volných otáček dle 
výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
5. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly s výjimkou , , . 
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry v Kč při celkové sázce 5 Kč.  
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Pyramida 300 100 16 

 
Tucan 200 50 10 

 
Lebka 100 24 6 

 
Dýky 42 14 3 

 
A 20 6 2 

 
K 20 6 2 

 
Q 10 3 1 

 
J 10 3 1 

 
Block - - Block bonus  
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Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Slot - - 

 
Slot bonus  

 

 
Bonus 30 volných 

otáček 
20 volných 

otáček 
10 volných 

otáček 

 
Wild - - - 

 

 
MONEY FRENZY 

 
1. Základní údaje 
 
MONEY FRENZY je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
   

 
2. Bonusová hra Volné otáčky 

Pokud Účastník hazardní hry získá 3 a více symbolů a to bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak je oprávněný hrát 
bonusovou hru volné otáčky. Počet volných otáček je uvedený ve výherní tabulce. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček 
se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Divoký symbol „Wild“ 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly kromě symbolu . Účastník hazardní hry získává výhru dle výherní 
tabulky. 
 
Divoký symbol zůstává na dané pozici až do výherní kombinace, jíž se stane součástí. Tato blokace je vázána výhradně na sázku, 
při které byl Divoký symbol získán. Změnou sázky je symbol odblokován.  
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Trezor 10x 40x 200x 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Bankovní pytle 5x 15x 60x 

 

Peníze 3x 8x 30x 

 

Zvon 2x 5x 15x 

 

Třešně 1x 2x 8x 

 

A 0.5x 1x 4x 

 

K 0.5x 1x 4x 

 

Q 0.5x 1x 4x 

 

Divoký symbol 
(Wild) 

 
 

 
 

 
 

 

Bonus 
(scatter symbol) 

 
10 volných otáček 

 
20 volných otáček 

 
30 volných otáček 

 

 

 
TEMPLE QUEST 

 
1. Základní údaje 
 
TEMPLE QUEST je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Scatter. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 700 Kč v herně a 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 %   
 

  
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou Scatter symbolu  a také tvoří výherní kombinace dle 
výherní tabulky. 
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3. Bonusová hra volné otáčky 

Za 3-5 Scatter symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10-30 volných otáček dle 
výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce 10 Kč.  
 
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Joker 
(Divoký symbol) 20 100 500 

 
Červená sedmička 10 40 200 

 
Modrá sedmička 10 40 200 

 
Jahoda 10 30 120 

 
Hruška 10 30 120 

 
Meloun 4 20 80 

 
Hrozny 4 20 80 

 
Švestka 2 10 40 

 
Pomeranč 2 10 40 

 
Citrón 2 10 40 

 
Třešně 2 10 40 

 
Scatter symbol 10 volných otáček 20 volných otáček 30 volných otáček 
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TEMPLE QUEST EXTREME 
 

1. Základní údaje 
 
TEMPLE QUEST EXTREME je hra s 5 válci a 256 criss cross výherními liniemi. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a 
symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry 
z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   

 
 

2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly kromě Bonus symbolu .  
 
3. Bonus symbol 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3-5 Bonus symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 10-30 volných 
otáček dle výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné 
otáčky spuštěny. 
 

Počet Bonus symbolů Počet volných otáček 

3 10 

4 20 

5 30 

 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Sedmička červená 1 1.6 4 

 
Sedmička modrá 1 1.6 4 

 
Meloun 0.8 1 1.6 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Hrozen 0.8 1 1.6 

 
Švestka 0.6 0.8 1 

 
Pomeranč 0.6 0.8 1 

 
Citron 0.4 0.6 0.8 

 
Třešně 0.4 0.6 0.8 

 
Bonus symbol 10  

volných otáček 
20  

volných otáček 
30  

volných otáček 

 
Divoký symbol    

 

 
ULTRA FRUIT 27 

 
1. Základní údaje 
 
ULTRA FRUIT 27 je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
   

2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly. Divoký symbol se může objevit pouze na prvním válci. 
 
3. Bonusová hra Hyperspin 
 
Jestliže Účastník hazardní hry obdrží výherní kombinaci, která obsahuje divoký symbol, pak se spouští bonusová hra Hyperspin. 
V této bonusové hře zůstane divoký symbol na své pozici a u všech ostatních symbolů se provede respin (znovu roztočení válců 
zdarma). Pokud je po tomto respinu nějaká výhra, tak se provede další respin. Tento proces se může opakovat max. 3x za sebou. 
Pokud nepřijde výhra, tak se další respin neprovádí. 
V průběhu bonusové hry se všechny dosažené výhry násobí x2. Pro účely výpočtu výhry se použije výše sázky do hry, v rámci které 
byla bonusová hra spuštěna. 
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4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce 2 Kč.  
 
 

Symbol Název 3 x 

 
Sedmička 200 

 
Zvonek 8 

 
Meloun 4 

 
Jahoda 4 

 
Švestka 2 

 
Pomeranč 2 

 
Citrón 1 

 
Třešně 1 

 
Divoký symbol - 
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VAMPYRE´S MOON 
 
1. Základní údaje 
 
VAMPYRE´S MOON je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 13 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Měsíc (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 
se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 700 Kč v herně a 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 %   
 

  
2. Denní a Noční mód 
 
Hra se přepíná mezi dvěma módy – denním a nočním. Indikátor nočního a denního módu je nad válci uprostřed. K přepnutí mezi 
denním a nočním módem dojde automaticky cca po 50 hrách, kdy se mění i grafika hry. Bonusové hry se do tohoto čísla nepočítají. 
 
3. Divoký symbol denní mód 

Pokud je divoký symbol součástí výherní kombinace v denním módu , pak se tato výherní linie označí, v dalším kole všechny 
její symboly zůstanou stát a provede se respin zdarma. Pokud v tomto respinu nepadne výhra, tak se výhra z takto označených linií 
započítá Účastníkovi hazardní hry ještě jednou a Účastník hazardní hry pokračuje dál ve hře standardním způsobem. Pokud v tomto 
respinu padne výhra, tak se výhra z takto označených linií započítá Účastníkovi hazardní hry znovu a k tomu nově dosažená výhra. 
Pokud je divoký symbol součástí i nově dosažené výherní kombinace, pak se tato výherní linie zase označí (přičemž vždy ta, která 
byla Účastníkovi hazardní hry už započítaná 2x, se odznačí), v dalším kole všechny její symboly zůstanou stát a provede se opět 
respin zdarma. Výhra z takto označených linií se poté započítá Účastníkovi hazardní hry ještě jednou. Pro účely výpočtu výhry v 
rámci těchto respinů se použije výše sázky do hry, v rámci které byly spuštěny. 
 
 
4. Divoký symbol noční mód 

Divoký symbol může padnout na kterémkoliv válci. Divoký symbol v nočním módu  mění všechny okolní symboly na 
divoký symbol.  
 
5. Volné otáčky 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více scatter symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může hrát 
bonusovou hru volné otáčky. Scatter symbol expanduje přes celý válec. Pod každým scatter symbolem se skrývá určitý počet 
volných otáček. Účastník hazardní hry má možnost si vybrat 1-3 scatter symboly podle toho, kolik scatter symbolů vyhrál.  
Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 scatter symboly, vybírá jeden z nich (možná výhra 10-20 volných otáček). 
Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 4 scatter symboly, vybírá dva z nich (možná výhra 15-35 volných otáček). 
Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 5 scatter symbolů, vybírá tři z nich (možná výhra 30-60 volných otáček). 
Součet všech takto vybraných čísel určuje celkový počet volných otáček. Zbylé dva symboly poté, co jsou Účastníkem hazardní hry 
Scatter symboly vybrány, automaticky zobrazí, kolik se pod nimi skrývalo volných otáček. 
Během bonusové hry jsou všechny symboly počítány jako scatter symbol. To znamená, že jsou výherní kombinace symbolů platné 
bez ohledu na jejich pozicích na liniích a válcích. Všechny výherní kombinace jsou počítány zleva doprava a pouze nejvyšší 
kombinace je platná.  
Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček 
se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
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7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry v Kč při sázce 10 Kč.  
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 

Upír 
(Denní mód) 1000 250 40 

 

Dívka 
(Noční mód) 1000 250 40 

 
Číše vína 400  100 30 

 
Kříž 150 50 20 

 
Prsten 100 50 15 

 
Růže 40 20 8 

 
Eso 30 15 6 

 
Král 30 15 6 

 
Dáma 20 10 4 

 
Kluk 20 10 4 

 

Měsíc 
(scatter) 

30-60 
volných otáček 

15-35 
volných otáček 

10-20 
volných otáček 

 

Upír – divoký symbol 
(Noční mód) - - - 

 

Dívka – divoký symbol 
(Denní mód) - - - 

 

 
WICKED WILD WITCH 

 
1. Základní údaje 
 
WICKED WILD WITCH je hra se 4 válci a 256 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 
se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 9 900 Kč v herně a 54 000 - 99 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,5 - 97 %   
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2. Divoký symbol 
 
Divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Divoký symbol se skládá ze čtyř částí, přičemž na 
válcích se můžou objevit 1-4 části tohoto symbolu. 
 
3. Bonusová hra volné otáčky 
 
Za 3 - 4 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10 - 15 volných otáček dle výherní 
tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Název 3 x 4 x 

 
Diamant 10x 20x 

 
Pták 5x 10x 

 
Sedmičky 4x 8x 

 
Zvon 3x 5x 

 
Hrozny 2x 4x 

 
Třešně 2x 4x 

 
A 1x 3x 

 
K 1x 3x 

 
Q 1x 2x 

 
J 1x 2x 

 
Bonus 

(Scatter) 
10 volných  

otáček 
15 volných 

otáček 

 

Divoký symbol 
(Wild) - - 
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WILD PIRATES 
 

1. Základní údaje 
 
WILD PIRATES je hra s 5 válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 700 Kč v herně a 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 %   
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly kromě symbolů Bonus   a Vlajka . Divoký symbol v případě, kdy 
tímto bude dosaženo výherní kombinace, expanduje na celý válec. 
 
3. Volné otáčky 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více scatter symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může hrát 
bonusovou hru volné otáčky podle výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, 
v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Symbol Vlajka 

Kdykoliv se po zastavení točících válců objeví  symbol Vlajka  , tak se hra automaticky na toto kolo přepne do criss cross 
módu (z 9 výherních linií na 243 výherních linií) a Účastník hazardní hry získává výhry z criss cross módu. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry v Kč při sázce 5 Kč.  
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Kapitán 300 100 16 

 
Dívka 200 50 10 

 
Loď 100 24 6 

 
Pokladnice 42 14 3 

 
A 20 6 2 

 
K 20 6 2 
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Zen Fruits 

 
1. Základní údaje 
 
Zen Fruits je hra se 3 válci a 64 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 700 Kč v herně a 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 %   
   

 
2. Bonusová hra Volné otáčky 

Pokud Účastník hazardní hry získá 3 symboly a to bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak je oprávněný hrát bonusovou 
hru volné otáčky. Počet volných otáček je uvedený ve výherní tabulce. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije 
výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Sedmička 10x 

 
Zvonky 6x 

 
Bar 6x 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Q 10 3 1 

 
J 10 3 1 

 
Bonus 

(Scatter) 
30 

 volných otáček 
20 

  volných otáček 
10 

  volných otáček 

 
Wild 

(Divoký symbol) - - - 

 

Vlajka 
(spouští criss cross) - - - 
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Symbol Název 3 x 

 
Meloun 2x 

 
Hrozny 2x 

 
Švestka 1x 

 
Pomeranč 1x 

 
Citrón 1x 

 
Třešně 1x 

 

Bonus 
(Scatter) 10 volných otáček 

 

 
ROULETTE 

 
1. Pravidla hry a její průběh 
 
Hrací pole rulety obsahuje celkem 37 číselných pozic od 0 do 36. Pod hracím polem je několik mincí různých hodnot. Účastník 
hazardní hry si vybere minci odpovídající hodnoty a dotekem prstu na konkrétní pozici vloží tuto částku do hry. Kolo rulety se 
roztočí po stisknutí tlačítka „START“. Kulička po dotočení kola rulety zůstane v jedné z 37 pozic.  
 
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněžních prostředků H-peněženky, které má Účastník hazardní hry k dispozici. Pole 
„VÝHRA“ zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vyhrál v poslední odehrané hře. Pole „CELKOVÁ SÁZKA“ zobrazuje 
částku, kterou Účastník hazardní hry vkládá do aktuální hry.  
 
Tlačítkem „VRÁTIT SÁZKU“ má Účastník hazardní hry možnost zrušit vsazení poslední mince. Účastník hazardní hry má možnost 
touto funkcí postupně odstranit všechny vsazené mince z hracího pole. 
 
Tlačítkem „STEJNÁ SÁZKA“ může Účastník hazardní hry vsadit najednou stejnou kombinaci, jakou měl v předchozí odehrané 
hře. 
 
Tlačítkem „TURBO“ může Účastník hazardní hry urychlit/zpomalit sekvenci otáčení kola rulety. Toto nemá vliv na výsledek hry. 
 
Hodnota mincí: 10, 50, 100 Kč 
Nastavení po spuštění: vybraná mince 10 Kč, žádná mince na hracím poli 
 
Maximální sázka na jednu hru: 1 000 Kč v kasinu (maximálně však 300 Kč na jeden typ sázky) 
Maximální výhra v jedné hře: 23 400 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 48 600 Kč kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 97,3 % 

 
Tlačítkem „RACE TRACK“ může Účastník hazardní hry přepínat mezi standardním náhledem na hrací pole a náhledem Race 
Track.   
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V pravé horní části obrazovky je zobrazena historie losovaných čísel. 
 
2. Možnosti sázení 
 
Účastník hazardní hry má možnost vsadit 8 různých sázek. 
 
2.1. Sázky uzavírané uvnitř hracího pole 
 
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. 
 
2.2. Sázky uzavírané vně hracího pole 
            
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“. 
   
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. 
 
Přehled zisků z jednotlivých druhů sázek: 
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Kombinace Násobek 
1 číslo, Přímá sázka 36 
2 čísla, Dělená sázka 18 

3 čísla, Sázka na uličku 12 
4 čísla, Rohová sázka 9 
6 čísel, Sázka na řadu 6 

12 čísel, Sázka na tucet nebo Sázka na sloupec 3 
18 čísel, Červená/Černá, Sudá/Lichá, Nízká/Vysoká 2 

 
2.3. Sázky uzavírané v poli „Race Track“ 
 

Pole Počet mincí Čísla 
Série 0/2/3 9 0/2/3 (2 mince), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 mince), 32/35 
Série 5/8 6 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 

Orph 5 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 
Zero 4 0/3, 12/15, 26, 32/35 

 

 
ROULETTE II 

 
1. Pravidla hry a její průběh 
 
Hrací pole rulety obsahuje celkem 37 číselných pozic od 0 do 36. Pod hracím polem je několik mincí různých hodnot. Účastník 
hazardní hry si vybere minci odpovídající hodnoty a dotekem prstu na konkrétní pozici vloží tuto částku do hry. Kolo rulety se 
roztočí po stisknutí tlačítka „START“. Kulička po dotočení kola rulety zůstane v jedné z 37 pozic.  
 
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněžních prostředků H-peněženky, které má Účastník hazardní hry k dispozici. Pole 
„VÝHRA“ zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vyhrál v poslední odehrané hře. Pole „CELKOVÁ SÁZKA“ zobrazuje 
částku, kterou Účastník hazardní hry vkládá do aktuální hry.  
 
Tlačítkem „VRÁTIT SÁZKU“ má Účastník hazardní hry možnost zrušit vsazení poslední mince. Účastník hazardní hry má možnost 
touto funkcí postupně odstranit všechny vsazené mince z hracího pole. 
 
Tlačítkem „STEJNÁ SÁZKA“ může Účastník hazardní hry vsadit najednou stejnou kombinaci, jakou měl v předchozí odehrané 
hře. 
 
Tlačítkem „TURBO“ může Účastník hazardní hry urychlit/zpomalit sekvenci otáčení kola rulety. Toto nemá vliv na výsledek hry. 
 
Hodnota mincí: 10, 50, 100 Kč 
Nastavení po spuštění: vybraná mince 10 Kč, žádná mince na hracím poli 
 
Maximální sázka na jednu hru: 1 000 Kč v kasinu (maximálně však 300 Kč na jeden typ sázky) 
Maximální výhra v jedné hře: 23 400 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 48 600 Kč kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 97,3 % 

 
Tlačítkem „RACE TRACK“ může Účastník hazardní hry přepínat mezi standardním náhledem na hrací pole a náhledem Race 
Track.   
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V pravé horní části obrazovky je zobrazena historie losovaných čísel. 
 
2. Možnosti sázení 
 
Účastník hazardní hry má možnost vsadit 8 různých sázek. 
 
2.1. Sázky uzavírané uvnitř hracího pole 
 
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. 
 
2.2. Sázky uzavírané vně hracího pole 
            
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“. 
   
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. 
 
Přehled zisků z jednotlivých druhů sázek: 
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Kombinace Násobek 
1 číslo, Přímá sázka 36 
2 čísla, Dělená sázka 18 

3 čísla, Sázka na uličku 12 
4 čísla, Rohová sázka 9 
6 čísel, Sázka na řadu 6 

12 čísel, Sázka na tucet nebo Sázka na sloupec 3 
18 čísel, Červená/Černá, Sudá/Lichá, Nízká/Vysoká 2 

 
2.3. Sázky uzavírané v poli „Race Track“ 
 

Pole Počet mincí Čísla 
Série 0/2/3 9 0/2/3 (2 mince), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 mince), 32/35 
Série 5/8 6 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 

Orph 5 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 
Zero 4 0/3, 12/15, 26, 32/35 

 

 
Roulette III 

 
1. Pravidla hry a její průběh 
 
Hrací pole rulety obsahuje celkem 37 číselných pozic od 0 do 36. Pod hracím polem je několik mincí různých hodnot. Účastník 
hazardní hry si vybere minci odpovídající hodnoty a dotekem prstu na konkrétní pozici vloží tuto částku do hry. Kolo rulety se 
roztočí po stisknutí tlačítka „START“. Kulička po dotočení kola rulety zůstane v jedné z 37 pozic.  
 
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množství peněžních prostředků H-peněženky, které má Účastník hazardní hry k dispozici. Pole 
„VÝHRA“ zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vyhrál v poslední odehrané hře. Pole „CELKOVÁ SÁZKA“ zobrazuje 
částku, kterou Účastník hazardní hry vkládá do aktuální hry.  
 
Tlačítkem „VRÁTIT SÁZKU“ má Účastník hazardní hry možnost zrušit vsazení poslední mince. Účastník hazardní hry má možnost 
touto funkcí postupně odstranit všechny vsazené mince z hracího pole. 
 
Tlačítkem „STEJNÁ SÁZKA“ může Účastník hazardní hry vsadit najednou stejnou kombinaci, jakou měl v předchozí odehrané 
hře. 
 
Tlačítkem „TURBO“ může Účastník hazardní hry urychlit/zpomalit sekvenci otáčení kola rulety. Toto nemá vliv na výsledek hry. 
 
Hodnota mincí: 10, 50, 100 Kč 
Nastavení po spuštění: vybraná mince 10 Kč, žádná mince na hracím poli 
 
Maximální sázka na jednu hru: 1 000 Kč v kasinu (maximálně však 300 Kč na jeden typ sázky) 
Maximální výhra v jedné hře: 23 400 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 48 600 Kč kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 97,3 % 

 
Tlačítkem „RACE TRACK“ může Účastník hazardní hry přepínat mezi standardním náhledem na hrací pole a náhledem Race 
Track.   
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V pravé horní části obrazovky je zobrazena historie losovaných čísel. 
 
2. Možnosti sázení 
 
Účastník hazardní hry má možnost vsadit 8 různých sázek. 
 
2.1. Sázky uzavírané uvnitř hracího pole 
 
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. 
 
2.2. Sázky uzavírané vně hracího pole 
            
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“. 
   
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. 
 
Přehled zisků z jednotlivých druhů sázek: 
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Kombinace Násobek 
1 číslo, Přímá sázka 36 
2 čísla, Dělená sázka 18 

3 čísla, Sázka na uličku 12 
4 čísla, Rohová sázka 9 
6 čísel, Sázka na řadu 6 

12 čísel, Sázka na tucet nebo Sázka na sloupec 3 
18 čísel, Červená/Černá, Sudá/Lichá, Nízká/Vysoká 2 

 
2.3. Sázky uzavírané v poli „Race Track“ 
 

Pole Počet mincí Čísla 
Série 0/2/3 9 0/2/3 (2 mince), 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 mince), 32/35 
Série 5/8 6 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 

Orph 5 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 
Zero 4 0/3, 12/15, 26, 32/35 

 

 
Burning Sevens 

 
1. Základní údaje 
 
Burning Sevens je hra se 3 válci a 36 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 700 Kč v herně a 54 000 - 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 - 97  %   
 
2. Rozdílná velikost válců 
 
První a třetí válec mají shodně každý po třech symbolech, prostřední válec má 4 symboly. Hra obsahuje 36 výherních linií (3 x 4 x 
3 = 36). 
 
3. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud je symbol Wild součástí výherní kombinace, tak expanduje na celý válec. 
Objevuje se pouze na prostředním válci. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
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CRAZY FRUITS 

 
1. Základní údaje 
 
CRAZY FRUITS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký  symbol nahrazuje všechny symboly s výjimkou Mystery symbolu  a Bonus symbolu . 
 
3. Symbol Mystery 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly Mystery , získává náhodnou výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
4. Symbol Bonus 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3-5 symbolů Bonus  , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 10-30 volných 
otáček dle výherní tabulky. 

Symbol Název 3 x 

 
Sedmička 100x 

 
Bar 20x 

 
Meloun 10x 

 
Hrozny 8x 

 
Pomeranč 6x 

 
Citrón 4x 

 
Třešně 2x 

 
Wild - 
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5. Velké symboly 
 
Velký symbol nahrazuje 4 (2x2) nebo 9 (3x3) stejných symbolů. 
 

 
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Bary 10x 40x 200x 

 

Hrozen 5x 20x 100x 

 

Meloun 4x 15x 60x 

 

Pomeranč 3x 10x 40x 

 

Citrón 2x 6x 20x 

 

Třešně 1x 3x 10x 

 

K 0.4x 1x 3x 

 

Q 0.4x 1x 3x 

 

Mystery symbol 6-200x - - 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Bonus 
(scatter symbol) 10 volných otáček 20 volných otáček 30 volných otáček 

 

Divoký symbol 
(Wild) - - - 

 

 

 
DEVIL RIDERS 

 
1. Základní údaje 
 
DEVIL RIDERS je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus (scatter). Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě a  symbolu.  
 
 
3. Bonusová hra Volné otáčky 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 2 nebo 3 Bonus symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak získává 5 nebo 
20 volných otáček. Během volných otáček jsou všechny výhry násobeny x2. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se 
použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
 
4. Mystery symbol 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly (bez ohledu na jejich pozici na válcích), potom získává výhru v rozmezí 
uvedeném ve výherní tabulce. 
 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce 2 Kč.  
 
 



 

98 
 

Symbol Název 3 x 

 
Motor 1000 

 
Sedmička 40 

 
Bar 24 

 
A 16 

 
K 12 

 
Q 8 

 
J 6 

 
Třešně 4 

 
Divoký symbol - 

 
Bonus (Scatter) - 

 
Mystery 20-1000 

 

 
DOUBLE FORTUNE 

 
1. Základní údaje 
 
DOUBLE FORTUNE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
   

2. Dvojitý symbol 
 

Některé symboly existuji i jako dvojité ( , , , , ). Takové symboly se počítají jako dva symboly.  
 
3. Divoký symbol 
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Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly kromě Bonus symbolu  a to tak, že pokud daný symbol existuje jako 
dvojitý, tak jej takto nahradí, ostatní nahradí jako standardní symbol. Divoký symbol se objevuje na válcích 3, 4 a 5 a v bonusové 
hře na válcích 2, 3, 4 a 5.  
 
4. Bonus symbol 

Za 3-5 Bonus symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10-30 volných otáček dle 
výherní tabulky. V průběhu volných otáček nelze získat další volné otáčky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se 
použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 

Počet symbolů Počet otáček 

3 10 

4 20 

5 30 

 
 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Dvojitý 
symbol Název  3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 

  
Diamanty 3 5 10 20 40 80 150 300 

  
Peníze 2 3 6 15 30 60 100 200 

  
Whisky 2 3 5 10 20 40 80 160 

  
Žetony 1 2 4 8 15 30 60 120 

  
Kostky 1 2 3 6 10 20 40 80 

 

 

A 1 2 5      
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Symbol Dvojitý 
symbol Název  3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 

 

 

K 1 2 5      

 

 

Q 1 2 5      

 

 
Divoký 
symbol         

 

 
Bonus 
symbol 

10 
volných 
otáček 

20 
volných 
otáček 

30 
volných 
otáček 

     

 

 
FIREWORX 

 
1. Základní údaje 
 
FIREWORX je hra s 5 válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. Platná 
je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 9 000 Kč v herně a 90 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 95 %   
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě symbolu Bomba .  
 
3. Bonusová hra Tetris 
 
V případě výhry se symboly, které vytvořily výherní kombinaci, odstraní z válců a na jejich místo se posunou (spadnou) symboly z 
vyšších pozic na válcích. Účastník hazardní hry tak může obdržet další výhry. Proces se opakuje až do doby, kdy se nezobrazí žádná 
další výherní kombinace. 

Jakmile Účastník hazardní hry obdrží symbol Bomba , tak tento symbol exploduje a z horní pozice se posune (spadne) další 
symbol. Účastník hazardní hry tak může obdržet další výhry. Proces se opakuje až do doby, kdy se nezobrazí žádná další výherní 
kombinace. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
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Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Triple raketa 150x 20x 5x 

 
Raketa 75x 15x 4x 

 
Zelená raketa 50x 10x 3x 

 
Dynamit 25x 5x 2x 

 
A 20x 3x 1x 

 
K 15x 3x 1x 

 
Q 10x 2x 1x 

 
J 5x 2x 1x 

 

Divoký symbol 
(Wild) - - - 

 
Bomba - - - 

 

 
FOREST of LIGHT 

 
1. Základní údaje 
 
FOREST of LIGHT je hra s 5 válci a 243 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 14 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 
 
2. Symbol MYSTERY 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 Mystery symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává náhodnou výhru 
v rozmezí dle výherní tabulky. Symbol se objevuje na válcích 2, 3 a 4. 
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3. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny symboly kromě symbolů Bonus , Mystery a Víla .  
 
4. Symbol BONUS 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly Bonus , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává bonusovou hru s 10 
volnými otáčkami zdarma a s násobkem výhry x2. V každé volné otáčce se navíc objevuje symbol Wild na celém válci 2, 3 nebo 4. 
Symbol Bonus se objevuje na válcích 2, 3 a 4. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci 
které byly volné otáčky spuštěny. 
 

Počet Bonus symbolů Počet volných otáček 
3 10 

 
5. Bonusová hra VÍLA 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly Víla , bez ohledu na jejich pozici na válcích, je aktivována bonusová hra Víla. 
Každý ze 3 symbolů Víla poté vybere jeden z jeho sousedních symbolů a všechny takto vybrané symboly se spolu se symboly Víla 
přemění na jeden z 3 vybraných symbolů a je udělena výhra. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky 
do hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.  
 
 
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název  3 x 4 x 5 x 

 

Strom 1,2 5 25 

 

Jednorožec 1,2 4 12 

 

Houby 1 3 7 

 

Tvář 1 3 6 

 

Motýl 0,8 2 5 

 

Liška         0,8 2 4 
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Symbol Název  3 x 4 x 5 x 

 

A         0,6 1,2 3 

 

K 0,6 1,2 3 

 

Q  
0,4 

 
0,8 

 
2 

 

J  
0,4 

 
0,8 

 
2 

 

Víla    

 

Mystery 
 
     5 - 100 

 
  

 

Wild    

 

Bonus 
10 

volných 
otáček 

  

 

 
Galaxy X 

 
1. Základní údaje 
 
Galaxy X je hra s 5 válci a 243 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. Platná 
je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 980 Kč v herně a 54 000 - 109 800 Kč v kasinu  
Výše výherního podílu RTP: 93,9 - 97 %     
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny symboly.  
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
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Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Hells Bells Unlimited 

 
1. Základní údaje 
 
Hells Bells Unlimited je hra, která se skládá ze 4 hracích polí. Každé hrací pole se skládá ze 3 válců s 27 výherními liniemi. Hra 
obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Ta platí pro všechna 4 
hrací pole. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší 
výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 11 520 Kč v herně a 115 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,6 %   
 

 
 
2. Divoký symbol 

Divoký  symbol nahrazuje všechny symboly s výjimkou Mystery  symbolu.  
 
3. Mystery symbol 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 Mystery  symboly, pak získává výhru v rozmezí uvedeném ve výherní tabulce. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
X 10x 20x 150x 

 
BAR 8x 15x 50x 

 
Meloun 6x 10x 25x 

 
Hrozen 5x 8x 20x 

 
Švestka 4x 6x 15x 

 
Pomeranč 4x 6x 15x 

 
Citron 2x 4x 10x 

 
Třešně 2x 4x 10x 

 
Joker 
(wild) - - - 
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Výherní tabulka udává výhry v Kč při sázce 4 Kč.  
 

Symbol Název 3 x 

 

Divoký symbol 
(Wild) 1000 

 
Sedmička 60 

 
Bar 40 

 
Švestka 16 

 
Pomeranč 12 

 
Třešně 8 

 
Citrón 8 

 
Mystery symbol 8 – 1000 

 

 
Jewel Win 

 
1. Základní údaje 
 
Jewel Win je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. Platná 
je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 700 Kč v herně a 54 000 - 117 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,5 – 97 %   
 
2. Divoký symbol 
 
Divoký symbol nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud se Divoký symbol objeví na některém válci, pak expanduje přes celý 
tento válec a připíšou se případné výhry. Poté válec s Divokými symboly zůstane stát, zbylé válce se zdarma roztočí (provede se 
respin) a Účastník hazardní hry může získat další výhry. Může přijít pouze jeden respin za herní kolo (pokud přijde Divoký symbol 
během respinu, pak nespustí další respin, ale stále dojde k jeho expanzi přes celý válec). Pro účely výpočtu výhry v rámci respinů 
se použije výše sázky do hry, v rámci které byly respiny aktivovány. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
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Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 3 x 

 
Diamant 20x 

 
Červený 10x 

 
Fialový 5x 

 
Modrý 4x 

 
Oranžový 3x 

 
Zelený 2x 

 
Žlutý 1x 

 
Divoký symbol (WILD) - 

 

 
JOKER´S HIGH 

 
1. Základní údaje 
 
JOKER´S HIGH je hra se 3 válci a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 

 
 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly. Pokud Účastník hazardní hry obdrží spolu s výherní kombinací 1-3 
divoké symboly, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává násobek výhry dle tabulky.  
 

Počet symbolů Násobek 
1 x2 
2 x3 
3 x4 

 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při sázce 2 Kč.  
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Symbol Název 3x 

 
Sedmička 40 

 
Bar 10 

 
Zvonek 4 

 
Meloun 2 

 
Hrozen 2 

 
Pomeranč 2 

 
Citrón 2 

 
Třešně 2 

 
Divoký symbol - 

 

 
LOST CITY 

1. Základní údaje 
 
LOST CITY je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 

 
2. Mystery symbol 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 Mystery symboly  , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává výhru dle výherní 
tabulky. Mystery symbol se objevuje na válcích 2, 3 a 4. 
 
3. Divoké symboly 

Divoké symboly , , , ,   nahrazují všechny symboly s výjimkou Bonus symbolu  a 

Mystery symbolu . Divoký symbol  je v základní hře zobrazen vždy na celém válci. Symboly , , 

,   se zobrazují pouze v bonusové hře. 
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4. Bonusová hra 

Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 Bonus symboly , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 5 volných otáček. Pro 
účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna.  
 
Účastník hazardní hry si zároveň volí jednu z následujících možností: 

 Divoký symbol expanduje na celý válec. Každou volnou otáčku obdrží Účastník hazardní hry 1-3 tyto expandující 
Divoké symboly. 

 Divoký symbol  zůstává ukotvený. Každou volnou otáčku obdrží Účastník hazardní hry 1 Divoký symbol, který 
zůstane na dané pozici na válci po celou dobu volných otáček a to bez ohledu na to, zda byl součástí výherní kombinace či 
nikoliv. 

 , ,  a   jsou Divokými symboly.  
 
Bonus symbol se objevuje na válcích 1, 3 a 5. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Amfory 5 10 50 

 

Lastura 4 8 25 

 

Kompas 3 6 20 

 

Přilba 2 4 15 

 

A 1 2 10 

 

K 1 2 10 

 

Q 0.5 1 5 

 

J 0.5 1 5 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Mystery 1 - 50   

 

Bonus    

 

 

Divoký symbol    

 

 

 
Lucky Casino DELUXE 

 
1. Základní údaje 
 
Lucky Casino DELUXE je hra s 5 válci a 25 výherními liniemi. Hra obsahuje 13 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 880 Kč v herně a 54 000 - 118 800 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,4 - 97 %   
 
2. Symbol BONUS 
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3-5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 5-25 volných otáček dle 
výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
3. Bonusová hra Kostky 
 
Pokud se při jakékoliv výhře objeví na válcích nejméně jedna kostka, potom se spustí bonusová hra Kostky. Kostky se roztočí a 
součtem padlých čísel se vynásobí původní výhra.  
 
(Původní výhra) x (Součet padlých čísel na kostkách) = Nová výhra 
200 x 11 = 2200 
 
4. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus a Kostka. 
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5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 

Kasino 500x 50x 12x 

 
Ruleta 150x 20x 10x 

 
Esa 60x 16x 8x 

 
Žetony 40x 14x 7x 

 
Dolar 30x 12x 6x 

 
Sedmičky 25x 10x 5x 

 
A 15x 6x 4x 

 
K 15x 6x 4x 

 
Q 10x 4x 2x 

 
J  10x 4x 2x 

 
Bonus (scatter) 25 volných otáček 10 volných otáček 5 volných otáček 

 
Kostka - - - 

 
Wild - - - 
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MAGIC STARS 81 
 
1. Základní údaje 
 
MAGIC STARS 81 je hra se 4 válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 

 
2. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly a současně násobí výhru výherní kombinace, jejíž je součástí a to podle 
počtu divokých symbolů na výherní linii. Násobitel je uplatněn pouze v případě, když je divoký symbol součástí výherní kombinace.  

Jeden divoký symbol  = výhra je násobena x2. 

Dva divoké symboly  = výhra je násobena x4. 

Tři divoké symboly = výhra je násobena x8. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 

 
Hvězda 16x 160x 

 
Sedmička 6x 60x 

 
Zvonky 4x 40x 

 
BAR 1x 4x 

 
Meloun 1x 4x 

 
Citron 1x 4x 
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Symbol Název 3 x 4 x 

 
Švestka 1x 4x 

 
Třešně 1x 2x 

 

Divoký symbol 
(Wild) - - 

 

 
REEL HORROR 

 
1. Základní údaje  
 
REEL HORROR je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 1, 3, 5, 7, 10. Hra obsahuje 12 různých 
symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí tlačítek 1, 3, 5, 7 a 10 po stranách 
válců si Účastník hazardní hry volí počet linií. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za 
sebou, vyjma symbolu Brokovnice (scatter).  Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých 
linií se sčítají. 
 
Vsazená částka na jednu linii = celková sázka do jedné hry / počet aktivních výherních linií. 
Celková sázka do jedné hry = vsazená částka na jednu linii * počet aktivních výherních linií. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 9 540 - 10 440 Kč v herně a 95 400 - 104 400 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,2 - 94,7 %   
 

  
2. Bonusová hra ,,Volné otáčky” 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více symbolů Bonus , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává výhru dle 
výherní tabulky a je oprávněný hrát bonusovou hru Volné otáčky dle výherní tabulky. Během volných otáček se může objevit divoký 

symbol   a náhodně nahradit jeden nebo více symbolů na válcích divokým symbolem. Pro účely výpočtu výhry v rámci 
volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus . Pokud je součástí výherní kombinace 
divoký symbol, tak se výhra násobí x2, s výjimkou situací, kdy Účastník hazardní hry obdrží výherní kombinaci tvořenou 3, 4 nebo 

5 symboly Upír . 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry při celkové sázce 10 Kč (sázka na linii: 1 Kč, počet výherních linií: 10). 
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Symbol Název 2 x 
x sázka na linii 

3 x 
x sázka na linii 

4 x 
x sázka na linii 

5 x 
x sázka na linii 

 

Upír 
(Wild) - 70 500 2000 

 
Klaun 5 20 100 500 

 
Vlkodlak - 15 75 250 

 
RIP - 10 50 125 

 
Eso - 5 25 100 

 
Král - 5 25 100 

 
Královna - 5 10 30 

 
Kluk - 5 10 30 

 
Desítka - 2 5 25 

 
Devítka - 2 5 25 

 
Dům 10 30 200 1000 

Symbol Název 2 x 
x celková sázka 

3 x 
x celková sázka 

4 x 
x celková sázka 

5 x 
x celková sázka 

 

Bonus 
(Scatter) 

 
20 

50 
+ 

10 volných 
otáček 

200 
+ 

20 volných 
otáček 

1000 
+ 

30 volných 
otáček 

 

 
WILD CRYSTALS 

 
1. Základní údaje 
 
WILD CRYSTALS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
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2. Divoké symboly 

Divoké symboly , ,  nahrazují všechny ostatní symboly. Podle typu divokého symbolu taky násobí výhru a 
to buď 2x nebo 3x nebo 5x. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Win Respin 

 
1. Základní údaje 
 
Win Respin je hra se 3 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. Platná 
je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Hvězda 10x 20x 150x 

 
Meloun 8x 15x 50x 

 
Hrozen 6x 10x 25x 

 
Hruška 5x 8x 20x 

 
Švestka 4x 6x 15x 

 
Pomeranč 4x 6x 15x 

 
Citron 2x 4x 10x 

 
Třešně 2x 4x 10x 

 

Wild x5 
(násobení x5) - - - 

 

Wild x3 
(násobení x3) - - - 

 

Wild x2 
(násobení x2) - - - 
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Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 440 Kč v herně a 54 000 - 104 400 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,2 - 97 %   
 
2. Symbol Joker 
 
Symbol Joker nahrazuje všechny symboly. 
 
3. Full house 
 
Pokud padne plné pole stejných symbolů, pak se výhra násobí 2x. 
 

 
 
4. Bonusová hra Win Spin 
 
Pokud je symbol Joker součástí výherní kombinace, pak se tato výherní linie označí, v dalším kole všechny její symboly zůstanou 
stát a provede se respin zdarma. Pokud v tomto respinu nepadne výhra, tak se výhra z takto označených linií započítá Účastníkovi 
hazardní hry ještě jednou a Účastník hazardní hry pokračuje dál ve hře standardním způsobem. Pokud v tomto respinu padne výhra, 
tak se výhra z takto označených linií započítá Účastníkovi hazardní hry znovu a k tomu nově dosažená výhra. Pokud je divoký 
symbol součástí i nově dosažené výherní kombinace, pak se tato výherní linie zase označí (přičemž vždy ta, která byla Účastníkovi 
hazardní hry už započítaná 2x, se odznačí), v dalším kole všechny její symboly zůstanou stát a provede se opět respin zdarma. Výhra 
z takto označených linií se poté započítá Účastníkovi hazardní hry ještě jednou. Pro účely výpočtu výhry v rámci těchto respinů se 
použije výše sázky do hry, v rámci které byly spuštěny. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
  
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 3 x 

 
Hvězda 50x 

 
Meloun 15x 

 
Hrozen 10x 

 
Švestka 8x 

 
Pomeranč 6x 
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WORLD OF WEAPONS 

 
1. Základní údaje 
 
WORLD OF WEAPONS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 13 500 Kč v herně a 135 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 92,5 %   
 

  
2. Bonusová hra - Volné otáčky 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více scatter symbolů , bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může hrát 
bonusovou hru Volné otáčky dle výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, 
v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Symbol Atomová bomba 

Jestliže Účastník hazardní hry obdrží symbol atomové bomby , tak jsou nejdříve uděleny všechny aktuálně získané výhry ve 
standardním módu 10 výherních linií a následně atomová bomba vybouchne. Na válci, na kterém se objevila bomba a na obou 
sousedních válcích spadnou shora nové symboly. Hra se přepne do criss cross módu 243 výherních linií a jsou uděleny nové výhry. 
Pro účely výpočtu výhry v criss cross módu se použije výše sázky do hry, v rámci které byla tato bonusová hra spuštěna. Dále hra 
pokračuje ve standardním módu 10 výherních linií. Tento symbol se objevuje na válcích 2, 3, 4. 
 
4. Divoký symbol 

Divoký symbol  nahrazuje všechny ostaní symboly kromě  a  . 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 
 

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

Symbol Název 3 x 

 
Citron 4x 

 
Třešně 2x 

 
Joker Wild 
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Kulomet 250x 65x 10x 

 
Bazuka 60x 15x 3x 

 
Zbraně 35x 10x 2x 

 
Mina 20x 5x 2x 

 
A, K 14x 4x 1x 

 
Q, J 4x 2x 0,5x 

 
Ruční granát (Bonus) 30 volných otáček 20 volných otáček 10 volných otáček 

 
Atomová bomba - - - 

 
Bojová přilba (WILD) - - - 

 

 
FREEZING HOT 20 

 
1. Základní údaje 
 
FREEZING HOT 20 je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 5 nebo 20. Hra obsahuje 10 různých 
symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník hazardní 
hry volí počet linií. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu 
Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu  
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %    
 
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda . 
 
3. Symbol HVĚZDA 

Za 3-5 symbolů Hvězda , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 5 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 2 10 50 250 

 
Zvonky - 10 30 100 

 
Meloun - 4 20 50 

 
Hrozny - 4 20 50 

 
Švestky - 2 10 40 

 
Pomeranč - 2 10 40 

 
Citron - 2 10 40 

 
Třešně - 2 10 40 

 
Hvězda - 10 30 150 

 
Wild - - - - 

 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 20 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 0,5 2,5 12,5 62,5 

 
Zvonky - 2,5 7,5 25 

 
Meloun - 1 5 12,5 

 
Hrozny - 1 5 12,5 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Švestky - 0,5 2,5 10 

 
Pomeranč - 0,5 2,5 10 

 
Citron - 0,5 2,5 10 

 
Třešně - 0,5 2,5 10 

 
Hvězda - 10 30 150 

 
Wild - - - - 

 

 
FREEZING HOT 100 

 
1. Základní údaje 
 
FREEZING HOT 100 je hra s 5 válci a 100 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 40 nebo 100. Hra obsahuje 10 
různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník 
hazardní hry volí počet linií. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %    
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda . 
 
3. Symbol HVĚZDA 

Za 3-5 symbolů Hvězda , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 40 aktivních liniích. 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 0,25 1,25 6,25 31,25 

 
Zvonky - 1,25 3,75 12,5 

 
Meloun - 0,5 2,5 6,25 

 
Hrozny - 0,5 2,5 6,25 

 
Švestky - 0,25 1,25 5 

 
Pomeranč - 0,25 1,25 5 

 
Citron - 0,25 1,25 5 

 
Třešně - 0,25 1,25 5 

 
Hvězda - 10 30 150 

 
Wild - - - - 

 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 100 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 0,1 0,5 2,5 12,5 

 
Zvonky - 0,5 1,5 5 

 
Meloun - 0,2 1 2,5 

 
Hrozny - 0,2 1 2,5 

 
Švestky - 0,1 0,5 2 

 
Pomeranč - 0,1 0,5 2 

 
Citron - 0,1 0,5 2 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Třešně - 0,1 0,5 2 

 
Hvězda - 10 30 150 

 
Wild - - - - 

 

 
DEMONIO X 

 
1. Základní údaje 
 
DEMONIO X je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran i ze středu a symboly musejí být za sebou. Platná je 
vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu     
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
3. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Diamant 10 20 250 

 
Sedmička 7 20 50 

 
Zvonek 5 10 40 

 
Meloun 5 10 40 

 
Hrozny 2 5 20 

 
Švestka 2 5 20 
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Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Pomeranč 1 3 15 

 
Citron 1 3 15 

 
Třešně 1 3 15 

 

 
FREAKING HOT 20 

 
1. Základní údaje 
 
FREAKING HOT 20 je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 5 nebo 20. Hra obsahuje 8 různých 
symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník hazardní 
hry volí počet linií. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu 
Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda a současně tvoří výherní 
kombinace dle výherní tabulky. 
 
3. Symbol HVĚZDA 

Za 3-5 symbolů Hvězda , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 5 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Wild 24 50 500 

 
Meloun 6 16 40 
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Hrozny 4 12 20 

 
Švestky 4 12 20 

 
Pomeranč 2 6 10 

 
Citron 2 6 10 

 
Třešně 2 6 10 

 
Hvězda 8 16 200 

 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 20 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Wild 6 12,5 125 

 
Meloun 1,5 4 10 

 
Hrozny 1 3 5 

 
Švestky 1 3 5 

 
Pomeranč 0,5 1,5 2,5 

 
Citron 0,5 1,5 2,5 

 
Třešně 0,5 1,5 2,5 

 
Hvězda 8 16 200 

 

 
FREAKING HOT 100 

 
1. Základní údaje 
 
FREAKING HOT 100 je hra s 5 válci a 100 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 40 nebo 100. Hra obsahuje 8 
různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník 
hazardní hry volí počet linií. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %    
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda a současně tvoří výherní 
kombinace dle výherní tabulky. 
 
3. Symbol HVĚZDA 

Za 3-5 symbolů Hvězda , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 40 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Wild 3 6,25 62,5 

 
Meloun 0,75 2 5 

 
Hrozny 0,5 1,5 2,5 

 
Švestky 0,5 1,5 2,5 

 
Pomeranč 0,25 0,75 1,25 

 
Citron 0,25 0,75 1,25 

 
Třešně 0,25 0,75 1,25 

 
Hvězda 8 16 200 

 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 100 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 3x 4x 5x 
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Wild 1,2 2,5 25 

 
Meloun 0,3 0,8 2 

 
Hrozny 0,2 0,6 1 

 
Švestky 0,2 0,6 1 

 
Pomeranč 0,1 0,3 0,5 

 
Citron 0,1 0,3 0,5 

 
Třešně 0,1 0,3 0,5 

 
Hvězda 8 16 200 

 

 
HUNTER´S FIRE 

 
1. Základní údaje 
 
HUNTER´S FIRE je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolů Bonus a Wild. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 

 
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus a násobí výhru dle uvedené tabulky. Objevuje 
se na válcích 2, 3, 4 a 5. 
 

Počet symbolů Násobek 
1 x2 

2 x4 

3 x8 
4 x16 

 
3. Symbol BONUS 



 

126 
 

Za 3 symboly Bonus , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10 volných otáček. Během 
volných otáček zůstávají všechny symboly z výherních kombinací na válcích až do nejbližší nevýherní kombinace a teprve poté je 
udělena výhra. Symbol Bonus se objevuje na válcích 2, 3 a 4. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše 
sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
 Lovec 4 5 8 15 

 
Grizzly  3 4 6 9 

 
Rys   4 5 8 

 
Prase   3 4 7 

 
 A  2 3 6 

 
 K  2 3 6 

 
 Q  1 2 5 

 
 J  1 2 5 

 
Desítka  1 2 4 

 
 Devítka  1 2 4 

 
 Wild     

 
 Bonus  

10  
volných 
otáček 
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EXTREME JOKER DELUXE 
 

1. Základní údaje 
 
EXTREME JOKER DELUXE je hra se 6 válci a 50 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou, vyjma symbolu Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %  
 
2. Symbol JOKER 

Symbol Joker  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda . 
 
3. Symbol HVĚZDA 

Za 3-6 symbolů Hvězda , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry počet volných otáček dle 
výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 6 x 

 
Joker  1x 4x 15x 50x 

 
Červená sedma 0.5x 2x 6x 20x 

 
Modrá sedma 0.5x 2x 6x 20x 

 
Jahoda 0.4x 1.5x 5x 15x 

 
Hruška 0.4x 1.5x 5x 15x 

 
Meloun 0.3x 1x 4x 10x 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 6 x 

 
Hrozen 0.3x 1x 4x 10x 

 
Švestka 0.1x 0.5x 2x 5x 

 
Pomeranč 0.1x 0.5x 2x 5x 

 
Citrón 0.1x 0.5x 2x 5x 

 
Třešeň 0.1x 0.5x 2x 5x 

 
Hvězda  10 volných 

otáček 
20 volných 

otáček 
30 volných 

otáček 
40 volných 

otáček 

 

 
FABULOUS HOT 20 

 
1. Základní údaje 
 
FABULOUS HOT 20 je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 5 nebo 20. Hra obsahuje 10 
různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník 
hazardní hry volí počet linií. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 

 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda a expanduje na celý válec. 
Objevuje se na válcích 2, 3 a 4. 
 
3. Symbol HVĚZDA 

Za 3-5 symbolů Hvězda , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 5 aktivních liniích. 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 2 10 40 600 

 
Zvonky - 8 20 100 

 
Meloun - 8 20 100 

 
Hrozny - 4 10 40 

 
Švestky - 2 6 20 

 
Pomeranč - 2 6 20 

 
Citron - 2 6 20 

 
Třešně - 2 6 20 

 
Hvězda - 3 20 100 

 
Wild - - - - 

 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 20 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 0,5 2,5 10 150 

 
Zvonky - 2 5 25 

 
Meloun - 2 5 25 

 
Hrozny - 1 2,5 10 

 
Švestky - 0,5 1,5 5 

 
Pomeranč - 0,5 1,5 5 

 
Citron - 0,5 1,5 5 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Třešně - 0,5 1,5 5 

 
Hvězda - 3 20 100 

 
Wild - - - - 

 

 
FABULOUS HOT 100 

 
1. Základní údaje 
 
FABULOUS HOT 100 je hra s 5 válci a 100 výherními liniemi. Počet výherních linií lze nastavit na 40 nebo 100. Hra obsahuje 10 
různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí tlačítka LINIE si Účastník 
hazardní hry volí počet linií. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %     
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda a expanduje na celý válec. 
Objevuje se na válcích 2, 3 a 4. 
 
3. Symbol HVĚZDA 

Za 3-5 symbolů Hvězda , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 40 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 0,25 1,25 5 75 

 
Zvonky - 1 2,5 12,5 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Meloun - 1 2,5 12,5 

 
Hrozny - 0,5 1,25 5 

 
Švestky - 0,25 0,75 2,5 

 
Pomeranč - 0,25 0,75 2,5 

 
Citron - 0,25 0,75 2,5 

 
Třešně - 0,25 0,75 2,5 

 
Hvězda - 3 20 100 

 
Wild - - - - 

 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při 100 aktivních liniích. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Sedmička 0,1 0,5 2 30 

 
Zvonky - 0,4 1 5 

 
Meloun - 0,4 1 5 

 
Hrozny - 0,2 0,5 2 

 
Švestky - 0,1 0,3 1 

 
Pomeranč - 0,1 0,3 1 

 
Citron - 0,1 0,3 1 

 
Třešně - 0,1 0,3 1 

 
Hvězda - 3 20 100 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Wild - - - - 

 

 
DIAMOND Supreme 

 
1. Základní údaje 
 
DIAMOND Supreme je hra s 5 válci a 25 výherními liniemi. Hra obsahuje 13 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 11 880 Kč v herně a 54 000 - 118 800 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,4 - 97 %     
 

 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus a symbolu Mini slot . 
 
3. Symbol BONUS 

Za 3-5 symbolů Bonus , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry počet volných otáček dle 
výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
4. Symbol MINI SLOT 
 

Pokud je výsledkem otáčky jakákoliv výhra a na některém z válců se nachází jeden či více Mini slot symbolů , pak je tato 
výhra násobena součtem náhodně generovaných čísel pro Mini slot symboly. 
 
Příklad: 
 
původní výhra   X   násobitel (součet hodnot Mini slot)  =  nová výhra 
         200           X        10      = 2000 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Diamant 12x 50x 500x 

 

Rubín 10x 20x 150x 

 
Smaragd 8x 16x 60x 

 
Safír 7x 14x 40x 

 
Ametyst 6x 12x 30x 

 
Třešně 5x 10x 25x 

 
A 4x 6x 15x 

 
K 4x 6x 15x 

 
Q 2x 4x 10x 

 
J 2x 4x 10x 

 
Bonus 5 volných 

otáček 
10  volných 

otáček 
25  volných 

otáček 

 
Mini slot - - - 

 
Wild - - - 

 

 
OCEAN Magic 

 
1. Základní údaje 
 
OCEAN Magic je hra s 5 válci a 50 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Truhla. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
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2. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Truhla  .  
 
3. Symbol TRUHLA 

Za 3-5 symbolů Truhla , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry možnost hrát bonusovou 
hru Ocean Magic a to s počtem pokusů dle výherní tabulky.  
 
4. Bonusová hra OCEAN MAGIC 
 
Účastník hazardní hry si vybírá bubliny, ve kterých jsou ukryty různé počty volných otáček (1-5) nebo další pokusy pro výběr bublin 
(2-3). Po ukončení bonusové hry jsou sečteny všechny získané volné otáčky z jednotlivých bublin a následně jsou volné otáčky 
spuštěny. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. Interakce 
Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 
 
5. Funkce WILD BUBBLES a BUBBLE BOOST 

Pod každým válcem se v rámci automatické funkce Wild Bubbles náhodně objevují žluté bubliny , které po každé další otáčce 
vystoupají na daném válci o jednu pozici nahoru. Poté, co bublina zůstane nad některým ze symbolů, změní jej na symbol Wild

.  

Pokud bublina zůstane nad symbolem Ocean Magic , expanduje na všechny okolní symboly a ty se změní na symbol Wild. 
Při následující otáčce vystoupá o jednu pozici nahoru pouze původní bublina.  

Pokud bublina zůstane nad symbolem Truhla , změní jej na symbol Wild, přičemž je současně zachována původní funkce 
symbolu Truhla. 
 
Volitelná funkce Bubble Boost po jejím aktivování spouští z pravé dolní části obrazovky náhodně až o 7 bublin více. Po aktivaci 
funkce Bubble Boost se automaticky sázka zdvojnásobí.      
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při deaktivované funkci Bubble Boost. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 

Ocean Magic 0,2 0,6 1,5 6 

 

Žralok - 0,6 1,2 2,5 

 

Medůza - 0,6 1,2 2,5 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 

Ryba - 0,4 0,6 2 

 

Želva - 0,4 0,6 2 

 

Mořský koník - 0,4 0,6 2 

 

Žlutá hvězdice - 0,2 0,5 1 

 

Červená hvězdice - 0,2 0,5 1 

 

Zelená hvězdice - 0,2 0,5 1 

 

Truhla - 5 pokusů 10 pokusů 20 pokusů 

 

Wild - - - - 

 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry při aktivované funkci Bubble Boost. 
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 

Ocean Magic 0,1 0,3 0,75 2,5 

 

Žralok - 0,3 0,6 1,25 

 

Medůza - 0,3 0,6 1,25 

 

Ryba - 0,2 0,3 1 

 

Želva - 0,2 0,3 1 

 

Mořský koník - 0,2 0,3 1 

 

Žlutá hvězdice - - 0,25 0,5 

 

Červená hvězdice - - 0,25 0,5 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 

Zelená hvězdice - - 0,25 0,5 

 

Truhla - 5 pokusů 10 pokusů 20 pokusů 

 

Wild - - - - 

 

 
BLACK WINGS EXTREME 

 
1. Základní údaje 
 
BLACK WINGS EXTREME je hra se 3 válci (5 válci v bonusové hře) a 5 výherními liniemi (54 criss cross výherními liniemi 
v bonusové hře). Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. 
Výhry jsou počítány zleva doprava (v bonusové hře z obou stran) a symboly musejí být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní 
kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny ostatní symboly. Symbol se objevuje pouze na prostředním válci, kde expanduje na celý 
válec a jsou připsány případné výhry. Poté je spuštěna bonusová hra RESPIN. 
 
3. Bonusová hra RESPIN 
 
Poté, co expanduje symbol Wild  a jsou připsány případné výhry, se po stranách ke třem základním válcům přidají další dva válce 
a hra sa přepne do režimu criss cross. Následně je spuštěna automaticky 1 extra volná otáčka zdarma, vyjma válce se symbolem 
Wild, ve které lze zskat další výhry, přičemž výherní kombinace v této otáčce se počítají na 5 válcích při 54 criss cross výherných 
liniích, tj. 27 výherních liniích zleva doprava na válcích 1-3 a 27 výherních liniích zprava doleva na válcích 3-5.  
 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
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4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 

 
Orel 50 

 
Sopka 20 

 
Pazour 12 

 
Lebka 8 

 
Zlatá mince 6 

 
A 4 

 
K 4 

 
Q 2 

 
J 2 

 
Wild - 

 

 
STARSTREAK 

 
1. Základní údaje 
 
STARSTREAK je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran a symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 

 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus a expanduje na celý válec. Nejdříve jsou 
připsány případné výhry a následně je spustěna automaticky 1 extra volná otáčka (respin) zdarma, vyjma válců se symboly Wild, 
ve které lze získat další výhry. Symbol Wild se objevuje na válcích 2, 3 a 4. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Symbol BONUS 

Za 3 symboly Bonus , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 15 volných otáček.  
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 

Sedmička 6 15 25 

 

Bar 3 6 12 

 

Žlutý 
drahokam 2 4 6 

 

Zelený 
drahokam 1,5 3 5 

 

Červený 
drahokam 1 2 4 

 

Modrý 
drahokam 0,5 1,5 2,5 

 

Fialový 
drahokam 0,5 1,5 2,5 

 

Bonus 15 volných 
otáček - - 
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Symbol Název 3x 4x 5x 

 

Wild - - - 

 

 
PRINCESS OF ASIA 

 
1. Základní údaje 
 
PRINCESS OF ASIA je hra s 5 válci a 243 criss cross výherními liniemi (3 až 243 výherních linií v závislosti na počtu aktivních 
válců). Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Pomocí 
tlačítek VÁLCE + a – si Účastník hazardní hry volí počet aktivních válců. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo 
a symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Mystery a Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 
Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
   
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 800 Kč v herně a 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 %   
 
 
2. Volba aktivních válců 
 
Hra umožňuje zvolit si počet aktivních válců a to v rozmezí 1-5, přičemž středové pozice všech válců zůstávají vždy aktivní, bez 
ohledu na počet aktivních válců. 
 

 
 
 
 

Počet aktivních válců Minimální sázka (Kč) Počet aktivních pozic Počet výherních linií 

1 1 7 3 
2 3 9 9 
3 7 11 27 
4 15 13 81 
5 25 15 243 

 
 
3. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus  a Mystery . Objevuje se pouze 
na válcích 2, 3 a 4. Během volných otáček jsou výhry, jejichž součástí je symbol Wild, násobeny náhodným násobitelem v rozmezí x2 
– x30 (dle tabulky u popisu symbolu Bonus).  
 
 
4. Symbol BONUS 

Za 3-5 symbolů Bonus  vedle sebe, začínajících na prvním válci zleva doprava, získává Účastník hazardní hry kromě výhry 
dle výherní tabulky také volné otáčky dle tabulky níže.  
 

Počet volných otáček Wild násobitel 
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20 x2 – x5 
15 x3 – x8 
10 x5 – x10 
8 x8 – x15 
5 x10 – x30 

 
Lze si vybrat jednu z nabízených kombinací počtu volných otáček a Wild násobitele. Pokud během 1 minuty není vybrána žádná 
kombinace, je náhodně jedna z nich vybrána automaticky. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní 
podíl. 
 
V průběhu volných otáček je možné získat další volné otáčky a to maximálně 3x za sebou. Nejdříve jsou dohrány aktuální volné 
otáčky a poté je nutno znovu zvolit jednu z nabízených kombinací. 
 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
5. Symbol MYSTERY 

Za 2 symboly Mystery , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodnou výhru v rozmezí 
dle výherní tabulky. Symbol Mystery se objevuje pouze v průběhu volných otáček a to na válcích 1 a 5. 
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výhry jsou násobeny sázkou na jeden aktivní válec, vyjma výher s Mystery a Bonus symbolem, které jsou násobeny celkovou 
sázkou.  
 
Výherní tabulka udává hodnoty výher v Kč při sázce 1 Kč a 1 aktivním válci.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Princezna  50 100 1 000 

 
Zlato  30 100 800 

 
Ryba  20 50 300 

 
Mince  15 35 300 

 
A  10 20 200 

 
K  10 20 200 

 
Q  5 15 100 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
J  5 15 100 

 
Wild  - - - 

 
Bonus  5 + volné 

otáčky 
10 + volné 

otáčky 
50 + volné 

otáčky 

 
Mystery 5 – 1 000 - - - 

 

 
ZERO HILL 

 
1. Základní údaje 
 
ZERO HILL je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 10 980 Kč v herně a 109 800 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,9 %   
 
2. Symbol WILD 

Symbol Wild  nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus . Objevuje se na válcích 2, 3 a 4.  

Pokud symbol Wild ve vodorovném směru sousedí se symbolem Žena , tak symbol Wild expanduje na celý válec a jsou 
připsány případné výhry.  

Pokud symbol Wild ve vodorovném směru sousedí se symbolem Muž , tak symbol Wild expanduje na všechny sousedící 
symboly a jsou připsány případné výhry.  
 
V případě, že symbol Wild ve vodorovném směru sousedí současně s oběma symboly, tak nejdříve symbol Wild expanduje na celý 
válec a poté expanduje na všechny sousedící symboly dle jeho původního umístění.  
 
3. Symbol BONUS 

Za 3 symboly Bonus , bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 15 volných otáček. 
V průběhu volných otáček nelze získat další volné otáčky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky 
do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
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5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Muž 5 8 15 100 

 
Žena 3 6 10 50 

 

Náhrobek - 5 8 20 

 
Batoh - 4 6 10 

 
A - 2 4 8 

 
K - 2 4 8 

 
Q - 1 2 5 

 
J - 1 2 5 

 
Bonus - 15 volných 

otáček - - 

 

Wild - - - - 

 

 
BOOK of the TOMB 

 
1. Základní údaje 
 
BOOK of the TOMB je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 13 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Ra. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97  %   
 
2. Bonusový symbol Ra 
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Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více Bonusových symbolů Ra, bez ohledu na jejich pozici na válcích, spustí se Bonusová 
hra Ra. Symboly Ra jsou nahrazeny náhodně vybraným symbolem z výherní tabulky (kromě symbolu Ra a symbolu Kniha), poté 
expandují na celý válec a Účastník hazardní hry získává výhry dle výherní tabulky pro daný symbol, přičemž výherní kombinace 
platí bez ohledu na pozici těchto symbolů na výherní linii.  
Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry, v rámci které byla tato bonusová hra spuštěna. 
 
3. Bonusová hra Kniha 
 
Symbol Kniha nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolu Ra a současně tvoří výherní kombinace dle výherní tabulky. 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 nebo více symbolů Kniha, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává volné otáčky dle 
výherní tabulky a spustí se Bonusová hra Kniha. Před spuštěním volných otáček je náhodně vybrán jeden ze symbolů výherní 
tabulky (kromě symbolu Ra a symbolu Kniha) jako bonusový symbol, který během bonusové hry expanduje na celý válec, na kterém 
se objeví.  
Pokud Účastník hazardní hry během volných otáček obdrží 3 nebo více těchto vybraných symbolů, bez ohledu na jejich pozici na 
válcích, tak nejdříve jsou připsány standardní výhry, poté tyto symboly expandují na celý válec a jsou připsány bonusové výhry dle 
výherní tabulky pro daný symbol, přičemž výherní kombinace platí bez ohledu na pozici těchto symbolů na výherní linii.  
V průběhu bonusové hry může Účastník hazardní hry získat další volné otáčky, které budou přičteny ke stávajícímu počtu volných 
otáček s vybraným symbolem. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do hry, v rámci které byla tato 
bonusová hra spuštěna.   
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Faraón 10 40 150 

 
Kleopatra 5 20 70 

 
Ankh 3 12 50 

 
Anubis 3 12 50 

 
Pyramida 2 8 40 

 
Skarabeus 2 8 40 

 
A 1 4 20 

 
K 1 4 20 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Q 0.5 2 10 

 
J 0.5 2 10 

 
Desítka 0.5 2 10 

 
Ra symbol - - - 

 
Kniha symbol 

2.5 
+ 

10 volných otáček 

10 
+ 

15 volných otáček 

50 
+ 

30 volných otáček 

 

 
DANGER DIAMONDS 

 
1. Základní údaje 
 
DANGER DIAMONDS je hra se 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 -108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Divoký symbol 
 
Divoký symbol WILD nahrazuje všechny symboly s výjimkou Bonusového kola a Kola štěstí.  Divoký symbol se objevuje pouze 
na válci 1.  
 
3. Bonusové kolo 
 
Pokud se na prostředním válci objeví symbol Bonusové kolo, získává Účastník hazardní hry bonusovou hru. Na horní obrazovce se 
zobrazí Bonusové kolo, které Účastník hazardní hry roztočí tlačítkem START uprostřed symbolu na válcích. Pokud Účastník 
hazardní hry toto tlačítko nestiskne, roztočí se Bonusové kolo automaticky po uplynutí 20 vteřin. Účastník hazardní hry může 
Bonusové kolo zastavit tlačítkem STOP. Účastník hazardní hry obdrží 10, 15, 20 nebo 30 volných otáček. Interakce Účastníka 
hazardní hry nemají vliv na výsledek hry a výherní podíl. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky 
do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Kolo štěstí 
 
Pokud se na prostředním válci objeví symbol Kolo štěstí, získává Účastník hazardní hry bonusovou hru. Na horní obrazovce se 
zobrazí Kolo štěstí, které Účastník hazardní hry roztočí tlačítkem START uprostřed symbolu na válcích. Pokud Účastník hazardní 
hry toto tlačítko nestiskne, roztočí se Kolo štěstí automaticky po uplynutí 20 vteřin. Účastník hazardní hry může Kolo štěstí zastavit 
tlačítkem STOP. Účastník hazardní hry obdrží násobek jeho aktuální sázky x10, x20, x30 nebo x100. Interakce Účastníka hazardní 
hry nemají vliv na výsledek hry a výherní podíl. 
 
5. Velké symboly 
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Symboly Diamantový prsten a Rubínový přívěšek existují také jako velké symboly, kdy pokrývají 3-9 pozic na válcích. Po připsání 
výhry tento velký symbol zůstane na válcích i následující extra otáčku zdarma, po které je připsána nová výhra.  
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Diamantový prsten  
2.5 

 
7 

 
25 

 

Rubínový přívěšek  
2 

 
6 

 
20 

 

Peníze  
1.5 

 
5 

 
15 

 

Šampaňské  
1.5 

 
4 

 
15 

 

A  
1 

 
3 

 
7.5 

 

K  
1 

 
3 

 
7.5 

 

Q  
1 

 
2 

 
5 

 

J  
1 

 
2 

 
5 

 

Divoký symbol       

 

Bonusové kolo    

 

Kolo štěstí    
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FORTUNE DYNASTY 
 
1. Základní údaje 
 
FORTUNE DYNASTY je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů.  Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Jin Jang. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97  %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Jin Jang. 
 
3. Symbol JIN JANG 
 
Za 3 symboly Jin Jang, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 3 pokusy o získání násobku své aktuální 
sázky.  
Po spuštění bonusové hry tlačítkem START jsou postupně graficky zvýrazňovány jednotlivé varianty násobitelů x2, x4, x6, x10, 
x20 nebo x50, které po dobu jejího trvání překrývají všechny válce. Pomocí tlačítka STOP Účastník hazardní hry náhodně volí 
násobitele. Po každém pokusu je získaným násobitelem vynásobena aktuální sázka a po posledním pokusu je výsledná výhra 
připsána do pole KREDIT.  
Symbol se objevuje pouze na válcích 2, 3 a 4. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 
 

 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Muž 2 3 25 

 
Zlato 1,4 2,8 15 

 
Ryba 1,2 2,4 10 
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Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Mince 1 2 8 

 
A 0,6 1,2 6 

 
K 0,6 1,2 6 

 
Q 0,4 0,8 4 

 
J 0,4 0,8 4 

 
Jin Jang 3 bonusové hry - - 

 
Wild - - - 

 

 
HARLEQUIN SPIN 

 
1. Základní údaje 
 
HARLEQUIN SPIN je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolů Bonus a Scatter. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Bonusová hra 
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, pak může hrát bonusovou hru. 
 
V Bonusové hře si Účastník hazardní hry odkrývá jednotlivá pole. Odkrytá pole symbolizují počet volných otáček a násobitel, jímž 
se výhry získané při bonusové hře násobí. Účastník hazardní hry obdrží volné otáčky a k nim příslušný násobitel až tehdy, když 
odkryje 3 totožná pole. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry a výherní podíl. Pro účely výpočtu výhry v 
rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
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3. Scatter symbol 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží 4 a více symbolů Scatter, tak za každý tento získaný Scatter symbol získává dvojnásobek své 
aktuální sázky. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

Diamant 20 80 500 

 

Zvon 10 30 100 

 
Sedmička 7 20 80 

 

Dvojitý Bar 5 15 60 

 
Bar 3 10 40 

 

Meloun 2 8 30 

 

Citrón 1 4 20 

 

Třešně 0.5 2 10 

 
Scatter symbol - - - 

 

Bonus symbol - - - 
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Hot Pursuit 
v6 

 
1. Základní údaje 
 
Hot Pursuit je hra s 5 válci a 15 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 75 Kč v herně a 750 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 4 050 - 8 370 Kč v herně a 40 500 - 83 700 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 93,8 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Pokud je symbol Wild součástí výherní kombinace, 
tak v případě, že je tak možné vytvořit další výherní kombinaci, expanduje na celý válec. Symbol Wild se objevuje na válcích 2, 3, 
4 a 5. 
 
3. Symbol Bonus 
 
Za 3-5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10-30 volných otáček dle výherní 
tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává výhry v Kč při celkové sázce 15 Kč. Výhry z výherních kombinací se přímo úměrně zvyšují v závislosti na 
výši sázky. 
   

Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
Auto 1500 500 80 

 
Policejní auto 1000 250 50 

 
Tachometr 500 120 30 

 
Motor 210 70 16 

 
Odznak 100 30 8 

 
A 50 10 5 
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Symbol Název 5 x 4 x 3 x 

 
K 50 10 5 

 
Q 30 5 2 

 
J 30 5 2 

 
Wild - - - 

 
Bonus 30 volných 

otáček 
20 volných 

otáček 
10 volných 

otáček 

 

 
CHAIN REACTION 

 
1. Základní údaje 
 
CHAIN REACTION je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild expanduje na celý válec, na kterém byl zobrazen a nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolu Bonus. Symbol 
se objevuje pouze na válcích 2, 3 a 4. 
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 2 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 1 extra otáčku, tzv. respin, která se 
provede automaticky. Pro účely výpočtu výhry z respinu se použije výše sázky do hry, v rámci které byl respin spuštěn. 
 
Za 3-5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle výherní tabulky. Pro 
účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 

Počet Bonus symbolů Počet volných otáček 

22222       22 1 respin 

3 15 
4 20 

5 30 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
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5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název  2 x 3 x 4 x 5 x 

 
Červená  5 15 50 

 
Zelená  4 10 25 

 
Modrá  3 8 20 

 
Žlutá  2 6 15 

 
A  1 4 10 

 
K  1 4 10 

 
Q  1 2 5 

 
J  1 2 5 

 
Wild  

 

 

 

 

 
 
 

 
Bonus 

1 
respin 

15  
volných 
otáček 

20  
volných 
otáček 

30  
volných 
otáček 

 

 
IRON MACHINE 

 
1. Základní údaje 
 
IRON MACHINE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 620 Kč v herně a 54 000 - 106 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,1 - 97 %   
 
2. Bonusová hra 
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Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, spustí se bonusová hra, v níž Účastník 
hazardní hry získává 10 volných otáček. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci 
které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Divoký symbol 
 
Každý Divoký symbol, po jeho zobrazení na válci, zkopíruje symbol z jeho levé strany na pravou. Divoký symbol může také 
náhodně expandovat na celý válec. Nahrazuje všechny symboly kromě symbolu Bonus a Ozubeného kola. Divoký symbol se může 
objevit pouze na válci 2 a 4.  
 
4. Stroj štěstí 
Pokud Účastník hazardní hry v průběhu hry obdrží symbol Ozubené kolo, tak tento symbol je uložen v horní části obrazovky nad 
válci. Za 4 tyto symboly Účastník hazardní hry získává bonusovou hru Stroj štěstí. Zde Účastník hazardní hry postupně umístí 
všechna čtyři ozubená kola a tím odkryje výhry. Symbol JOKER odkrývá všechny výhry. Výhry jsou násobeny sázkou do hry, v 
rámci které byl Stroj štěstí spuštěn. Získaná ozubená kola zůstávají pro jednotlivé výše sázek uchována bez ohledu na změnu sázky, 
hry, Účastníka hazardní hry nebo restart terminálu. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry a výherní podíl. 
 

 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

 
Diamant 

 
2.5 

 
12.5 

 
75 

 

 
Hvězda 

 
2 

 
10 

 
25 

 

 
Hodiny 

 
2 

 
7.5 

 
12.5 

 

 
Bar 

 
1.5 

 
5 

 
10 

 

 
Třešně 

 
1.5 

 
5 

 
10 
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LOADED FORTUNE 

 
1. Základní údaje 
 
LOADED FORTUNE je hra se 3 válci a 27 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Všechny symboly, s 
výjimkou symbolu „Sedmička“, se skládají ze tří částí, přičemž na válci se může objevit 1-3 části jednoho symbolu.  Pomocí tlačítka 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly 
musejí být za sebou, vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií 
se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Symbol se objevuje pouze na válcích 2 a 3. 
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 3 úplné symboly Bonus získává Účastník hazardní hry 10 volných otáček. V průběhu volných otáček nelze získat další volné 
otáčky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Bonusová hra RESPIN 
 
Pokud se při nevýherní kombinaci některý ze symbolů, s výjimkou symbolu Sedmička, objeví na dvou celých válcích, tak tyto válce 
zůstanou na své pozici a na zbývajícím válci se automaticky provede respin (1 extra otáčka). Pokud by na jednom celém válci byl 
symbol Wild a na zbývajících dvou celých válcích by byly dva různé symboly, tak symbol Wild nahrazuje symbol s vyšší možnou 
výhrou.  

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 

 
A 

 
1 

 
4 

 
7.5 

 

 
K 

 
0.5 

 
2.5 

 
5 

 

 
Q 

 
0.5 

 
2.5 

 
5 

 

 
J 

 
0.5 

 
2.5 

 
5 

 

 
Bonus 

 
10 volných 

otáček 

 
- 

 
- 

 

 
Divoký symbol 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
Ozubené kolo 

 
- 

 
- 

 
- 
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5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Sedmička 50 

 

Zvon 3 

 

Meloun 1,6 

 

Třešně 0.8 

 

A 0.4 

 

K 0.4 

 

Wild 
(divoký symbol) 

- 

 

Bonus 
(scatter) 

10 volných otáček 
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LUCKY MYSTERY 
 
1. Základní údaje 
 
LUCKY MYSTERY je hra se 3 válci a 36 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA 
si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí 
být za sebou, vyjma symbolů Bonus, Mystery a Kolo štěstí. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry 
z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus, Mystery a Kolo štěstí. V případě možné výherní 
kombinace expanduje na celý válec. Objevuje se pouze na prostředním válci. 
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 3 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10 volných otáček. V průběhu volných 
otáček se zobrazují na válcích pouze symboly Bonus a Mystery. V průběhu volných otáček lze získat další volné otáčky. Pro účely 
výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Symbol MYSTERY 
 
Za 2 - 3 symboly Mystery, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodnou výhru v rozmezí dle 
výherní tabulky. Symbol Mystery se objevuje pouze v průběhu volných otáček. 
 
5. Symbol KOLO ŠTĚSTÍ 
 
Za 3 symboly Kolo štěstí, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry bonusovou hru Kolo štěstí. Kolo 
štěstí se spouští tlačítkem START. Pokud Účastník hazardní hry toto tlačítko nestiskne, roztočí se Kolo štěstí po chvíli automaticky. 
Kolo štěstí se zastavuje tlačítkem STOP. Pokud Účastník hazardní hry toto tlačítko nestiskne, zastaví se Kolo štěstí po chvíli 
automaticky. Účastník hazardní hry získává násobek jeho aktuální sázky dle výherní tabulky. Interakce Účastníka hazardní hry 
nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 
 
6. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
7. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2 x 3 x 

 
Diamant 

 
- 100 

 
Meloun 

 
- 10 
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Symbol Název 2 x 3 x 

 
Hrozny 

 
- 2 

 
Švestka 

 
- 1 

 
Pomeranč 

 
- 0.8 

 
Citron 

 
- 0.6 

 
Třešně 

 
- 0.4 

 
Wild 

 
- - 

 
Bonus 

 
- 10 volných otáček 

 
Mystery 

 
1 – 10 Kč 10 – 100 Kč 

 
Kolo štěstí 

 
- 10, 15, 20, 30 nebo 

50 

 

 
LUCKY SCATTERS 

 
1. Základní údaje 
 
LUCKY SCATTERS je hra s 5 válci. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu 
celkové Sázky. Výhry se  získávají za 6 nebo více stejných  symbolů, a to bez ohledu na jejich  pozici na válcích. Výhry za  různé 
symboly se sčítají.  
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol BONUS 
 
Za 3-5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle výherní tabulky. Pro 
účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 

Počet Bonus symbolů Počet volných otáček 
3 10 
4 20 
5 30 
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3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry. Účastník hazardní hry vyhrává, pokud získá 6 a více 
stejných symbolů bez ohledu na jejich umístění na válcích.  
 

Počet symbolů 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Hvězda 20x 40x 60x 80x 100x 120x 140x 160x 180x 200x 
Červená sedmička 10x 20x 30x 40x 50x 60x 70x 80x 90x 100x 
Modrá sedmička 6x 12x 18x 24x 30x 36x 42x 48x 54x 60x 
Bary 4x 8x 12x 16x 20x 24x 28x 32x 36x 40x 
Bar 3x 6x 9x 12x 15x 18x 21x 24x 27x 30x 
Meloun 2x 4x 6x 8x 10x 12x 14x 16x 18x 20x 
Hrozny 2x 4x 6x 8x 10x 12x 14x 16x 18x 20x 
Pomeranč 1,5x 3x 4,5x 6x 7,5x 9x 10,5x 12x 13,5x 15x 
Švestka 1,5x 3x 4,5x 6x 7,5x 9x 10,5x 12x 13,5x 15x 
Citrón 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 
Třešně 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 

 
 

Název Hvězda Červena 
sedmička 

Modrá 
sedmička Bary Bar Meloun 

Symbol 
      

 

Název Hrozny Pomeranč Švestka Citrón Třešně 

Symbol 
     

 

 
MIRROR QUEST DELUXE 

 
1. Základní údaje 
 
MIRROR QUEST DELUXE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou, vyjma symbolu Wild. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 4 140 - 9 540 Kč v herně a 41 400 - 95 400 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,7 – 97,7 %   
   

 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly.  
 
Za 3-5 symbolů Wild, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10 volných otáček. Před spuštěním 
volných otáček je náhodně zvolen jeden ze symbolů, vyjma symbolu Wild, jako speciální liniový scatter symbol, který bude v 
průběhu volných otáček také expandovat na celý válec.  
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží 2 nebo více vybraných speciálních symbolů (dle zvoleného symbolu a výherní tabulky), jsou 
nejprve připsány standardní výhry, následně speciální symboly expandují na celý válec a jsou připsány další výhry pro daný symbol 
dle výherní tabulky, přičemž v tomto případě bez ohledu na jejich pozici na výherní linii. V průběhu volných otáček lze získat další 
volné otáčky, kdy je vybrán další speciální symbol a všechny speciální symboly jsou poté aktivní současně.  
 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
Princezna 1 10 100 500 

 
Rytíř 0.5 4 40 200 

 
Truhla 0.5 3 10 75 

 
Prsten 0.5 3 10 75 

 
A - 0.5 4 15 

 
K - 0.5 4 15 

 
Q - 0.5 2.5 10 

 
J - 0.5 2.5 10 
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Symbol Název 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
10 - 0.5 2.5 10 

 
Wild - 

2  
+ 10 volných 

otáček 

20  
+ 10 volných 

otáček 

 200  
+ 10 volných 

otáček 

 

 
PANDA TREASURES 

 
1. Základní údaje 
 
PANDA TREASURES je hra s 5 válci a 243 criss cross výherními liniemi (v závislosti na počtu výherních symbolů – 27 při 3 
výherních symbolech, 81 při 4 výherních symbolech, 243 při 5 výherních symbolech). Hra obsahuje 11 různých symbolů.  Pomocí 
tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a 
symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu Mystery a Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry 
z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus a Mystery. Pokud je součástí výherní kombinace, tak 
expanduje na celý válec a mohou být připsány další výhry. Symbol se objevuje pouze na válcích 2, 3 a 4. Během volných otáček jsou 
výhry, jejichž součástí je symbol Wild, násobeny náhodným násobitelem v rozmezí x2 – x30 (dle tabulky u popisu symbolu Bonus).  
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 3-5 symbolů Bonus vedle sebe, začínajících na prvním válci zleva doprava, získává Účastník hazardní hry kromě výhry dle 
výherní tabulky také volné otáčky dle tabulky níže.  
 

Počet volných otáček Wild násobitel 

20 x2 – x5 
10 x8 – x15 
5 x10 – x30 

 
Lze si vybrat jednu z nabízených kombinací počtu volných otáček a Wild násobitele. Pokud během 1 minuty není vybrána žádná 
kombinace, je náhodně jedna z nich vybrána automaticky. Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry ani výherní 
podíl. 
 
V průběhu volných otáček je možné získat další volné otáčky a to maximálně 3x za sebou. Nejdříve jsou dohrány aktuální volné 
otáčky a poté je nutno znovu zvolit jednu z nabízených kombinací. 
 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Symbol MYSTERY 
 
Za 2 symboly Mystery, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodnou výhru v rozmezí dle výherní 
tabulky. Symbol Mystery se objevuje pouze v průběhu volných otáček a to na válcích 1 a 5. 
 
5. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2 x 3 x 4 x 5 x 

 
Panda - 1,4 2 10 

 
Želva - 1 1,6 3,2 

 
Váza - 0,8 1 2 

 
Mince - 0,6 0,8 1,6 

 
A - 0,4 0,6 1,2 

 
K - 0,4 0,6 1,2 

 
Q - 0,2 0,4 0,8 

 
J - 0,2 0,4 0,8 

 
Bonus - 5 

+ volné otáčky 
10 

+ volné otáčky 
50 

+ volné otáčky 

 
Mystery 5 – 500 - - - 

 
Wild - - - - 

 

 
PHOENIX 27 

 
1. Základní údaje 
 
PHOENIX 27 je hra se 3 válci a 27 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 13 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být 
za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly a násobí výhru daného symbolu x2. 
 
3. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
4. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 

 
Fénix 75 

 
Hvězda 40 

 
Červená sedmička 30 

 
Modrá sedmička 20 

 
Bary 10 

 
Meloun 5 

 
Hrozny 3 

 
Zvon 3 

 
Švestka 2 

 
Pomeranč 2 
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Symbol Název 3 x 

 
Citrón 1 

 
Třešně 1 

 

Divoký symbol 
(Wild) “2x” 

 

 
WARRIOR´S FORTUNE 

 
1. Základní údaje 
 
WARRIOR´S FORTUNE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 14 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si 
Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, vyjma symbolu 
Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 620 Kč v herně a 54  000 - 106 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,1 - 97 %   
 
2. Symbol Bonus 
 
Pokud Účastník hazardní hry obdrží 3 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává 10 volných otáček. Bonus 
symbol se objevuje pouze na válcích 2, 3 a 4. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci 
které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Divoké symboly 
 
Divoké symboly nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolu Bonus. Divoký symbol zůstává pro danou sázku na příslušné 
pozici na válci až do výherní kombinace, jejíž je součástí, a to bez ohledu na změnu sázky, hry, Účastníka hazardní hry nebo restart 
terminálu. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název  3 x 4 x 5 x 

 

Válečník 10 20 50 
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Symbol Název  3 x 4 x 5 x 

 

Blondýnka 8 15 40 

 

Brunetka 5 10 30 

 

Zbraně 3 5 20 

 

Lebka 3 5 20 

 

A 2 3 15 

 

K 2 3 15 

 

Q 1 2 10 

 

J 1 2 10 

 

Desítka 1 2 10 

 

Bonus symbol 
10  

volných otáček 
  

 

 

 

Divoký symbol    
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WILD MADNESS 
 

1. Základní údaje 
 
WILD MADNESS je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolů Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symboly Bonus 
 
Za 3 - 5 symbolů Bonus nebo Bonus Wild, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle 
výherní tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
3. Divoké bloky 
 
V průběhu hry padají, na pozadí točících se válců, z horní obrazovky dolů bloky různých tvarů. Pokud se takový blok zastaví na 
válcích, přemění se symboly uvnitř bloku na symbol Wild. V případě, že symbol Wild takto nahradí symbol Bonus, sloučí se do 
bonusového symbolu Bonus Wild, který má vlastnosti obou symbolů. Tento symbol nahrazuje všechny symboly. Symbol Wild 
nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolu Bonus.  
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí celková vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
Wild 5 10 50 

 
Hvězdy 2.5 5 25 

 
Sedmička 2 4 20 

 
Bar 1.5 3 15 

 
Čtyřlístek 1 2 10 

 
Třešně 1 2 10 
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IMMORTAL DELUSION 

 
1. Základní údaje 
 
IMMORTAL DELUSION je hra s 5 válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány z obou stran. Symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 9 720 Kč v herně a 54 000 - 97 200 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94,6 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Pokud výherní kombinace obsahuje 1 - 4 symbolů 
Wild, je výhra násobena x2.  
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 3 - 5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky a volné 
otáčky s násobitelem x3 - x5. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly 
volné otáčky spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry 
 

Symbol Název 3 x 4 x 5 x 

 
A 0.5 1 5 

 
K 0.5 1 5 

 

 
Q 

 
0.5 

 
1 

 
5 

 

 

 
Bonus 

 
10  

volných otáček 

 
20  

volných otáček 

 
30  

volných otáček 
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Symbol Název 3x 4x 5x 

 

Wild 32 128 500 

 

Bojovnice 16 64 160 

 

Kniha 12 32 80 

 

Lektvar 8 16 64 

 

A 4 8 32 

 

K 4 8 32 

 

Q 2 4 16 

 

J 2 4 16 

 

Bonus 16 + 15 volných 
otáček + násobitel x3 

32 + 15 volných 
otáček + násobitel x4 

200 + 15 volných 
otáček + násobitel x5 

 
 

 
TOMB OF THE GODS 

 
1. Základní údaje 
 
TOMB OF THE GODS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítek + nebo - v poli 
SÁZKA si Účastník hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly 
musejí být za sebou, vyjma symbolu Wild a Speciálních symbolů. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. 
Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou speciálních symbolů během volných otáček.  
Za 3 - 5 symbolů Wild, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru a volné otáčky dle výherní 
tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
3. Speciální symboly  
 
Před spuštěním volných otáček je vždy jeden ze symbolů náhodně vybrán jako Speciální symbol. Za 2 - 5 Speciálních symbolů na 
jakékoliv pozici na výherní linii získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. Během volných otáček jsou nejprve 
připsány případné standardní výhry. Následně Speciální symboly expandují na celý válec a jsou připsány nové výhry. 
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Další volné otáčky mohou být během volných otáček získány až 4x. Vždy je vybrán další Speciální symbol a všechny takto vybrané 
symboly postupně expandují.      
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Anch 0,3 0,6 1,5 12 

 
Anubis 0,3 0,6 1,2 8 

 
Reovo oko 0,2 0,6 1,2 6 

 
Skarab 0,2 0,6 1,2 6 

 
A - 0,5 1 5 

 
K - 0,5 1 5 

 
Q - 0,3 0,6 4 

 
J - 0,3 0,6 4 

 
10 - 0,3 0,6 4 

 
Wild - 

2 + 10 
volných 
otáček 

20 + 10 
volných 
otáček 

200 + 10 
volných 
otáček 
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DEMONIO REBORN 
 

1. Základní údaje 
 
DEMONIO REBORN je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly a v případě možné výhry expanduje na celý válec. Symbol se objevuje na válcích 
2, 3, 4 a 5.  
 
3. Násobitel 
 
V případě výherní kombinace symbolů Švestka, Pomeranč, Citron nebo Třešně znázorněné níže, je výhra násobena příslušným 
násobitelem.   
 

 
         Násobitel x3               Násobitel x4              Násobitel x5 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 

Diamant 8 16 128 500 

 

Sedmička 6 12 32 256 

 

Zvonek 4 8 16 128 

 

Bar 3 6 12 64 

 

Meloun - 4 8 32 

 

Hrozny - 3 6 16 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 

Malina - 3 6 16 

 

Švestka - 2 4 8 

 

Pomeranč - 2 4 8 

 

Citron - 1 2 4 

 

Třešně - 1 2 4 

 

Wild - - - - 

 

 
Win Respin DELUXE 

 
1. Základní údaje 
 
Win Respin DELUXE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. 
Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly a v případě výherní kombinace spouští Bonusovou hru Respin. 
 
3. Bonusová hra RESPIN 
 
Všechny symboly z výherní kombinace se symbolem Wild zůstanou na válcích a je spuštěna automaticky 1 extra volná otáčka 
zdarma. V případě opětovné výherní kombinace se symbolem Wild je spuštěn další Respin. Maximálně je takto možné získat 15 
Respinů za sebou. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny. 
 
4. Násobitel 
 
V případě výherní kombinace znázorněné níže, je výhra násobena příslušným násobitelem.   
 

 
         Násobitel x2               Násobitel x3              Násobitel x4 
 
5. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Star 5 10 20 

 
Melon 4 8 10 

 
Grapes 3 6 8 

 
Plum 2,5 4 6 

 
Orange 2 3 4 

 
Lemon 1,5 2 3 

 
Cherries 1 1,5 2 

 
Wild - - - 

 

 
LUCKY AMAZONS 

 
1. Základní údaje 
 
LUCKY AMAZONS je hra s 5 válci a 30 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Za symboly Wild lze získat výhru dle výherní tabulky.  
 
3. Symbol BONUS 
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Za 7 - 9 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru a volné otáčky dle výherní 
tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
Symbol se objevuje na válcích 2, 3 a 4. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

  
Wild 0,3 1,5 8 30 

Žena 1 0,1 0,3 0,6 1,5 

Žena 2 0,1 0,3 0,6 1,5 

Žena 3 - 0,3 0,5 1,5 

Žena 4 - 0,3 0,5 1 

Lev - 0,2 0,5 0,8 

A - 0,1 0,3 0,6 

K - 0,1 0,3 0,6 

Q - 0,1 0,2 0,3 

J - 0,1 0,2 0,3 

Symbol Název  7x 8x 9x 

 

Bonus - 

2  
+  

7 volných 
otáček 

2  
+  

15 volných 
otáček 

2 
 + 

 30 volných 
otáček 

 
 

 
 
 



 

172 
 

Demonio DELUXE 
 
1. Základní údaje 
 
Demonio DELUXE je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 13 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu 
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus a v případě možné výhry expanduje na celý válec. 
Symbol se objevuje na válcích 2, 3, 4 a 5. 
 
3. Násobitel 
 
V případě výherní kombinace symbolů A, K, Q nebo J znázorněné níže, je výhra násobena příslušným násobitelem.   
 

 
         Násobitel x3               Násobitel x4              Násobitel x5 
 
4. Symbol BONUS 
 
Za 3 - 5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle výherní tabulky. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Démon 8 16 128 500 

 
Netvor 6 12 32 256 

 
Pentagram 4 8 16 128 

 
Kříž 3 6 12 64 

 
Trojzubec - 4 8 32 

 
666 - 3 6 16 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Věnec - 3 6 16 

 
A - 2 4 8 

 
K - 2 4 8 

 
Q - 1 2 4 

 
J - 1 2 4 

 
Bonus -            15 

volných otáček 
20         

volných otáček 
25         

volných otáček 

 
Wild - - - - 

 

 
Really WILD 2 

 
1. Základní údaje 
 
Really WILD 2 je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolů Bonus a Mystery. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symboly LEV  
 
Oba symboly Lvů nahrazují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus a Mystery. Výhry z výherních kombinací 
obsahující symbol zlatého Lva jsou násobeny x2, vyjma kombinace symbolů Lev uvedené ve výherní tabulce. Zlatý Lev se objevuje 
na válci 3 a stříbrný Lev na válcích 1, 2, 4 a 5 (válce jsou číslovány vzestupně zleva doprava). 
 
3. Symbol MYSTERY 
 
Za 3 - 5 symbolů Mystery, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry náhodnou výhru v rozmezí 
uvedeném ve výherní tabulce.  
 
4. Symbol BONUS 
 
Za 3 - 5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle výherní tabulky. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
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Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název  3x 4x 5x 

 

kombinace 
symbolů Lev - - 500 

 

Sedmička 5 10 50 

 

Meloun 3 6 30 

 

Hrozny 2 4 25 

 

BAR 1,5 3 20 

 

Švestka 1 2 10 

 

Pomeranč 1 2 10 

 

Citron 0,5 1 5 

 

Třešně 0,5 1 5 

 

Lev zlatý - - - 

 

Lev stříbrný - - - 

 

Bonus 10  
volných otáček 

15  
volných otáček 

20  
volných otáček 

 

Mystery 10 - 30 30 - 50 50 - 500 

 

 
HOT FRENZY 40 

 
1. Základní údaje 
 
HOT FRENZY 40 je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
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2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda. Za symboly Wild lze získat výhru dle výherní 
tabulky.  
 
3. Symbol HVĚZDA 
 
Za 3 - 5 symbolů Hvězda, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky.  
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Wild 1 10 25 

 
Hruška 0,5 2 10 

 
Meloun 0,5 1 5 

 
Švestky 0,5 1 5 

 
Pomeranč 0,25 0,5 2,5 

 
Citron 0.25 0.5 2.5 

 
Třešně 0,25 0,5 2,5 

 
Hvězda 5 20 500 

 

 
WILD VALLEY 

 
1. Základní údaje 
 
WILD VALLEY je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 



 

176 
 

Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Symbol Wild může pokrýt až celý válec. Za symboly 
Wild lze získat výhru dle výherní tabulky.  
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 3 - 5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle výherní tabulky. 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 

Wild 2 10 50 

 

Puma 1 4 20 

 

Vlk 1 4 20 

 

Orel 1 3 12 

 

Srnec 1 3 12 

 

A 0,4 2 8 

 

K 0,4 2 8 

 
Q 0,2 1 4 

 

J 0,2 1 4 

 

10 0,2 1 4 

 

9 0,2 1 4 
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Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Bonus 10 volných otáček 20 volných otáček 30 volných otáček 

 

 
EXTREME FRUITS 

 
1. Základní údaje 
 
EXTREME FRUITS je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD 
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus a Granátové jablko. Výhry z výherních kombinací 
obsahující symboly Wild jsou násobeny x2. Symbol Wild se objevuje na válcích 2, 3 a 4. 
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 5 - 15 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 5 volných otáček a bonusový kredit. 
Na každém ze symbolů Bonus je zobrazena náhodná výhra ve výši 0,5 - 75 násobku aktuální sázky. Bonusový kredit činí součet 
jednotlivých částek zobrazených na všech symbolech Bonus. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky 
do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny.  
 
4. Symbol GRANÁTOVÉ JABLKO 
 
Symbol Granátové jablko se objevuje pouze v průběhu volných otáček. Každý z těchto symbolů obsahuje bonusový kredit ve výši, 
která je vypočtena způsobem uvedeným v popisu symbolu Bonus. Pokud je současně kdekoliv na válcích zobrazen také symbol 
Wild, je tento bonusový kredit násoben x2. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Sedmička 0,7 5 25 

 
Meloun 0,5 2,5 10 
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Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Hrozny 0,5 2,5 10 

 
Švestka 0,5 1,5 5 

 
Pomeranč 0,5 1,5 5 

 
Citron 0,2 0,5 2,5 

 
Třešně 0,2 0,5 2,5 

 
Bonus - - - 

 

Granátové 
jablko - - - 

 
Wild - - - 

 

 
FREEZING HOT 

 
1. Základní údaje 
 
FREEZING HOT je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Výhry z výherních kombinací obsahující 1 - 4 
symboly Wild jsou násobeny dle výherní tabulky. Symbol Wild se objevuje na válcích 2, 3, 4 a 5. 
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 3 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry 10 volných otáček. V průběhu volných 
otáček zůstávají všechny symboly z výherní kombinace na válcích a je spuštěna automaticky 1 extra volná otáčka (respin) zdarma. 
Toto se opakuje až do té doby, kdy po následujícím respinu nevznikne žádná nová výherní kombinace. Symbol Bonus se objevuje 
na válcích 2, 3 a 4. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky 
spuštěny.  
 
4. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 1x 2x 3x 4x 5x 

 
7 - 2 5 10 50 

 
Triple BAR - 1 2 5 25 

 
Double BAR - - 1 2 15 

 
Zvonek - - 0,8 1 10 

 
Meloun - - 0,6 0,8 8 

 
Hrozny - - 0,6 0,8 6 

 
Švestka - - 0,4 0,6 3 

 
Pomeranč - - 0,4 0,6 3 

 
Citron - - 0,2 0,4 2 

 
Třešně - - 0,2 0,4 2 

 
Bonus - - 10 volných otáček - - 

 
Wild x2 x4 x8 x16 - 

 

 
HOT FRENZY 

 
1. Základní údaje 
 
HOT FRENZY je hra s 5 válci a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje 8 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Hvězda. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
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Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Hvězda. Za symboly Wild lze získat výhru dle výherní 
tabulky.  
 
3. Symbol HVĚZDA 
 
Za 3 - 5 symbolů Hvězda, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky.  
 
4. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
5. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název  3x 4x 5x 

 
Wild 2 20 50 

 
Hruška 1 4 20 

 
Meloun 1 2 10 

 
Švestka 1 2 10 

 
Pomeranč 0,5 1 5 

 
Citron 0,5 1 5 

 
Třešně 0,5 1 5 

 
Hvězda 5 20 500 
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WILD PIRATES II 
 
1. Základní údaje 
 
WILD PIRATES II je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolů Bonus a Sticky Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se 
sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symboly WILD a STICKY WILD  
 
Symboly Wild a Sticky Wild nahrazují všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Bonus a Sticky Bonus. 
 
3. Symboly BONUS a STICKY BONUS 
 
Za 5 - 20 symbolů Bonus a/nebo Sticky Bonus na jakékoliv pozici na sousedících válcích, počínaje prvním válcem zleva, získává 
Účastník hazardní hry volné otáčky dle tabulky níže. Symbol Sticky Bonus se poté promění na symbol Sticky Wild a ten zůstává 
během volných otáček na dané pozici. Symbol Bonus může pokrýt až celý válec. 
 

Počet symbolů 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Počet volných otáček 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

 
Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny.  
 
4. Symbol WILD BONUS 
 
Symbol Wild Bonus v sobě spojuje vlastnosti symbolu Wild a symbolu Bonus. Symbol Wild se objevuje pouze v průběhu volných 
otáček. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Pirát 0,5 2,5 12 

 
Truhla 0,3 1,2 3,5 

 
Rum 0,3 1,2 3 

 
Dělo 0,3 1,2 2,5 

 
Vlajka 0,2 0,6 2 
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Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Mapa 0,2 0,6 2 

 
A 0,1 0,3 1,5 

 
K 0,1 0,3 1,5 

 
Q 0,1 0,3 1,5 

 
J 0,1 0,3 1,5 

 
Wild - - - 

 
Sticky Wild - - - 

 
Bonus - - - 

 
Sticky Bonus - - - 

 
Wild Bonus - - - 

 

 
Tropical Fortune 

 
1. Základní údaje 
 
Tropical Fortune je hra s 5 válci a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus a expanduje dle modelů znázorněných níže. Symbol 
Wild se objevuje na válcích 1, 2, 3 a 4.  
 

 
 
3. Násobitel 
 
V případě expanze symbolů Wild dle modelu níže, kdy dojde k jejich vzájemnému překrytí, je výhra z výherní kombinace obsahující 
symbol Wild x2 násobena příslušným násobitelem dle tabulky níže. Čím více překrytých symbolů Wild je součástí výherní 
kombinace, tím vyšší je násobitel. 
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Výhra z výherní linie může být násobena pouze jednou, proto je aplikován pouze nejvyšší možný násobitel.  
 

 
 
4. Symbol BONUS 
 
Za 3 symboly Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry volné otáčky dle výherní tabulky. Pro 
účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 3x 4x 5x 

 
Wild 0,5 1 4 

  
Papoušek 0,4 0,8 2 

 
Želva 0,3 0,6 1 

 
Ryba 0,3 0,6 1 

 
Meloun 0,2 0,4 0,8 

 
Květina 0,2 0,4 0,8 

 
A 0,1 0,3 0,6 

 
K 0,1 0,3 0,6 

 
Q 0,1 0,2 0,4 

Počet symbolů Wild x2 Násobitel 

1 x2 
2 x4 
3 x8 
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Symbol Název 3x 4x 5x 

 
J 0,1 0,2 0,4 

 
Bonus 5 volných otáček - - 

 

 
EPIC HOT 

 
1. Základní údaje 
 
EPIC HOT je hra s 5 válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 11 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník hazardní 
hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, vyjma 
symbolů Hvězda a Zvony. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů Hvězda a Zvony. Pokud je nebo může být součástí výherní 
kombinace, tak expanduje na celý válec. Symbol Wild se objevuje na válcích 2, 3 a 4. 
 
3. Symbol Hvězda 
 
Za 3 - 5 symbolů Hvězda, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky.  
 
4. Symbol ZVONY 
 
Za 3 symboly Zvony, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru dle výherní tabulky. Symbol 
Zvony se objevuje na válcích 1, 3 a 5. 
 
5. Mystique Bonus 
 
Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

  
Sedmička 2 10 40 600 

 
Hruška - 8 20 100 
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Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

 
Meloun - 8 20 100 

 
Hrozny - 4 10 40 

 
Švestka - 2 6 20 

 
Pomeranč - 2 6 20 

 
Citron - 2 6 20 

 
Třešně - 2 6 20 

 
Hvězda - 3 20 100 

 
Zvony - 20 - - 

 
Wild - - - - 

 

 
Mistress of the Realm 

 
1. Základní údaje 
 
Mistress of the Realm je hra s 5 válci a 50 výherními liniemi. Hra obsahuje 12 různých symbolů. Pomocí tlačítka SÁZKA si Účastník 
hazardní hry volí hodnotu celkové Sázky. Výhry jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou, 
vyjma symbolu Bonus. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají. 
 
Maximální sázka na jednu hru: 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu  
Maximální výhra v jedné hře: 50 000 Kč v herně a 500 000 Kč v kasinu  
Statistická průměrná hodinová prohra: 5 400 - 10 800 Kč v herně a 54 000 - 108 000 Kč v kasinu   
Výše výherního podílu RTP: 94 - 97 %   
 
2. Symbol WILD  
 
Symbol Wild nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolu Bonus. Symboly Bohyně, Vlk, Kniha a Prsten se mohou 
náhodně proměnit na symbol Wild. 
 
3. Symbol BONUS 
 
Za 3 - 5 symbolů Bonus, bez ohledu na jejich pozici na válcích, získává Účastník hazardní hry výhru a volné otáčky dle výherní 
tabulky. Pro účely výpočtu výhry v rámci volných otáček se použije výše sázky do hry, v rámci které byly volné otáčky spuštěny. 
 
5. Mystique Bonus 
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Po dobu zobrazení symbolu/textu  na horní obrazovce koncového zařízení, který se zobrazuje 
náhodně a nezávisle na zobrazení jiných symbolů, má Účastník hazardní hry šanci v každé hře vyhrát náhodnou výhru, kdy takto 
přidělená náhodná výhra nepřekročí v součtu spolu s výhrou z dané hry limity maximální výhry pro hernu a kasino. 
 
6. Výherní tabulka 
 
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se násobí vsazená částka ze hry.  
 

Symbol Název 2x 3x 4x 5x 

  
Bohyně 0,1 0,5 2 10 

 
Vlk 0,1 0,4 1,5 6 

 
Kniha 0,1 0,3 1,2 4 

 
Prsten 0,1 0,2 1 3 

 
A - 0,2 0,8 2 

 
K - 0,2 0,8 2 

 
Q - 0,1 0,6 1,5 

 
J - 0,1 0,6 1,5 

 
10 - 0,1 0,4 1 

 
9 - 0,1 0,4 1 

 
Bonus - 2 + 6 volných 

otáček 
3 + 10 volných 

otáček 
5 + 15 volných 

otáček 

 
Wild - - - - 
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A6. ZVLÁŠTNÍ ČÁST – Pravidla Technických her v prostředí land-based 

CLS APOLLO GAMES je centrální loterní systém, tedy technické zařízení ve smyslu § 42 odst. 4 ZHH, 
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. Herní měnou je česká koruna (CZK) a nabízí 34 různých Technických her. 

  Hra Platforma RTP 
Min. 
sázka KČ Max. sázka KČ Max. výhra KČ 

Statistická 
prům. hod. 
prohra 

1 Atlantis Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

2 Blood Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

3 Bonus Joker Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

4 Bonus Joker II Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 40 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

5 Dice 81 Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 18 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

6 Four Fruits Herna 85 -  99% 5,00 Kč 100,00 Kč 31 600,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

7 Four Fruits II Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 48 400,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

8 Gangster World Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

9 Golden Treasure Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

10 Horus Eye Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

11 Lucky 81 Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 16 200,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

12 Mad Mechanic Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 40 500,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

13 Mad Mechanic Deluxe Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 40 500,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

14 Magic Lady Herna 75,00% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč 

15 Midnight Fruits 81 Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 17 400,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

16 Mystery Apollo Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 13 200,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

17 Mystery Apollo II Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

18 Pandora Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

19 Rich Fish Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

20 Slot Birds Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 29 900,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

21 Smiling Joker Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 13 500,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

22 Smiling Joker II Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 27 200,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

23 Turbo Slots Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

24 Wild Fruits Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 13 500,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč  

25 Blood Revival Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 25 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

26 Crystal Miners Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

27 Land of Ghosts Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 35 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

28 Occultum 81 Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 34 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

29 Turbo Slots 81 Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 32 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

30 Slot Birds 81 Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 32 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 
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32 Sizzle Fire Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 

33 Apollo European Roulette Herna 97,30% 5,00 Kč 100,00 Kč 3 600,00 Kč 4 860 Kč 

34 Pinky Cat Herna 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 1 800 – 27 000 Kč 
 

 

  Hra Platforma RTP 
Min. 
sázka KČ Max. sázka KČ 

Max. výhra 
KČ 

Statistická prům. 
hod. prohra 

1 Atlantis Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

2 Blood Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

3 Bonus Joker Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

4 Bonus Joker II Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 400 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

5 Dice81 Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 180 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

6 Four Fruits Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 316 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

7 Four Fruits II Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 484 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

8 Gangsterworld Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

9 Golden Treasure Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

10 Horus Eye Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

11 Lucky 81 Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 162 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

12 Mad Mechanic Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 405 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

13 Mad Mechanic Deluxe Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 405 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

14 Magic Lady Kasino 75,00% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 450 000 Kč 

15 Midnight Fruits 81 Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 174 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

16 Mystery Apollo Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 132 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

17 Mystery Apollo II Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

18 Pandora Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

19 Rich Fish Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

20 Slot Birds Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 299 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

21 Smiling Joker Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 135 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

22 Smiling Joker II Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 272 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

23 Turbo Slots Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

24 Wild Fruits Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 135 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

25 Blood Revival Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 250 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

26 Crystal Miners Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

27 Land of Ghosts Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 350 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

28 Occultum 81 Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 340 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

29 Turbo Slots 81 Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 320 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

30 Slot Birds 81 Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 320 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 
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31 Boofa Kasino 85 - 99% 10,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

32 Sizzle Fire Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

33 Apollo European Roulette Kasino 97,30% 5,00 Kč 1000,00 Kč 36 000,00 Kč 48 600 Kč 

34 Pinky Cat Kasino 85 - 99% 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 18 000 – 270 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA HRY ATLANTIS 

VERZE PRO HERNU 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Perla 
2. Klaun 
3. Krab 
4. Ježík 
5. Želva 
6. Mořská hvězdice 
7. Chobotnice 
8. A 
9. K 
10. Q 
11. J 
12. 10 
13. 9 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony ATLANTIS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

ATLANTIS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 

Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (KLAUN), který nahrazuje jakýkoli symbol mimo 
symbolu PERLA. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností 
získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL BONUS 
Symbol PERLA je Scatter. Padnou-li minimálně tři symboly PERLA kdekoli na válcích, získává hráč 15 
bonusových otočení zdarma. Získaná bonusová kola nelze losovat. 

SYMBOL KLAUN 
Padne-li jeden, nebo více symbolů KLAUN, nahrazuje symbol KLAUN jakýkoli jiný symbol kromě 
symbolu PERLA. Pokud je symbol KLAUN součástí výherní linie, je hodnota výhry za tuto linii 
vynásobena dvěma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna, avšak veškeré 
výhry jsou násobeny třemi (V tabulce výher je zobrazen trojnásobek). 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  
  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY BLOOD 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Upír 
2. Socha 
3. Žena 
4. Rakev 
5. Kříž 
6. Česnek 
7. Srdce 
8. A 
9. K 
10. Q 
11. J 
12. Wild (káď lidí) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BLOOD v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BLOOD je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na pěti 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje 
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (káď lidí), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

NÁSOBENÍ VÝHRY 
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů J, nebo Q, nebo K anebo A na 
prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky trojnásobek, případně 
čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za 
dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů. 
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SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje. 

PARAMETRY HRY 

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 
 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
Doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY BONUS JOKER 

VERZE PRO HERNU 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 

  



11 
 

SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Citróny 
2. Pomeranče 
3. Hrozny 
4. Třešně 
5. Melouny 
6. Zvonky 
7. Sedmičky 
8. Bonus 
9. Joker – hlava šaška (WILD) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BONUS JOKER v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BONUS JOKER je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v pěti výherních liniích na třech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, která propojuje symboly 
viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné 
přímce jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL BONUS 
Padne-li 3 nebo více symbolů BONUS získává hráč automaticky 5 až 10 bonusových otočení zdarma za 
každou výherní linii obsahující symbol bonus. 

SYMBOL WILD 
Padne-li jeden, nebo více symbolů JOKER, nahrazuje symbol JOKER jakýkoli jiný symbol. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padne-li v jedné z pěti výherních linií 3 symboly BONUS, spustí se bonusová otočení s náhodným 
rozsahem 5-10 bonusových otočení zdarma za každou výherní linii. 

V bonusové fázi této hry dostává hráč mimo standardní kombinace za každý samostatný symbol JOKER 
výhru.  

Výše výhry za každý jednotlivý symbol JOKER je stanovena na 20násobek sázky, která byla navolena do 
hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. V případě, že hráč obdrží celou výherní linii těchto 
symbolu (tzn. 3x symbol JOKER), obdrží hráč výhru za tuto linii navíc, která je rovna 20násobku sázky, 
která byla navolena do hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. Znamená to tedy, že pokud 
hráč obdrží v bonusové fázi hry 3x symbol JOKER, celková výhra bude 4x 20násobek sázky, která byla 
navolena do hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY BONUS JOKER II 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus Joker (Wild)  

2. Joker (Wild)  

3. Zvonky  

4. Hrozny  

5. Třešně  

6. Citron  

7. Meloun  

8. Pomeranč  

9. Sedma  

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BONUS JOKER II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BONUS JOKER II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v pěti výherních liniích na třech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, která propojuje symboly 
viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné 
přímce jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Bonus Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této 
hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Symbol Joker (Wild) se náhodně roztáhne na výšku válce a vzhledem k jeho funkci (Wild - nahrazuje 
jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS JOKER) pomáhá vytvořit výherní linii. 

  



15 
 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padne-li v jedné z pěti výherních linií 3 symboly BONUS JOKER, spustí se bonusová otočení s náhodným 
rozsahem 5-15 bonusových otočení zdarma. 

V bonusové fázi této hry dostává za každý samostatný symbol Bonus osminásobek sázky, která byla 
navolena do hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. Za 3 symboly Bonus v průběhu bonusové 
hry hráč obdrží další bonusová otočení. 

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

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99%% 5,00 Kč 100,00 Kč 40 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK 
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PRAVIDLA HRY DICE 81 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 

  



18 
 

SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Třešně 
2. Citrón 
3. Pomeranč 
4. Švestka 
5. Kiwi 
6. Zvonek 
7. Meloun 
8. Joker (WILD) 
9. Kostka 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony DICE 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

DICE 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v 81 výherních liniích na čtyřech válcích 
elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje symboly 
viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), 
který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Symbol JOKER nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě symbolu KOSTKA. 
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SYMBOL KOSTKA 
Symbol KOSTKA funguje jako scatter symbol. V případě, že padnou kdekoliv na válcích 3, nebo 4 
symboly KOSTKA, vstupuje hráč do režimu bonusových otočení zdarma. V bonusových otočeních 
zdarma se vizualizovaným hodem kostkou (3 x symbol KOSTKA = jeden hod, 4 x symbol KOSTKA = 2 
hody) získává počet otočení zdarma s garantovanou výhrou. Počet otočení v bonusových otočeních 
zdarma je dán součtem hodnot zobrazených na kostce v okamžiku jejího zastavení hráčem. K zastavení 
hodu kostkou je oprávněn pouze hráč, tzn. že doba přehrávání vizualizace není limitována časově, ale 
je vázána na hráčovu interakci.  Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 

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

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.2 85 - 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 18 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY FOUR FRUITS 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Citróny 
2. Pomeranče 
3. Hrozny 
4. Třešně 
5. Melouny 
6. Sedmičky 
7. Švestky 
8. Zvonky 
9. Joker – hlava šaška (WILD) 
10. BONUS 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony FOUR FRUITS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAX. SÁZKA, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

FOUR FRUITS je čtyřválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v deseti výherních liniích na čtyřech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje 
symboly viditelné na třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva, nebo zprava za sebou tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zprava nebo zleva, nebo doplněných tzv. „divokým symbolem“ v jedné z deseti výherních linií a 
získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol JOKER, který nahrazuje 
jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS. Výherní linie 1,3,5,7 a 9 platí pouze pro tři válce zleva. Výherní 
linie 2,4,6,8 a 10 platí pouze pro tři válce zprava. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, nahrazuje symbol Joker jakýkoli jiný symbol kromě symbolu 
BONUS. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padnou-li tři symboly BONUS v linii, získává hráč 10 bonusových otočení zdarma. Za symboly BONUS 
není žádná výhra a získaná bonusová kola nelze losovat. Za každou další linii se symboly BONUS hráč 
získá dalších 10 bonusových otočení zdarma. Během bonusových kol platí 54 výherních linií v režimu 
criss-cross. Pro účely výpočtu výher se použije výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení 
spuštěna a její výši nelze měnit. 

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.  

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 31 600,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY FOUR FRUITS II 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus             

2. Joker               

3. Švestky           

4. Zvonky            

5. Hrozny            

6. Třešně            

7. Citron              

8. Meloun           

9. Pomeranč      

10. Sedma            

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony FOUR FRUITS II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAX. SÁZKA, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

FOUR FRUITS II je čtyřválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v deseti výherních liniích na 
čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která 
propojuje symboly viditelné na čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva, nebo zprava za sebou tři shodné 
symboly. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zprava nebo zleva, nebo doplněných tzv. „divokým symbolem“ v jedné z deseti výherních linií a 
získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol JOKER, který nahrazuje 
jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS. Výherní linie 1,3,5,7 a 9 platí pouze pro tři válce zleva. Výherní 
linie 2,4,6,8 a 10 platí pouze pro tři válce zprava. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, nahrazuje symbol Joker jakýkoli jiný symbol kromě symbolu 
BONUS. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Symbol BONUS je Scatter. Padnou-li tři symboly BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10 bonusových 
otočení zdarma. Za symboly BONUS není žádná výhra a získaná bonusová kola nelze losovat. Během 
bonusových kol platí 54 výherních linií v režimu criss-cross.  Pro účely výpočtu výher se použije výše 
sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení spuštěna a její výši nelze měnit. 

FUNKCE VOLNÉHO OTOČENÍ SE ČTYŘMI STEJNÝMI SYMBOLY 
V případě, že padnou hráči čtyři stejné symboly uskupené na válcích do čtverce (čtverec o velikosti 2x2 
stejných symbolů), dojde k zablokování těchto symbolů.  Poté všechny válce automaticky provedou 
jedno volné otočení. Během tohoto volného otočení zůstávají čtyři zablokované symboly na svém 
místě. Tyto symboly jsou však stále aktivní pro možnost vytvoření dalších výherních linii. Volných 
otočení může být více za sebou, dojde-li ke splnění podmínek pro jejich aktivaci. Tedy padne-li vždy  po 
skončení posledního otočení uskupená čtveřice stejných symbolů. 

PARAMETRY 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.  
 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 48 400,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher  udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY GANGSTER WORLD 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus 

2. Wild 

3. Molotov 

4. Nevěstka 

5. A 

6. J 

7. Q 

8. K 

9. Peníze 

10. Šerif 

11. Brokovnice 

12. Whiskey 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony GANGSTER WORLD v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

GANGSTER WORLD je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly ve dvaceti 
výherních liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo 
křivka, která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku 
jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň 
dva shodné symboly.  
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více symbolů WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol dvěma.  

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní linii. 

SPECIÁLNÍ BONUS 
Pokud je hra nevýherní, může nastat jedna z níže uvedených situací: 

VYŘAZENÍ SYMBOLEM WILD 

Symbol Wild může vyřadit některé symboly svým nahrazením a vytvořit tak výherní linii. 

EXPLOZE SYMBOLEM MOLOTOV 
Symbol Molotov exploduje a symboly umístěné v jeho blízkosti zmizí. V případě, že je symbolů Molotov 
více, nastane řetězová reakce. Prázdná místa jsou pak shora doplněna novými symboly, které 
v kombinaci se stávajícími vytvoří výherní linii. 

SRAŽENÍ SYMBOLU GANGSTEREM -BATSMASH 
Po zastavení válců přijde na obrazovku gangster a pálkou srazí několik symbolů z herního pole. 
Prázdná místa jsou pak doplněna shora novými symboly, které spolu se stávajícími vytvoří výherní 
linii. 

BROKOVNICE 

Po zastavení válců přijde na obrazovku gangster a sestřelí několik symbolů z herního pole. Prázdná 
místa jsou pak doplněna shora novými symboly, které spolu se stávajícími vytvoří výherní linii. 

SYMBOL WANTED 
Pokud se na obrazovce objeví několik symbolů Q, nebo K, nebo A anebo J, minimálně však v počtu pěti 
symbolů, tak se symboly uzamknou a válce se několikrát zdarma otočí. Dojde ke sbírání příslušných 
písmen tak dlouho, dokud nevznikne alespoň jedna výherní linie. Po jejich posbíraní se symboly 
odemknou a vyhodnotí se výherní linie. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA  
Symbol BONUS je scatter. Padne-li linie symbolů BONUS kdekoli na válcích, spustí se bonusová hra s 
deseti volnými otočeními. 

Při vstupu do bonusové hry si může hráč zvolit jednu ze tří map (trasa jízdy). V závislosti na volbě mapy 
může hráč získat bonusová kola navíc, nebo peněžní obnos anebo nemusí získat nic. 

Náhodně může nastat situace, kdy se na obrazovce objeví několik symbolů Q, nebo K, nebo A anebo J. 
V této situaci se příslušné symboly uzamknou a válce se automaticky několikrát zdarma otočí (nemá 
vliv na počet volných bonusových otočení). Dojde ke sbírání a uzamykání dalších, stejných symbolů, 
pro vytvoření náhodného počtu dalších linií. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní 
podíl. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY GOLDEN TREASURE 

VERZE PRO HERNU 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 

  



34 
 

SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Truhla 

2. Třešně 

3. Citrón 

4. Meloun 

5. Pomeranč 

6. Švestka 

7. Červená sedma 

8. Víno 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony GOLDEN TREASURE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

GOLDEN TREASURE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního 
válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry. 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li nejméně 3 
symboly TRUHLA kdekoli na válcích, získává hráč až 58 bonusových otočení zdarma. Hráč vybere vždy 
dvě nebo více truhel a tak odkryje svůj získaný počet volných otočení zdarma. Výběr se uskutečňuje 
dotykem na příslušné truhly na dotykové obrazovce. 

Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna, avšak veškeré 
výhry jsou násobeny třemi (V tabulce výher je zobrazen trojnásobek). 
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.2.3 85 - 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY HORUS EYE 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Wild 

2. Randomizer 

3. Multiplier 

4. Respin 

5. Mystery 

6. Scarabeus 

7. Mumie 

8. Jestřáb 

9. Sarkofág 

10. Ankh 

11. Tutanchamon 

12. Sfinga 

13. Stéla 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony HORUS EYE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

HORUS EYE je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na 
třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
RESPIN, MYSTERY, RANDOMIZER, 2x MULTIPLIER, 3x MULTIPLIER a 4x MULTIPLIER. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross.  
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SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě následujících symbolů: Mystery, Respin, Randomizer, 
2x Multiplier, 3x Multiplier, 4x Multiplier. 

SYMBOL RANDOMIZER 
 
Symbol Randomizer se po zastavení válců změní na jeden z následujících symbolů: Wild, 2x Multiplier, 3x 
Multiplier, 4x Multiplier, Respin nebo Mystery. 

SYMBOL MULTIPLIER 
 
Symbol Multiplier vynásobí výhru za celou obrazovku. Pokud je symbolů Multiplier na obrazovce více, pak se 
výhra násobí každým z nich. 

SYMBOL RESPIN 
 
V případě, že padne symbol Respin, získává hráč jedno otočení válců zdarma. Maximální počet po sobě jdoucích 
symbolů Respin je elektronicky limitován na čtyři. 

SYMBOL MYSTERY 
 
Za každý samostatný symbol Mystery obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20-ti násobku sázky. 

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

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY LUCKY 81 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. LUCKY81 
2. Třešně 
3. Citrón 
4. Meloun 
5. Pomeranč 
6. Švestka 
7. Kiwi 
8. Zvonek 
9. Sedmička 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony LUCKY 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

LUCKY 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v sedmi, nebo v jedenaosmdesáti 
výherních liniích na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, 
nebo křivka, která propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v 
okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou 
čtyři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Lucky81), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva. Výherní linie jsou v případě přítomnosti symbolu LUCKY81 na válcích 
založeny na principu criss-cross. 

SYMBOL LUCKY81 
Symbol LUCKY81 nahrazuje jakýkoli jiný symbol a zároveň zvyšuje v daném otočení, ve kterém padl, 
počet aktivních herních linií ze 7 na 81. Počet aktivních herních linií je zobrazen na obou bocích spodní 
obrazovky. 

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

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.2 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 16 200,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY MAD MECHANIC 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Mechanik (Wild) 
2. Robot 
3. Žena 
4. Budík (Bonus) 
5. Nářadí 
6. Elektronka 
7. A 
8. K 
9. Q 
10. J 
11. 10 
12. 9 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MAD MECHANIC v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MAD MECHANIC je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Mechanik), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě 
symbolu BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD (Mechanik) nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS a může tak vytvořit výherní 
linii kde zdvojnásobuje výhru za výherní linii, ve které se vyskytuje.  
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SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je scatter. Padnou-li 3, případně 4 anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává 
hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. Po každém 
otočení v tomto režimu, jsou náhodně na válcích mechanickou rukou umísťovány symboly Mechanik 
(WILD). Tento prvek nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 40 500,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY MAD MECHANIC DELUXE 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 

Hra obsahuje následující symboly: 

1. Mechanik (Wild) 

2. Robot 

3. Žena 

4. Budík (Bonus) 

5. Nářadí 

6. Elektronka 

7. A 

8. K 

9. Q 

10. J 

11. 10 

12. 9 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MAD MECHANIC DELUXE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MAD MECHANIC DELUXE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti 
výherních liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo 
křivka, která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku 
jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň 
dva shodné symboly. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Mechanik), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě 
symbolu BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD (Mechanik) nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS a může tak vytvořit výherní 
linii kde zdvojnásobuje výhru za výherní linii, ve které se vyskytuje. Někdy se symbol WILD objeví 
náhodně a posouvá se po válcích zprava doleva, otočení jsou po dobu přítomnosti posunujícího se 
symbolu WILD prováděny zdarma. S každým dalším otočením se posouvá o jednu pozici doleva, než 
dojede na první válec vlevo. 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je scatter. Padnou-li 3, případně 4 anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává 
hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. Po každém 
otočení v tomto režimu, jsou náhodně na válcích mechanickou rukou umísťovány symboly Mechanik 
(WILD). Tento prvek nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici 
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PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.2.1 85 - 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 40 500,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY MAGIC LADY 

VERZE PRO HERNU 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Magic Lady (hlava dívky) 
2. Třešně 
3. Pomeranč 
4. Citrón 
5. Švestka 
6. Víno 
7. Meloun 
8. Bar 
9. Sedmička 

 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MAGIC LADY v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s devíti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MAGIC LADY je devítiválcová hra, v níž se sází na nejméně čtyři shodné symboly zobrazené v okamžiku 
zastavení válců. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně čtyř shodných symbolů kdekoli na válcích, 
nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký 
symbol je symbol WILD (Magic lady), který nahrazuje jakýkoli symbol. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

Za každý symbol z výherní tabulky se v dané kombinaci započítává pouze výhra nejvyšší. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padne-li výherní kombinace tvořena alespoň jedním symbolem Magic Lady, získává hráč automaticky 
7 bonusových otočení zdarma. V případě, že padne taková kombinace, kdy symbol Magic Lady patří do 
více výherních kombinací, získává hráč 7 bonusových otočení zdarma za každou takovou výherní 
kombinaci. Např. 3xBAR,1 MAGIC LADY, 3xVÍNO = 7 kol s BAR a 7 kol s VÍNO. 
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BONUSOVÁ FÁZE HRY V PODOBĚ BONUSOVÝCH OTOČENÍ ZDARMA 
Do bonusové fáze hry v podobě bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi 
hry. V této bonusové fázi hry se po dobu 7 otočení zdarma postupně blokují válce obsahující stejný 
symbol, jehož výherní kombinaci symbol Magic Lady utvořil. K vyhodnocení celkové výhry dojde až po 
provedení všech sedmi otočení, tedy výstupu z bonusové fáze této hry. Otáčení válci v režimu 
bonusových otočení zdarma jsou zdarma. 

PARAMETRY HRY 

 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.6 75,00 % 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 45 000,00 Kč 
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PRAVIDLA HRY MIDNIGHT FRUITS 81 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Třešně 

2. Limetka 

3. Banán 

4. Pomeranč 

5. Švestka 

6. Hrozen 

7. Meloun 

8. Wild 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MIDNIGHT FRUITS 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MIDNIGHT FRUITS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v jedenaosmdesáti 
výherních liniích na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, 
nebo přímka, která propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v 
okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou 
čtyři shodné symboly. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (midnight fruits), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli jiný symbol. 

CASHBACK BONUS 
V průběhu hry se po odehrání 20-50 her aktivuje (v pravém horním rohu) signalizace CASHBACK 
BONUS. Pokud je signalizace CASHBACK BONUS aktivní, hráčův kredit po vložení sázky do hry klesne 
na 0, a první fáze hry neskončí dílčí výhrou, na válcích se zobrazí malé okno, ve kterém probíhá 
vizualizace možných CASHBACK BONUS výher. Hráč v tuto chvíli stiskne tlačítko START za účelem 
zastavení vizualizace možných částek a obdrží jednu z vizualizovaných výher. K zastavení vizualizace je 
oprávněn pouze hráč, tzn. že doba přehrávání vizualizace není limitována časově, ale je vázána na 
hráčovu interakci. Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.  

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

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.2 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 17 400,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY MYSTERY APOLLO 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Citróny 
2. Pomeranče 
3. Hrozny 
4. Třešně 
5. Melouny 
6. Sedmičky 
7. Švestky 
8. Zvonky 
9. Joker – hlava šaška 
10. Mystery 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MYSTERY APOLLO v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MYSTERY APOLLO je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích 
na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu 
Mystery. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

SYMBOL JOKER 
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, platí symbol Joker za jakýkoli jiný symbol a výhra se 
zdvojnásobuje. Joker nenahrazuje symbol Mystery. 

SYMBOL MYSTERY 

Symbol MYSTERY je scatter. Za každý samostatný symbol MYSTERY obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20násobku 
sázky. 

 

 

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

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 13 200,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY MYSTERY APOLLO II 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Joker (Wild) 

2. Mixer 

3. Multiplier 

4. Respin 

5. Mystery 

6. Švestky 

7. Zvonky 

8. Hrozny 

9. Třešně 

10. Citron 

11. Meloun 

12. Pomeranč 

13. Sedma 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MYSTERY APOLLO II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MYSTERY APOLLO II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních 
liniích na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
RESPIN, MYSTERY, MIXER, 2x MULTIPLIER, 3x MULTIPLIER a 4x MULTIPLIER. Výherní linie začínají od 
prvního válce zleva.  

Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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SYMBOL JOKER 
Symbol Joker nahrazuje jakýkoli symbol, kromě následujících symbolů: Mystery, Respin, Mixer, 2x 
Multiplier, 3x Multiplier, 4x Multiplier. 

SYMBOL MIXER 

Symbol Mixer se po zastavení válců změní na jeden z následujících symbolů: Joker, 2xMultiplier, 3xMultiplier, 
4xMultiplier, Respin nebo Mystery. 

SYMBOL (X) MULTIPLIER 
 
Pokud padne symbol Multiplier, vynásobí výhru za celou obrazovku. Pokud je symbolů Multiplier na obrazovce 
více, pak se výhra násobí každým z nich. 

SYMBOL RESPIN 
 
V případě, že padne symbol Respin, získává hráč jedno otočení válců zdarma. Maximální počet po sobě jdoucích 
symbolů Respin je elektronicky limitován na čtyři. 

SYMBOL MYSTERY 
 
Za každý samostatný symbol Mystery obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20-ti násobku sázky. 

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

PARAMETRY HRY 

  
  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba 

jedné hry 

Statická 
průměrná 

hodinová prohra 

Herna Válcová 
(slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 



66 
 

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY PANDORA 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Box 

2. Pandora  

3. Héfaistos 

4. Kerberos 

5. Sfinga 

6. Váza 

7. Harfa 

8. A 

9. K 

10. Q 

11. J 

12. Wild (Hádes) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony PANDORA v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce.  Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

PANDORA je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Hádes), který nahrazuje jakýkoli symbol kromě 
symbolu BOX a KLÍČ. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD (Hádes) nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje, kromě symbolu BOX a 
KLÍČ. Symbol WILD se náhodně roztahuje na válcích jak vertikálně tak horizontálně a nahrazuje tak 
ostatní symboly na symbol WILD. 

BOX PANDORA 
Výherní linie symbolů Box a Klíč, spouští animaci, kde klíč odemyká box. Přes box protéká proud částek 
a ve chvíli, kdy hráč stiskne tlačítko Start anebo se dotkne Boxu, proud se zastaví a zobrazí se vyhraná 
částka v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce.  K odemknutí boxu je oprávněn pouze hráč, tzn. že 
doba přehrávání vizualizace není limitována časově, ale je vázána na hráčovu interakci.  

Ostatní symboly jsou stále ve hře přítomny, ale nemají takovou hodnotu. 

Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.  

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY RICH FISH 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Perutýn 

2. Zobec 

3. Krab 

4. Medůza 

5. Mořský koník 

6. Hvězdice 

7. Želva 

8. A 

9. K 

10. Q 

11. J 

12. Wild  

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony RICH FISH v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

RICH FISH je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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NÁSOBENÍ VÝHRY 
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů J, nebo Q, nebo K anebo A na 
prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky trojnásobek, případně 
čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za 
dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.                          
Níže uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY SLOT BIRDS 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus (b) 

2. Wild (w) 

3. Mystery (m) 

4. Modrý (e) 

5. Pistáciový (p) 

6. Kachna (d) 

7. Kohout (c) 

8. Sup (v) 

9. Zelený (g) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SLOT BIRDS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SLOT BIRDS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly ve 243 výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné křivce, nebo přímce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu 
MYSTERY a BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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TETRIS 
V případě výhry se symboly (s výjimkou "Bonus" symbolů), které jsou na výherní linii, odstraní z válců 
(prasknou) a na jejich místo se posunou (propadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může 
obdržet další výhry. Pokud hráči "propadne" během jedné výhry, výhra podruhé, tak se tato násobí 2x, 
pokud potřetí pak se násobí 3x atd. 

SYMBOL SUP 
Symbol Sup, může náhodně odletět mimo obrazovku. Vzniklé místo se zaplní symboly shora a může 
být přičtena výhra za případnou výherní kombinaci. V tomto případě propadnutí symbolů nezvyšuje 
multiplikátor. 

SYMBOL MYSTERY 
 
Symbol Mystery je scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padne-li výherní linie ze 
symbolů Mystery, získává hráč výhru v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce. 

SYMBOL WILD 
Symbol Wild nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a MYSTERY. Wild se může "rozletět" 
na několik dalších symbolů wild a přeměnit tak na symboly wild další symboly. Symbol WILD může tedy 
v některých případech náhodně nahradit několik dalších náhodných symbolů, symbolem WILD. Tzn. že 
ze symbolu WILD začnou vylétávat ptáci, kteří následně dosednou na náhodně vybrané symboly 
kdekoli na válcích. Tyto náhodně vybrané symboly jsou díky těmto vylétávajícím ptákům nahrazeny 
symbolem WILD. 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3, případně 4 
anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení 
zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. 

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.  
  



77 
 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

 

 
 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 29 900,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY SMILING JOKER 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o.  
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Joker (WILD)  

2. Třešně 

3. Citróny 

4. Melouny 

5. Pomeranče 

6. Švestky 

7. Vína 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SMILING JOKER v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka KREDIT, VÝHRA, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka ZPĚT, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SMILING JOKER je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích 
na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), 
který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Hraje-li hráč za sázku 10 CZK a vyšší a padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, platí symbol Joker za 
jakýkoli jiný symbol. 

POPIS FUNKCE CRISS-CROSS 
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií 
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné 
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém 
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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.  

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 13 500,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY SMILING JOKER II 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Joker (Wild) 

2. Švestky 

3. Hrozny 

4. Třešně 

5. Citron 

6. Meloun 

7. Pomeranč 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SMILING JOKER II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka KREDIT, VÝHRA, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka ZPĚT, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SMILING JOKER II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích 
na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci třech na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

SYMBOL JOKER 
 
Symbol Joker nahrazuje jakýkoli symbol. V některých případech však přijde jako násobící, který navíc vynásobí 
výhru z výherní linie dvěma. 
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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.  

PARAMETRY HRY 

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 27 200,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY TURBO SLOTS 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Robot (Wild) 

2. Bar 

3. Diamant 

4. Kiwi 

5. Švestka 

6. Zvonek 

7. Hrozen 

8. Třešně 

9. Citron 

10. Meloun 

11. Pomeranč 

12. Sedma 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony TURBO SLOTS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

TURBO SLOTS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích 
na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (robot), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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NÁSOBENÍ VÝHRY 
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů Třešeň, nebo Citron, nebo 
Pomeranč anebo Kiwi na prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky 
trojnásobek, případně čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných 
symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů. 

SYMBOL WILD 
Symbol Robot (Wild) - nahrazuje jakýkoli symbol. 

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy: 

 symbol Robot na válci se začne rotovat a zamíchá ostatními symboly. 
 symbol Robot může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném počtu a nahradit některé symboly.  
 symbol Robot se na válci roztáhne na výšku. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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 PRAVIDLA HRY WILD FRUITS 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Košík (WILD) 
2. Třešně 
3. Citróny 
4. Melouny 
5. Pomeranče 
6. Švestky 
7. Kiwi 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony WILD FRUITS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

WILD FRUITS je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na 
třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (košík), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají 
od prvního válce zleva. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

KOŠÍK 
Symbol KOŠÍK nahrazuje jakýkoli jiný symbol. 

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

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK.

 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 13 500,00 Kč 2sec. 1 800 - 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY BLOOD REVIVAL 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Upír   

2. Socha (Bonus) 

3. Žena 

4. Rakev 

5. Kříž 

6. Česnek 

7. Srdce 

8. A 

9. K 

10. Q 

11. J 

12. Wild (káď lidí) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BLOOD REVIVAL v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BLOOD REVIVAL je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly ve dvaceti výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva 
shodné symboly.  
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní 
kombinaci. Symbol WILD násobí danou výherní kombinaci 2x. V případě, že v jedné výherní kombinaci 
padne více symbolů WILD, násobí se výhra za tuto výherní kombinaci za každý jednotlivý symbol 2x. (V 
případě 2 Wildů 4x, v případě 3 Wildů 8x).  

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA  
Symbol BONUS je scatter. Padne-li kombinace 3 symbolů BONUS kdekoli na válcích, spustí se bonusová 
hra s deseti volnými otočeními. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do 
hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna. 

Náhodně může nastat situace, kdy se na obrazovce objeví několik symbolů stejného typu. Počet těchto 
symbolů není nikterak limitován. V této situaci se příslušné symboly uzamknou (řetězem) a válce se 
v tomto jednom uzamčení automaticky několikrát zdarma otočí (nemá vliv na počet volných 
bonusových otočení). Dojde ke sbírání a uzamykání dalších, stejných symbolů, pro vytvoření 
náhodného počtu dalších linií. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.  

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna 2.1.1 85 – 99% 5,0 Kč 100,00 Kč 25 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY CRYSTAL MINERS 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Wild 

2. Bonus Wild 

3. Bonus 

4. Topaz 

5. Akvamarín 

6. Křišťál 

7. Smaragd 

8. Galenit 

9. Fluorit 

10. Granát 

11. Zlato 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony CRYSTAL MINERS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

CRYSTAL MINERS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly ve 40 výherních liniích 
na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL BONUS 
Symbol bonus má funkci SCATTER. Tři až pět symbolů BONUS rozmístěných na různých válcích na 
libovolných pozicích vyhrává určitý počet bonusových otočení zdarma dle tabulky výher. Symbol 
BONUS nedává žádnou jinou výhru. 

SYMBOL BONUS WILD 
Symbol BONUS WILD je přítomen pouze v bonusové hře a samostatně nevytváří žádnou výherní linii. 
Ve výherních liniích během bonusové hry nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu BONUS. 

BONUSOVÁ HRA 
Bonusová hra je spouštěna po výhře BONUS symbolů s určitým počtem bonusových otočení zdarma 
dle tabulky výher umístěné na horní obrazovce. V průběhu každého otočení je umístěn náhodný 
počet BONUS WILD symbolů na náhodném počtu válců. Při zastavení válců náhodný počet BONUS 
WILD symbolů zmizí (spadne), a z těch, které zůstanou, se může utvořit výherní kombinace. Umístění 
BONUS WILD symbolů nelze nijak ovlivnit interakcí hráče.     

SYMBOL WILD 
Symbol WILD je přítomen pouze v základní (nebonusové) hře a samostatně nevytváří žádnou výherní 
linii. Ve výherních liniích během základní hry nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu BONUS. 

BONUSOVÁ FUNKCE RESPIN 
Čtyři stejné symboly SMARAGD nebo AKVAMARÍN anebo KŘIŠŤÁL umístěné nad sebou na jednom 
válci vytvoří jeden kolosální symbol přes celý válec a spustí zdarma funkci RESPIN. Při funkci RESPIN 
dojde k jednomu volnému otočení všemi válci, kromě válců, na kterých vznikl kolosální symbol. 
Funkce RESPIN je spuštěna pouze jednou, a to i v případě, že je vytvořeno více kolosálních symbolů.  

BONUSOVÁ FUNKCE SWAP 
Na nevýherní obrazovce může dojít k náhodné záměně dvou sousedících symbolů mezi sebou, pro 
možnost utvoření výherní kombinace. Rovněž může dojít k záměně více párů najednou na jedné 
nevýherní obrazovce. 

BONUSOVÁ FUNKCE MINING 
V průběhu točení válců může náhodně dojít ke spuštění proudu lávy na druhém, třetím nebo čtvrtém 
válci. Z něj je postavami Minerů vytažen náhodný počet kusů náhodného jednoho typu symbol, 
kromě symbolu BONUS a symbolu WILD. Následně jsou vytažené symboly umístěny na náhodná 
místa na válcích a dojde k utvoření výherních kombinace. Tuto bonusovou funkci nelze nijak ovlivnit 
interakcí hráče. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 
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PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Herna 2.1.1 85 - 99% 5,0 Kč 100,00 Kč 50 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY LAND OF GHOSTS 

VERZE PRO HERNU 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 

  



99 
 

SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

  

1. Wild 

2. HUNTERKA/Lovkyně 

3. HUNTER/Lovec 

4. GHOST-MASTER/Pán duchů 

5. Cheeky/Drzoun 

6. Psycho/Šílenec 

7. Scientist /Vědátor 

8. Shy/Stydlín 

9. Snooty/Náfuka 

10. Bride/Nevěsta 

 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony LAND OF GHOSTS v hlavním menu – nabídka her.  

Na spodní obrazovce se hráči objeví tři tlačítka s výběrem skinu. Po výběru skinu se na obrazovce se 
objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají políčka 
Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET, 
START, + a -, a tlačítka na přepínání herních skinů. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve 
standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející 
tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

LAND OF GHOSTS je pětiválcová hra, v níž se sází minimálně na tři shodné symboly ve 243 výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři 
shodné symboly. Hra má tři přepínatelné skiny, které se od sebe liší maximální výhrou a rozdílnými 
bonusovými prvky. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolů 
„LOVEC“, „LOVKYNĚ“. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s 
možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

HRA A JEJÍ SKINY  

Hra LAND OF GHOSTS je rozdělena do třech na sobě nezávislých skinů: DARK FOREST, GRAVEYARD a SCARY 
TOWN. 

Po vstupu do hry se hráči zobrazí nabídka výběru těchto tří skinů. Hráči je umožněno přepínat mezi skiny i během 
hry, a to šipkami vedle loga s názvem hry LAND OF GHOSTS. Každý skin je specifický nějakým speciálním 
bonusovým prvkem a maximální možnou výhrou. Pro každý skin platí stejná výherní tabulka. Extra bonusové 
prvky spouští postava GHOST-MASTERA, která je umístěna na pravé straně herní obrazovky. 

 DARK FOREST: Obsahuje STICKY WILD bonus a má maximální výhru 100násobek sázky 

 GRAVEYARD: Obsahuje STICKY FREE-SPINS bonus a má maximální výhru 125násobek sázky 

 SCARY TOWN: Obsahuje MEGAWIN bonus a má maximální výhru 150násobek sázky 

POSTAVA GHOST-MASTER 
Postava GHOST-MASTER je umístěna vpravo vedle válců na herní obrazovce v každém skinu. Postava 
neplní žádnou jinou funkci než vizuální spouštění bonusových prvků v každém skinu. Postava GHOST-
MASTER a symbol GHOST-MASTER jsou ve hře dva odlišné prvky a není mezi nimi žádná vazba. 

STICKY WILD VE SKINU DARK FOREST 
Postava GHOST-MASTER náhodně přilepí na herní obrazovce libovolné symboly WILD na daných 
pozicích pro další následné otočení, které je v tomto režimu zdarma. Symboly WILD budou přilepené 
na daných pozicích až do dosažení kombinace, ve které budou součástí výhry. Bonusová funkce (a 
tedy i počet volných otočení) končí, když po propadu symbolů z vyšších pozic na válcích již není žádný 
přilepený symbol WILD. Sázku není možné v průběhu této bonusové hry měnit. Po utvoření výherní 
kombinace dojde k propadu symbolů a nahrazení jinými symboly. 

STICKY FREE-SPINS VE SKINU GRAVEYARD 
Postava GHOST-MASTER náhodně vybere některý ze symbolů duchů, uzamkne ho na obrazovce, a 
spustí hru s deseti volnými otočeními. Při těchto free-spinech dochází vždy k zamykání symbolů 
stejného typu, který byl vybrán na začátku tohoto bonusu, pro utvoření výherní kombinace. Po 
utvoření výherní kombinace dojde k propadu symbolů a nahrazení jinými symboly, aby mohla 
bonusová funkce pokračovat do odehrání všech deseti free-spinů. 
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MEGAWIN BONUS VE SKINU SCARY TOWN 
Postava GHOST-MASTER náhodně aktivuje bonus MEGAWIN, při kterém hráč obdrží bonusovou 
výhru v rozsahu 90 – 150nasobku sázky. 

Inicializace bonusu MEGAWIN není závislá na výherní či nevýherní kombinaci symbolů obrazovce. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol. 

Symbol WILD se může náhodně objevit nebo roztáhnout na celý válec.  

SYMBOL LOVEC A LOVKYNĚ 

Symboly LOVEC a LOVKYNĚ jsou aktivní ve všech třech skinech a mají stejnou hodnotu na tabulce výher. 

Symboly LOVEC a LOVKYNĚ spouští bonusovou funkci FIGHT WITH HUNTERS. Pokud se po nevýherním otočení 
objeví dva stejné symboly LOVEC, nebo LOVKYNĚ, v řádku vedle sebe na 1. a 3. válci a je mezi nimi osamělý 
symbol libovolného ducha, lovci náhodně spustí zdarma bonusovou funkci tzv. „masakr duchů“, kde lovci ničí 
symbol ducha. Po jeho zničení a zmizení, se na dané místo zdarma posune (spadne) symbol z vyšší pozice na válci. 
Toto se opakuje, dokud se neobjeví na válcích libovolná výherní kombinace. Tato bonusová funkce je pouze 
vizualizací výhry. 

BONUSOVÁ FUNKCE SCARING HUNTERS 
Postava GHOST-MASTER náhodně vystraší všechny symboly LOVEC nebo LOVKYNĚ na nevýherní 
obrazovce. Symboly LOVEC nebo LOVKYNĚ se odstraní z válců a na jejich místo se zdarma propadnou 
symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak má může obdržet nové případné výhry. 

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

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

PARAMETRY SKINU DARK FOREST 

PARAMETRY SKINU GRAVEYARD  

PARAMETRY SKINU SCARY TOWN 

VÝHERNÍ TABULKA SKIN DARK FOREST 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Herna 2.1.1 85 – 99% 5,00 Kč 100,0 Kč 15 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Herna 2.1.1 85 – 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 20 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Herna 2.1.1 85 – 99% 5,00 Kč 100,00 Kč 35 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA SKIN GRAVEYARD 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

VÝHERNÍ TABULKA SKIN SCARY TOWN 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY OCCULTUM 81 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Modrý Wild 

2. Červený Wild 

3. Křišťálová koule 

4. Lebka 

5. Kniha 

6. Kotlík 

7. Elixír 

8. Kámen 

9. Podkova 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony OCCULTUM 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

OCCULTUM 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v 81 výherních liniích na čtyřech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje 
symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na 
této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (modrý 
nebo červený), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě jiného symbolu WILD. Výherní linie začínají od 
prvního válce zleva. 

Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 

  



106 
 

SYMBOL MODRÝ WILD 
Modrý symbol WILD samostatně nevytváří žádnou výherní kombinaci. Ve výherních liniích nahrazuje 
jakýkoliv jiný symbol kromě červeného symbolu WILD. Výhra za linii obsahující alespoň jeden modrý 
symbol WILD je násobena x2. 

SYMBOL ČERVENÝ WILD 
Červený symbol WILD samostatně nevytváří žádnou výherní kombinaci. Ve výherních liniích 
nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě modrého symbolu WILD. 

BONUSOVÁ FUNKCE KOUZLO 
Během hry se náhodně objeví svitek s určitým piktogramem, který spustí jedno z níže uvedených 
kouzel. Tato bonusová funkce není nikterak závislá na interakci hráče 

KOUZLO VYVOLÁNÍ 
Svitek s příslušným piktogramem spouští kouzlo, které přivolá červené, modré nebo obě KOLA 
ŠTĚSTÍ. 

KOUZLO TŘÍDĚNÍ 

Svitek s příslušným piktogramem spouští v nevýherní kombinaci kouzlo, které přeskupí náhodně 
symboly do kombinace výherní o jedné nebo více výherních linií. 

KOUZLO NÁHODNÝCH WILDŮ 

Svitek s příslušným piktogramem spouští v nevýherní kombinaci kouzlo, které vyvolá náhodný počet 
letících červených a modrých symbolů WILD. Některé z letících symbolů WILD se náhodně zachytí na 
náhodných pozicích a mohou tak umožnit vytvoření jedné nebo více výherních kombinací. 

MODRÉ KOLO ŠTĚSTÍ  
MODRÉ KOLO ŠTĚSTÍ se spouští pomocí bonusové funkce KOUZLO VYVOLÁNÍ a umožňuje získat 
dodatečnou výhru. 

Modré kolo štěstí se zdarma roztáčí stlačením tlačítka START a výška výhry je určena hodnotou ve 
zvýrazněném výherním poli po zastavení kola. Jakákoliv interakce hráče, počínaje spuštěním kola 
tlačítkem START, nemá vliv na výši výhry.  

ČERVENÉ KOLO ŠTĚSTÍ 
ČERVENÉ KOLO ŠTĚSTÍ se spouští pomocí bonusové funkce KOUZLO VYVOLÁNÍ a umožňuje získat 
dodatečnou výhru. 

Červené kolo štěstí má 3 úrovně a roztáčí se zdarma stlačením tlačítka START. V každé úrovni je výška 
výhry určena hodnotou ve zvýrazněném výherním poli po zastavení kola. Každá úroveň má jiný 
rozsah možné výhry, počínaje 1. nejnižší, konče 3. nejvyšší. V 1. a 2. úrovni se kolo může zastavit na 
poli se speciálním symbolem „>>>”, který umožní postup do další úrovně, a tím umožní vyhrát výhru 
ve vyšší úrovni. Stejně tak může nastat situace, kdy se kolo nezastaví na symbolu „>>>“ a hráč tak 
získá výhru pouze v dané úrovni a do další již nepostupuje. Každé otočení kola je zdarma. Jakákoliv 
interakce hráče, počínaje spuštěním kola tlačítkem START, nemá vliv na výši výhry ani postup do jiné 
úrovně.  
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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.  

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Herna 2.1.2 85 – 99% 5,00 Kč 100,00Kč 34 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY TURBO SLOTS 81 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Robot (Wild) 

2. Multiplier 

3. Bar 

4. Diamant 

5. Zvonek 

6. Hrozen 

7. Třešně 

8. Meloun 

9. Pomeranč 

10. Sedma 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony TURBO SLOTS 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

TURBO SLOTS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 81 výherních liniích 
na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (robot), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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SYMBOL MULTIPLIER WILD 
Symbol MULTIPLIER WILD má funkci WILD. Každý tento symbol obsažený ve výherní kombinaci násobí 
výhru dvěma. Tento symbol se vyskytuje na válcích 2 až 4. 

SYMBOL WILD 
Symbol Robot (Wild) nahrazuje jakýkoli symbol. Tento symbol se vyskytuje na válcích 2 až 4. 

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy: 

 symbol Robot na válci začne rotovat a zamíchá ostatními symboly. 
 symbol Robot může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném počtu a nahradit některé symboly.  
 symbol Robot se na válci roztáhne na výšku. 

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

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Herna 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 32 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY SLOT BIRDS 81 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus (b) 

2. Wild (w) 

3. Mystery (m) 

4. Modrý (e) 

5. Pistáciový (p) 

6. Kachna (d) 

7. Kohout (c) 

8. Sup (v) 

9. Zelený (g) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SLOT BIRDS 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SLOT BIRDS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 81 výherních liniích na 
čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu 
MYSTERY a BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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TETRIS 
V případě výhry se symboly (s výjimkou "Bonus" symbolů), které jsou na výherní linii, odstraní z válců 
(prasknou) a na jejich místo se posunou (propadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může 
obdržet další výhry.  

SYMBOL SUP 
Symbol Sup, může náhodně odletět mimo obrazovku. Vzniklé místo se zaplní symboly shora a může 
být přičtena výhra za případnou výherní kombinaci.  

SYMBOL MYSTERY 
 
Symbol Mystery je scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padne-li výherní linie ze 
symbolů Mystery, získává hráč výhru v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce. 

SYMBOL WILD 
Symbol Wild nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a MYSTERY. Wild se může "rozletět" 
na několik dalších symbolů wild a přeměnit tak na symboly wild další symboly. Symbol WILD může tedy 
v některých případech náhodně nahradit několik dalších náhodných symbolů, symbolem WILD. Tzn. že 
ze symbolu WILD začnou vylétávat ptáci, kteří následně dosednou na náhodně vybrané symboly 
kdekoli na válcích. Tyto náhodně vybrané symboly jsou díky těmto vylétávajícím ptákům nahrazeny 
symbolem WILD. Každý symbol WILD násobí výherní linii 2X. (Jeden WILD symbol 2X, Dva WILD 
symboly 4X, tři WILD symboly 8X). 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3 anebo 4 symboly 
BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 bonusových otočení zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna.  

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.  
  



115 
 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

 

TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

 

 
 

 

 

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 100,00 Kč 32 000,00 Kč 2sec. 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY BOOFA 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Kniha  

2. Jones 

3. Ramses 

4. Scarab  

5. Sphinx  

6. A 

7. K 

8. Q 

9. J 

10. 10 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BOOFA v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BOOFA je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v deseti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL SPHINX 
Symbol SPHINX může na herní obrazovce padnout ve dvou variantách: 

1. Základní symbol – platí jako normální výhra dle výherní tabulky a neplní žádnou jinou funkci. 
2. Zvýrazněný symbol – platí jako normální výhra dle výherní tabulky, tvoří-li výherní linii, ale 

zároveň má funkci SCATTER pro vstup do bonusové funkce ASET BONUS. Pokud tedy hráč 
obdrží linii symbolů SPHINX, získá výhru a vstup do funkce ASET BONUS. Pokud hráči symbol 
SPHINX nepřijde ve výherní linii, ale na obrazovce jsou alespoň tři tyto symboly kdekoliv na 
válcích, hráč vstupuje do funkce ASET BONUS. Je-li na obrazovce více výherních linií 
se zvýrazněným SPHINX symbolem, nejprve dojde k vyhodnocení všech výherních linií, a až po 
jejich vyhodnocení hráč vstoupí do bonusové funkce ASET BONUS.  

ASET BONUS 
Bonusová funkce ASET BONUS se skládá ze dvou úrovní.  

1. Úroveň - Hráči se zobrazí kolo štěstí, které se zdarma roztočí tlačítkem START. Kolo obsahuje 
15 výher, z nichž jednu hráč po zastavení kola získá a postupuje do další úrovně. 

2. Úroveň – Hráči se zobrazí druhé kolo štěstí, které se opět zdarma roztočí tlačítkem START. 
Kolo obsahuje 10 pozic s násobky od 2x do 5x. Po jeho dotočení se vynásobí celková výhra 
z předešlé úrovně násobkem, který hráč obdržel.  

Za ASET BONUS tedy hráč obdrží vždy výhru z prvního kola štěstí vynásobenou násobkem ve druhém 
kole štěstí. Ani jedno z kol štěstí nelze přerušit, hráč tedy musí obě kola společně odehrát. Za ASET 
BONUS hráč obdrží 20 – 250násobek sázky, která byla nastavena v okamžiku vstupu do ASET BONUSU. 

 

SYMBOL SCARAB  
Symbol SCARAB může na herní obrazovce padnout ve dvou variantách: 

1. Nezvýrazněný – platí jako normální výhra dle výherní tabulky a neplní žádnou jinou funkci. 
2. Zvýrazněný světlem – platí jako normální výhra dle výherní tabulky, tvoří-li výherní linii, ale 

zároveň funguje jako scatter pro vstup do bonusové funkce SCARAB BONUS. Pokud tedy hráč 
obdrží linii symbolů SCARAB, získá výhru a vstup do funkce SCARAB BONUS. Pokud hráči 
symbol SCARAB nepřijde ve výherní linii, ale na obrazovce jsou alespoň tři tyto symboly 
kdekoliv na válcích, hráč vstupuje do funkce SCARAB BONUS. Je-li na obrazovce více výherních 
linií s rozsvíceným SCARAB symbolem, nejprve dojde k vyhodnocení všech výherních linií, a až 
po jejich vyhodnocení hráč vstoupí do bonusové funkce SCARAB BONUS.  

SCARAB BONUS 
Hráči se zobrazí sedm velikých scarabů, z nichž pod každým se skrývá výhra. Hráč klikem na obrazovku 
vybere jednoho ze scarabů a obdrží výhru, kterou ukrývá. Hráč může vybírat pouze jednou. Poté co 
hráč scaraba vybere a obdrží výhru, jsou hráči odkryty i další scaraby. Volba hráče nemá žádný vliv na 
výsledek hry ani výherní podíl a odhalení je pouze vizualizace pro zatraktivnění hraní. Za SCARAB 
BONUS hráč obdrží 15 – 50násobek sázky, která byla nastavena v okamžiku vstupu do SCARAB 
BONUSU.  
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SYMBOL KNIHA 
Symbol KNIHA má tři funkce, které platí zároveň: 

1. Funkce WILD – Nahrazuje jakýkoliv symbol ve hře pro utvoření výherní linie, a to v celé hře. 
2. Funkce SCATTER – Symbol KNIHA nemusí být součástí výherní linie. 
3. Funkce BONUS – Za tři a více symbolů KNIHA hráč obdrží 10 volných otočení v bonusovém 

režimu. 

Pokud hráč obdrží 3, 4 nebo 5 symbolů KNIHA kdekoliv na válcích, hráč obdrží výhru za daný počet 
symbolů KNIHA dle výherní tabulky a automaticky vstupuje do režimu BONUS.  

REŽIM BONUS  
Při vstupu do režimu BONUS hra automaticky vybere jeden z herních symbolů, kromě symbolu KNIHA, 
který umístí na spodní panel. Tento vybraný symbol má v režimu BONUS funkci roztahujícího se 
SCATTERU a na válcích se zobrazuje na hnědém svitku. Pokud hráči padne v režimu BONUS nějaký 
počet těchto SCATTERŮ, dojde nejprve k vyhodnocení základních výherních linií, SCATTERY se poté 
vertikálně roztáhnou na celý válec a dojde k vyhodnocení linií, které takovýto SCATTER obsahují. Takto 
roztažené SCATTERY nemusí tvořit linii za sebou, ale musí být splněn jejich počet v dané linii, dle 
tabulky výher. V režimu BONUS hráč obdrží výhru v rozmezí 40 – 250násobek sázky, ve které byl režim 
BONUS spuštěn.  

PARAMETRY HRY 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka 

Max. 
výhra 

Minimální Doba 
jedné hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Válcová (slot) 2.1.1 85.00% - 99.00% 10,00 Kč 100,00 Kč 50 000 Kč 2s 1 800 – 27 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY SIZZLE FIRE 

VERZE PRO HERNA 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Hvězda (Scatter)  

2. Sedma 

3. Hrozny  

4. Švestka  

5. Meloun 

6. Pomeranč  

7. Citron 

8. Třešně 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SIZZLE FIRE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SIZZLE FIRE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 5 výherních liniích na pěti 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje 
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností 
získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna 2.1.1 85.00% - 99.00% 5,00 Kč 100 Kč 50 000 Kč 2s 1 800 – 27 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY APOLLO EUROPEAN 
ROULETTE 

VERZE PRO HERNU 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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CÍL 
APOLLO EUROPEAN ROULETTE je technická hra, ve které Účastník hazardní hry vsází pomocí mincí na 
hrací pole rulety s čísly od 0 do 36 nebo jejich kombinace.  

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony APOLLO EUROPEAN ROULETTE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s plátnem a racetrackem. Ve spodní části obrazovky se nalézají 
políčka Kredit, Výhra a Sázka, tlačítka Zpět, START a sada mincí pro pokládání sázky. Některá virtuální 
tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným 
označením funkce. Sázející si vybere minci odpovídající hodnoty a klikem na konkrétní pozici vloží tuto 
částku do hry, dle tabulky sázek. Kolo rulety se roztočí stisknutím tlačítka START. Kulička po dotočení 
kola rulety zůstane v jedné z 37 pozic. Dle nastavené sázky hráč vyhrává, nebo prohrává. V případě 
výhry zůstávají mince na výherních pozicích v sázce pro další hru. 

 Pole KREDIT zobrazuje celkové množství peněz, které má Účastník hazardní hry k dispozici.  
 Pole VÝHRA zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vyhrál v poslední odehrané hře.  
 Pole SÁZKA zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vkládá do aktuální hry. 
 Tlačítka ORPHANS, ZERO GAME, SERIE 0/2/3 a SERIE 5/8 – vsadí danou sérii sázek 
 Tlačítko NEIGHBOURS – zobrazí RACETRACK pro možnost nastavení sázky „sousedi“. 
 Tlačítka +/- v sekci RACETRACK - nastaví počet vsazených polí na každé straně od aktuálně 

vybraného čísla. 
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PODÁNÍ SÁZKY 
Účastník hazardní hry si vybere minci odpovídající hodnoty a položí na konkrétní pozici. V rámci jedné 
hry (jednoho zatočení ruletového kola) lze ve fázi sázení uskutečnit více dílčích sázek (položit více mincí 
na více míst), avšak součet hodnot vsazených mincí nepřekročí limit maximální sázky do jedné hry. 

 Tlačítko REBET rozloží mince tak, jak byli rozloženy při poslední sázce. Takto 

opakovanou sázku lze ještě zrušit, nebo upravit před zahájením hry. 

 Tlačítko SMAŽ VŠE vymaže celou aktuálně položenou sázku. 

 Tlačítko ZDVOJNÁSOBIT zdvojnásobí aktuálně položenou sázku. 

 Tlačítko KROK ZPĚT vymaže poslední krok položené sázky. 

VÝHERNÍ POMĚRY A VÝHERNÍ TABULKA 
Účastník hazardní hry může minci položit na jedno nebo více konkrétních čísel. 

 1 číslo - 35:1 
 2 čísla - 17:1 
 3 čísla - 11:1 
 4 čísla - 8:1 
 6 čísel - 5:1 
 12 čísel - 2:1 
 18 čísel - 1:1 

 

V případě, že Účastník hazardní hry vyhraje, získá výhru podle výherního poměru plus hodnotu své 
sázky. Pokud je tedy například výherní poměr 35:1, pak Účastník hazardní hry dostane 36 mincí. Vklady 
se do výherního poměru nepočítají. 
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TYPY SÁZEK 
Standardní typy sázek: 

 Přímá sázka – 1 číslo – Minci lze položit na kterékoliv číslo včetně nuly. 
 Dělená sázka – 2 čísla - Minci lze položit na kterékoliv dvě sousedící čísla tak, že se položí na 

čáru, která tato dvě čísla odděluje. Také lze umístit minci na čáru oddělující 0 a 1, 2 a 3. 
 Sázka na uličku – 3 čísla – Mince se pokládá na tři čísla na vnější okrajovou čáru hracího pole, 

vedle odpovídající řady tří čísel. Také je možno položit minci na 0, 1 a 2 stejně jako na 0, 2 a 3. 
 Rohová sázka – 4 čísla - Mince se pokládá na kříž rozdělující daná čtyři čísla. Lze tak vsadit i 

na čísla 0, 1, 2 a 3. 
 Sázka na řadu – 6 čísel - 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 tucet – 12 čísel – Mince se pokládá do jednoho ze tří polí označených „1st 12“, „2nd 
12“ nebo „3rd 12“. 

 Sázka na sloupec – 12 čísel – Na pravé straně hracího pole rulety jsou tři pole označená 
„2:1“. Mince se umístí do jednoho z těchto polí, čímž se vsadí na všech 12 čísel v daném 
řádku, mimo čísla 0. 

 Černá/červená, Sudá/Lichá, nebo Nízká/Vysoká – 18 čísel – Položením mince na jedno 
z nejnižších hracích polí „1-18“, „EVEN“, „ČERVENÁ“, „ČERNÁ“, „ODD“, nebo „19-36“ se vsadí 
na polovinu hracího pole mimo čísla 0. Každé pole zahrnuje 18 čísel. 

Speciální série sázek: 

 
Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Velká série (SERIE 0/2/3) 

 
9 

 
0/2/3 (2 mince) 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 mince), 32/35 
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Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Malá série (SERIE 5/8) 

 
6 

 
5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 

 

 

 
Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Orphans (ORPHANS) 

 
5 

 
1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 

 

 

 
Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Zero spiel (ZERO SPIEL) 

 
4 

 
0/3, 12/15, 26, 32/35 

 

 

 

RACETRACK 
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Racetrack se spustí tlačítkem SOUSEDÉ a slouží ke speciálnímu typu sázení. Tlačítkem plus a mínus, se 
nastaví příslušný počet vsazených polí od 1 do 8 od hráčem vybraného pole s číslem. Na sázky typu 
SOUSEDI se nevztahuje tlačítko REBET. 

 

PARAMETRY HRY 

 

 
 

  

Platforma Typ 
hry 

Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka 

Max. 
výhra 

Minimální Doba 
jedné hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna Ruleta 2.1.1 97.30 % 5,00 Kč 100,00 Kč 3 600 Kč >2s 4 860 Kč 
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PRAVIDLA HRY PINKY CAT 

VERZE PRO HERNA 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. WILD  

2. BONUS 

3. Detektiv  

4. Myš 

5. Trezor 

6. Odznak  

7. Modrý 

8. Oranžový 

9. Zelený 

10. Červený 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony PINKY CAT v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

PINKY CAT je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v 11 výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností 
získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 
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SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3, případně 4 
anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení 
zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. 

V případě, že v jedné linii padne více symbolů WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol dvěma.  

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní linii. 

V případě, že v jedné linii padne symbol WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol WILD dvěmi.  

SPECIÁLNÍ BONUS 
Pokud je hra nevýherní, může nastat jedna z níže uvedených situací: 

NINJA MOUSE 

Dojde k náhodnému odstranění některých symbolů, na jejichž místa propadnou symboly další a může 
tak dojít k utvoření výherní linie. 

CAT THIEF 

Náhodně změní některé symboly za symbol WILD. 

TNT CAT 
Dojde k náhodnému odstranění některých symbolů, na jejichž místa propadnou symboly další a může 
tak dojít k utvoření výherní linie. 

WANTED 

Náhodně změní některé symboly za symbol WILD. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Herna 2.1.1 85.00% - 99.00% 5,00 Kč 100 Kč 50 000 Kč 2s 1 800 – 27 000 Kč 



133 
 

TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. 
V průběhu hry se účastníkovi na tabulce výher přepíná zobrazení informace o speciálních bonusech, 
které hra obsahuje. Níže uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 100 CZK. 
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PRAVIDLA HRY ATLANTIS 

VERZE PRO KASINO 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Perla 
2. Klaun 
3. Krab 
4. Ježík 
5. Želva 
6. Mořská hvězdice 
7. Chobotnice 
8. A 
9. K 
10. Q 
11. J 
12. 10 
13. 9 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony ATLANTIS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

ATLANTIS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 

Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (KLAUN), který nahrazuje jakýkoli symbol mimo 
symbolu PERLA. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností 
získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL BONUS 
Symbol PERLA je Scatter. Padnou-li minimálně tři symboly PERLA kdekoli na válcích, získává hráč 15 
bonusových otočení zdarma. Získaná bonusová kola nelze losovat. 

SYMBOL KLAUN 
Padne-li jeden, nebo více symbolů KLAUN, nahrazuje symbol KLAUN jakýkoli jiný symbol kromě 
symbolu PERLA. Pokud je symbol KLAUN součástí výherní linie, je hodnota výhry za tuto linii 
vynásobena dvěma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna, avšak veškeré 
výhry jsou násobeny třemi (V tabulce výher je zobrazen trojnásobek). 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  
  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY BLOOD 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Upír 
2. Socha 
3. Žena 
4. Rakev 
5. Kříž 
6. Česnek 
7. Srdce 
8. A 
9. K 
10. Q 
11. J 
12. Wild (káď lidí) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BLOOD v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BLOOD je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na pěti 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje 
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (káď lidí), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

NÁSOBENÍ VÝHRY 
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů J, nebo Q, nebo K anebo A na 
prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky trojnásobek, případně 
čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za 
dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů. 
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SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje. 

PARAMETRY HRY 

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 
 

 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
Doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY BONUS JOKER 

VERZE PRO KASINO 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Citróny 
2. Pomeranče 
3. Hrozny 
4. Třešně 
5. Melouny 
6. Zvonky 
7. Sedmičky 
8. Bonus 
9. Joker – hlava šaška (WILD) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BONUS JOKER v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BONUS JOKER je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v pěti výherních liniích na třech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, která propojuje symboly 
viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné 
přímce jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL BONUS 
Padne-li 3 nebo více symbolů BONUS získává hráč automaticky 5 až 10 bonusových otočení zdarma za 
každou výherní linii obsahující symbol bonus. 

SYMBOL WILD 
Padne-li jeden, nebo více symbolů JOKER, nahrazuje symbol JOKER jakýkoli jiný symbol. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padne-li v jedné z pěti výherních linií 3 symboly BONUS, spustí se bonusová otočení s náhodným 
rozsahem 5-10 bonusových otočení zdarma za každou výherní linii. 

V bonusové fázi této hry dostává hráč mimo standardní kombinace za každý samostatný symbol JOKER 
výhru.  

Výše výhry za každý jednotlivý symbol JOKER je stanovena na 20násobek sázky, která byla navolena do 
hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. V případě, že hráč obdrží celou výherní linii těchto 
symbolu (tzn. 3x symbol JOKER), obdrží hráč výhru za tuto linii navíc, která je rovna 20násobku sázky, 
která byla navolena do hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. Znamená to tedy, že pokud 
hráč obdrží v bonusové fázi hry 3x symbol JOKER, celková výhra bude 4x 20násobek sázky, která byla 
navolena do hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY BONUS JOKER II 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus Joker (Wild)  

2. Joker (Wild)  

3. Zvonky  

4. Hrozny  

5. Třešně  

6. Citron  

7. Meloun  

8. Pomeranč  

9. Sedma  

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BONUS JOKER II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BONUS JOKER II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v pěti výherních liniích na třech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, která propojuje symboly 
viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné 
přímce jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Bonus Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této 
hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Symbol Joker (Wild) se náhodně roztáhne na výšku válce a vzhledem k jeho funkci (Wild - nahrazuje 
jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS JOKER) pomáhá vytvořit výherní linii. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padne-li v jedné z pěti výherních linií 3 symboly BONUS JOKER, spustí se bonusová otočení s náhodným 
rozsahem 5-15 bonusových otočení zdarma. 

V bonusové fázi této hry dostává za každý samostatný symbol Bonus osminásobek sázky, která byla 
navolena do hry, v rámci které byla bonusová fáze spuštěna. Za 3 symboly Bonus v průběhu bonusové 
hry hráč obdrží další bonusová otočení. 

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

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK 
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PRAVIDLA HRY DICE 81 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Třešně 
2. Citrón 
3. Pomeranč 
4. Švestka 
5. Kiwi 
6. Zvonek 
7. Meloun 
8. Joker (WILD) 
9. Kostka 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony DICE 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

DICE 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v 81 výherních liniích na čtyřech válcích 
elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje symboly 
viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), 
který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Symbol JOKER nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě symbolu KOSTKA. 
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SYMBOL KOSTKA 
Symbol KOSTKA funguje jako scatter symbol. V případě, že padnou kdekoliv na válcích 3, nebo 4 
symboly KOSTKA, vstupuje hráč do režimu bonusových otočení zdarma. V bonusových otočeních 
zdarma se vizualizovaným hodem kostkou (3 x symbol KOSTKA = jeden hod, 4 x symbol KOSTKA = 2 
hody) získává počet otočení zdarma s garantovanou výhrou. Počet otočení v bonusových otočeních 
zdarma je dán součtem hodnot zobrazených na kostce v okamžiku jejího zastavení hráčem. K zastavení 
hodu kostkou je oprávněn pouze hráč, tzn. že doba přehrávání vizualizace není limitována časově, ale 
je vázána na hráčovu interakci.  Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 

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

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.2 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 180 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY FOUR FRUITS 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Citróny 
2. Pomeranče 
3. Hrozny 
4. Třešně 
5. Melouny 
6. Sedmičky 
7. Švestky 
8. Zvonky 
9. Joker – hlava šaška (WILD) 
10. BONUS 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony FOUR FRUITS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAX. SÁZKA, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

FOUR FRUITS je čtyřválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v deseti výherních liniích na čtyřech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje 
symboly viditelné na třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva, nebo zprava za sebou tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zprava nebo zleva, nebo doplněných tzv. „divokým symbolem“ v jedné z deseti výherních linií a 
získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol JOKER, který nahrazuje 
jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS. Výherní linie 1,3,5,7 a 9 platí pouze pro tři válce zleva. Výherní 
linie 2,4,6,8 a 10 platí pouze pro tři válce zprava. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, nahrazuje symbol Joker jakýkoli jiný symbol kromě symbolu 
BONUS. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padnou-li tři symboly BONUS v linii, získává hráč 10 bonusových otočení zdarma. Za symboly BONUS 
není žádná výhra a získaná bonusová kola nelze losovat. Za každou další linii se symboly BONUS hráč 
získá dalších 10 bonusových otočení zdarma. Během bonusových kol platí 54 výherních linií v režimu 
criss-cross. Pro účely výpočtu výher se použije výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení 
spuštěna a její výši nelze měnit. 

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.  

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 316 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY FOUR FRUITS II 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus             

2. Joker               

3. Švestky           

4. Zvonky            

5. Hrozny            

6. Třešně            

7. Citron              

8. Meloun           

9. Pomeranč      

10. Sedma            

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony FOUR FRUITS II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAX. SÁZKA, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

FOUR FRUITS II je čtyřválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v deseti výherních liniích na 
čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která 
propojuje symboly viditelné na čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva, nebo zprava za sebou tři shodné 
symboly. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zprava nebo zleva, nebo doplněných tzv. „divokým symbolem“ v jedné z deseti výherních linií a 
získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol JOKER, který nahrazuje 
jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS. Výherní linie 1,3,5,7 a 9 platí pouze pro tři válce zleva. Výherní 
linie 2,4,6,8 a 10 platí pouze pro tři válce zprava. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, nahrazuje symbol Joker jakýkoli jiný symbol kromě symbolu 
BONUS. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Symbol BONUS je Scatter. Padnou-li tři symboly BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10 bonusových 
otočení zdarma. Za symboly BONUS není žádná výhra a získaná bonusová kola nelze losovat. Během 
bonusových kol platí 54 výherních linií v režimu criss-cross.  Pro účely výpočtu výher se použije výše 
sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení spuštěna a její výši nelze měnit. 

FUNKCE VOLNÉHO OTOČENÍ SE ČTYŘMI STEJNÝMI SYMBOLY 
V případě, že padnou hráči čtyři stejné symboly uskupené na válcích do čtverce (čtverec o velikosti 2x2 
stejných symbolů), dojde k zablokování těchto symbolů.  Poté všechny válce automaticky provedou 
jedno volné otočení. Během tohoto volného otočení zůstávají čtyři zablokované symboly na svém 
místě. Tyto symboly jsou však stále aktivní pro možnost vytvoření dalších výherních linii. Volných 
otočení může být více za sebou, dojde-li ke splnění podmínek pro jejich aktivaci. Tedy padne-li vždy  po 
skončení posledního otočení uskupená čtveřice stejných symbolů. 

PARAMETRY 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.  
 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 484 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY GANGSTER WORLD 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus 

2. Wild 

3. Molotov 

4. Nevěstka 

5. A 

6. J 

7. Q 

8. K 

9. Peníze 

10. Šerif 

11. Brokovnice 

12. Whiskey 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony GANGSTER WORLD v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

GANGSTER WORLD je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly ve dvaceti 
výherních liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo 
křivka, která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku 
jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň 
dva shodné symboly.  
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více symbolů WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol dvěma.  

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní linii. 

SPECIÁLNÍ BONUS 
Pokud je hra nevýherní, může nastat jedna z níže uvedených situací: 

VYŘAZENÍ SYMBOLEM WILD 

Symbol Wild může vyřadit některé symboly svým nahrazením a vytvořit tak výherní linii. 

EXPLOZE SYMBOLEM MOLOTOV 
Symbol Molotov exploduje a symboly umístěné v jeho blízkosti zmizí. V případě, že je symbolů Molotov 
více, nastane řetězová reakce. Prázdná místa jsou pak shora doplněna novými symboly, které 
v kombinaci se stávajícími vytvoří výherní linii. 

SRAŽENÍ SYMBOLU GANGSTEREM -BATSMASH 
Po zastavení válců přijde na obrazovku gangster a pálkou srazí několik symbolů z herního pole. 
Prázdná místa jsou pak doplněna shora novými symboly, které spolu se stávajícími vytvoří výherní 
linii. 

BROKOVNICE 

Po zastavení válců přijde na obrazovku gangster a sestřelí několik symbolů z herního pole. Prázdná 
místa jsou pak doplněna shora novými symboly, které spolu se stávajícími vytvoří výherní linii. 

SYMBOL WANTED 
Pokud se na obrazovce objeví několik symbolů Q, nebo K, nebo A anebo J, minimálně však v počtu pěti 
symbolů, tak se symboly uzamknou a válce se několikrát zdarma otočí. Dojde ke sbírání příslušných 
písmen tak dlouho, dokud nevznikne alespoň jedna výherní linie. Po jejich posbíraní se symboly 
odemknou a vyhodnotí se výherní linie. 
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BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA  
Symbol BONUS je scatter. Padne-li linie symbolů BONUS kdekoli na válcích, spustí se bonusová hra s 
deseti volnými otočeními. 

Při vstupu do bonusové hry si může hráč zvolit jednu ze tří map (trasa jízdy). V závislosti na volbě mapy 
může hráč získat bonusová kola navíc, nebo peněžní obnos anebo nemusí získat nic. 

Náhodně může nastat situace, kdy se na obrazovce objeví několik symbolů Q, nebo K, nebo A anebo J. 
V této situaci se příslušné symboly uzamknou a válce se automaticky několikrát zdarma otočí (nemá 
vliv na počet volných bonusových otočení). Dojde ke sbírání a uzamykání dalších, stejných symbolů, 
pro vytvoření náhodného počtu dalších linií. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní 
podíl. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec 18 000 - 270 000Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY GOLDEN TREASURE 

VERZE PRO KASINO 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Truhla 

2. Třešně 

3. Citrón 

4. Meloun 

5. Pomeranč 

6. Švestka 

7. Červená sedma 

8. Víno 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony GOLDEN TREASURE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

GOLDEN TREASURE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního 
válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry. 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li nejméně 3 
symboly TRUHLA kdekoli na válcích, získává hráč až 58 bonusových otočení zdarma. Hráč vybere vždy 
dvě nebo více truhel a tak odkryje svůj získaný počet volných otočení zdarma. Výběr se uskutečňuje 
dotykem na příslušné truhly na dotykové obrazovce. 

Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
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tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna, avšak veškeré 
výhry jsou násobeny třemi (V tabulce výher je zobrazen trojnásobek). 
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.2.3 85 - 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY HORUS EYE 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Wild 

2. Randomizer 

3. Multiplier 

4. Respin 

5. Mystery 

6. Scarabeus 

7. Mumie 

8. Jestřáb 

9. Sarkofág 

10. Ankh 

11. Tutanchamon 

12. Sfinga 

13. Stéla 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony HORUS EYE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

HORUS EYE je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na 
třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
RESPIN, MYSTERY, RANDOMIZER, 2x MULTIPLIER, 3x MULTIPLIER a 4x MULTIPLIER. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross.  
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SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě následujících symbolů: Mystery, Respin, Randomizer, 
2x Multiplier, 3x Multiplier, 4x Multiplier. 

SYMBOL RANDOMIZER 
 
Symbol Randomizer se po zastavení válců změní na jeden z následujících symbolů: Wild, 2x Multiplier, 3x 
Multiplier, 4x Multiplier, Respin nebo Mystery. 

SYMBOL MULTIPLIER 
 
Symbol Multiplier vynásobí výhru za celou obrazovku. Pokud je symbolů Multiplier na obrazovce více, pak se 
výhra násobí každým z nich. 

SYMBOL RESPIN 
 
V případě, že padne symbol Respin, získává hráč jedno otočení válců zdarma. Maximální počet po sobě jdoucích 
symbolů Respin je elektronicky limitován na čtyři. 

SYMBOL MYSTERY 
 
Za každý samostatný symbol Mystery obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20-ti násobku sázky. 

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

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY LUCKY 81 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 

  



173 
 

SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. LUCKY81 
2. Třešně 
3. Citrón 
4. Meloun 
5. Pomeranč 
6. Švestka 
7. Kiwi 
8. Zvonek 
9. Sedmička 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony LUCKY 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

LUCKY 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v sedmi, nebo v jedenaosmdesáti 
výherních liniích na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, 
nebo křivka, která propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v 
okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou 
čtyři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Lucky81), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva. Výherní linie jsou v případě přítomnosti symbolu LUCKY81 na válcích 
založeny na principu criss-cross. 

SYMBOL LUCKY81 
Symbol LUCKY81 nahrazuje jakýkoli jiný symbol a zároveň zvyšuje v daném otočení, ve kterém padl, 
počet aktivních herních linií ze 7 na 81. Počet aktivních herních linií je zobrazen na obou bocích spodní 
obrazovky. 

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

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba 

jedné hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.2 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 162 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY MAD MECHANIC 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Mechanik (Wild) 
2. Robot 
3. Žena 
4. Budík (Bonus) 
5. Nářadí 
6. Elektrónka 
7. A 
8. K 
9. Q 
10. J 
11. 10 
12. 9 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MAD MECHANIC v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MAD MECHANIC je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Mechanik), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě 
symbolu BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD (Mechanik) nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS a může tak vytvořit výherní 
linii kde zdvojnásobuje výhru za výherní linii, ve které se vyskytuje.  
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SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je scatter. Padnou-li 3, případně 4 anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává 
hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. Po každém 
otočení v tomto režimu, jsou náhodně na válcích mechanickou rukou umísťovány symboly Mechanik 
(WILD). Tento prvek nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK.  

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 405 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY MAD MECHANIC DELUXE 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 

Hra obsahuje následující symboly: 

1. Mechanik (Wild) 

2. Robot 

3. Žena 

4. Budík (Bonus) 

5. Nářadí 

6. Elektronka 

7. A 

8. K 

9. Q 

10. J 

11. 10 

12. 9 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MAD MECHANIC DELUXE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MAD MECHANIC DELUXE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti 
výherních liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo 
křivka, která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku 
jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň 
dva shodné symboly. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Mechanik), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě 
symbolu BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD (Mechanik) nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu BONUS a může tak vytvořit výherní 
linii kde zdvojnásobuje výhru za výherní linii, ve které se vyskytuje. Někdy se symbol WILD objeví 
náhodně a posouvá se po válcích zprava doleva, otočení jsou po dobu přítomnosti posunujícího se 
symbolu WILD prováděny zdarma. S každým dalším otočením se posouvá o jednu pozici doleva, než 
dojede na první válec vlevo. 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je scatter. Padnou-li 3, případně 4 anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává 
hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. Po každém 
otočení v tomto režimu, jsou náhodně na válcích mechanickou rukou umísťovány symboly Mechanik 
(WILD). Tento prvek nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 
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PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.2.1 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 405 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY MAGIC LADY 

VERZE PRO KASINO 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Magic Lady (hlava dívky) 
2. Třešně 
3. Pomeranč 
4. Citrón 
5. Švestka 
6. Víno 
7. Meloun 
8. Bar 
9. Sedmička 

 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MAGIC LADY v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s devíti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MAGIC LADY je devítiválcová hra, v níž se sází na nejméně čtyři shodné symboly zobrazené v okamžiku 
zastavení válců. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně čtyř shodných symbolů kdekoli na válcích, 
nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký 
symbol je symbol WILD (Magic lady), který nahrazuje jakýkoli symbol. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

Za každý symbol z výherní tabulky se v dané kombinaci započítává pouze výhra nejvyšší. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Padne-li výherní kombinace tvořena alespoň jedním symbolem Magic Lady, získává hráč automaticky 
7 bonusových otočení zdarma. V případě, že padne taková kombinace, kdy symbol Magic Lady patří do 
více výherních kombinací, získává hráč 7 bonusových otočení zdarma za každou takovou výherní 
kombinaci. Např. 3xBAR,1 MAGIC LADY, 3xVÍNO = 7 kol s BAR a 7 kol s VÍNO. 
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BONUSOVÁ FÁZE HRY V PODOBĚ BONUSOVÝCH OTOČENÍ ZDARMA 
Do bonusové fáze hry v podobě bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi 
hry. V této bonusové fázi hry se po dobu 7 otočení zdarma postupně blokují válce obsahující stejný 
symbol, jehož výherní kombinaci symbol Magic Lady utvořil. K vyhodnocení celkové výhry dojde až po 
provedení všech sedmi otočení, tedy výstupu z bonusové fáze této hry. Otáčení válci v režimu 
bonusových otočení zdarma jsou zdarma. 

PARAMETRY HRY 

 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 

Statická 
průměrná 

hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.6 75,00 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 450 000,00 Kč 
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PRAVIDLA HRY MIDNIGHT FRUITS 81 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Třešně 

2. Limetka 

3. Banán 

4. Pomeranč 

5. Švestka 

6. Hrozen 

7. Meloun 

8. Wild 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MIDNIGHT FRUITS 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MIDNIGHT FRUITS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v jedenaosmdesáti 
výherních liniích na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, 
nebo přímka, která propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v 
okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou 
čtyři shodné symboly. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (midnight fruits), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli jiný symbol. 

CASHBACK BONUS 
V průběhu hry se po odehrání 20-50 her aktivuje (v pravém horním rohu) signalizace CASHBACK 
BONUS. Pokud je signalizace CASHBACK BONUS aktivní, hráčův kredit po vložení sázky do hry klesne 
na 0, a první fáze hry neskončí dílčí výhrou, na válcích se zobrazí malé okno, ve kterém probíhá 
vizualizace možných CASHBACK BONUS výher. Hráč v tuto chvíli stiskne tlačítko START za účelem 
zastavení vizualizace možných částek a obdrží jednu z vizualizovaných výher. K zastavení vizualizace je 
oprávněn pouze hráč, tzn. že doba přehrávání vizualizace není limitována časově, ale je vázána na 
hráčovu interakci. Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.  

PARAMETRY 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.  
  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.2 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 174 000,00 Kč 2sec 18 000 - 270 000Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY MYSTERY APOLLO 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Citróny 
2. Pomeranče 
3. Hrozny 
4. Třešně 
5. Melouny 
6. Sedmičky 
7. Švestky 
8. Zvonky 
9. Joker – hlava šaška 
10. Mystery 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MYSTERY APOLLO v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MYSTERY APOLLO je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích 
na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu 
Mystery. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

SYMBOL JOKER 
Padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, platí symbol Joker za jakýkoli jiný symbol a výhra se 
zdvojnásobuje. Joker nenahrazuje symbol Mystery. 

SYMBOL MYSTERY 

Symbol MYSTERY je scatter. Za každý samostatný symbol MYSTERY obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20násobku 
sázky. 
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POPIS FUNKCE CRISS-CROSS 
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií 
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné 
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v 
každém válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. 
Jinými slovy, pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme 
jednu pozici na každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. 
Obecně tedy, libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 132 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY MYSTERY APOLLO II 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Joker (Wild) 

2. Mixer 

3. Multiplier 

4. Respin 

5. Mystery 

6. Švestky 

7. Zvonky 

8. Hrozny 

9. Třešně 

10. Citron 

11. Meloun 

12. Pomeranč 

13. Sedma 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony MYSTERY APOLLO II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

MYSTERY APOLLO II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních 
liniích na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (joker), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
RESPIN, MYSTERY, MIXER, 2x MULTIPLIER, 3x MULTIPLIER a 4x MULTIPLIER. Výherní linie začínají od 
prvního válce zleva.  

Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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SYMBOL JOKER 
Symbol Joker nahrazuje jakýkoli symbol, kromě následujících symbolů: Mystery, Respin, Mixer, 2x 
Multiplier, 3x Multiplier, 4x Multiplier. 

SYMBOL MIXER 

Symbol Mixer se po zastavení válců změní na jeden z následujících symbolů: Joker, 2xMultiplier, 3xMultiplier, 
4xMultiplier, Respin nebo Mystery. 

SYMBOL (X) MULTIPLIER 
 
Pokud padne symbol Multiplier, vynásobí výhru za celou obrazovku. Pokud je symbolů Multiplier na obrazovce 
více, pak se výhra násobí každým z nich. 

SYMBOL RESPIN 
 
V případě, že padne symbol Respin, získává hráč jedno otočení válců zdarma. Maximální počet po sobě jdoucích 
symbolů Respin je elektronicky limitován na čtyři. 

SYMBOL MYSTERY 
 
Za každý samostatný symbol Mystery obdrží hráč výhru v rozsahu 2 až 20-ti násobku sázky. 

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

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová 
(slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 

Kč 2s 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY PANDORA 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Box 

2. Pandora  

3. Héfaistos 

4. Kerberos 

5. Sfinga 

6. Váza 

7. Harfa 

8. A 

9. K 

10. Q 

11. J 

12. Wild (Hádes) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony PANDORA v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce.  Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

PANDORA je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Hádes), který nahrazuje jakýkoli symbol kromě 
symbolu BOX a KLÍČ. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD (Hádes) nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje, kromě symbolu BOX a 
KLÍČ. Symbol WILD se náhodně roztahuje na válcích jak vertikálně tak horizontálně a nahrazuje tak 
ostatní symboly na symbol WILD. 

BOX PANDORA 
Výherní linie symbolů Box a Klíč, spouští animaci, kde klíč odemyká box. Přes box protéká proud částek 
a ve chvíli, kdy hráč stiskne tlačítko Start anebo se dotkne Boxu, proud se zastaví a zobrazí se vyhraná 
částka v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce.  K odemknutí boxu je oprávněn pouze hráč, tzn. že 
doba přehrávání vizualizace není limitována časově, ale je vázána na hráčovu interakci.  

Ostatní symboly jsou stále ve hře přítomny, ale nemají takovou hodnotu. 

Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.  

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY RICH FISH 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 

 

  



203 
 

SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Perutýn 

2. Zobec 

3. Krab 

4. Medůza 

5. Mořský koník 

6. Hvězdice 

7. Želva 

8. A 

9. K 

10. Q 

11. J 

12. Wild  

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony RICH FISH v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

RICH FISH je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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NÁSOBENÍ VÝHRY 
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů J, nebo Q, nebo K anebo A na 
prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky trojnásobek, případně 
čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných symbolů, čtyřnásobek za 
dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje všechny symboly na válci, kde se vyskytuje. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry.                          
Níže uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 



205 
 

 

 

 

PRAVIDLA HRY SLOT BIRDS 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus (b) 

2. Wild (w) 

3. Mystery (m) 

4. Modrý (e) 

5. Pistáciový (p) 

6. Kachna (d) 

7. Kohout (c) 

8. Sup (v) 

9. Zelený (g) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SLOT BIRDS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SLOT BIRDS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly ve 243 výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné křivce, nebo přímce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu 
MYSTERY a BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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TETRIS 
V případě výhry se symboly (s výjimkou "Bonus" symbolů), které jsou na výherní linii, odstraní z válců 
(prasknou) a na jejich místo se posunou (propadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může 
obdržet další výhry. Pokud hráči "propadne" během jedné výhry, výhra podruhé, tak se tato násobí 2x, 
pokud potřetí pak se násobí 3x atd. 

SYMBOL SUP 
Symbol Sup, může náhodně odletět mimo obrazovku. Vzniklé místo se zaplní symboly shora a může 
být přičtena výhra za případnou výherní kombinaci. V tomto případě propadnutí symbolů nezvyšuje 
multiplikátor. 

SYMBOL MYSTERY 
 
Symbol Mystery je scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padne-li výherní linie ze 
symbolů Mystery, získává hráč výhru v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce. 

SYMBOL WILD 
Symbol Wild nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a MYSTERY. Wild se může "rozletět" 
na několik dalších symbolů wild a přeměnit tak na symboly wild další symboly. Symbol WILD může tedy 
v některých případech náhodně nahradit několik dalších náhodných symbolů, symbolem WILD. Tzn. že 
ze symbolu WILD začnou vylétávat ptáci, kteří následně dosednou na náhodně vybrané symboly 
kdekoli na válcích. Tyto náhodně vybrané symboly jsou díky těmto vylétávajícím ptákům nahrazeny 
symbolem WILD. 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3, případně 4 
anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení 
zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. 

POPIS FUNKCE CRISS-CROSS 
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií 
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné 
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém 
válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, 
pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na 
každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, 
libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.  
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

 

 
 

Platforma 
Typ hry Verze 

hry 
Výherní 

podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 299 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY SMILING JOKER 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o.  
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Joker (WILD)  

2. Třešně 

3. Citróny 

4. Melouny 

5. Pomeranče 

6. Švestky 

7. Vína 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SMILING JOKER v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka KREDIT, VÝHRA, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka ZPĚT, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SMILING JOKER je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích 
na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři  shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), 
který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL JOKER 
Hraje-li hráč za sázku 10 CZK a vyšší a padne-li jeden, nebo více symbolů Joker, platí symbol Joker za 
jakýkoli jiný symbol. 

POPIS FUNKCE CRISS-CROSS 
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií 
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné 
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém 
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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.  

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.3 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY SMILING JOKER II 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Joker (Wild) 

2. Švestky 

3. Hrozny 

4. Třešně 

5. Citron 

6. Meloun 

7. Pomeranč 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SMILING JOKER II v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka KREDIT, VÝHRA, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka ZPĚT, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SMILING JOKER II je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích 
na třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři  shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci třech na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (Joker), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

SYMBOL JOKER 
 
Symbol Joker nahrazuje jakýkoli symbol. V některých případech však přijde jako násobící, který navíc vynásobí 
výhru z výherní linie dvěma. 
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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.  

PARAMETRY HRY 

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99% 5,00 Kč 1 000,00 Kč 272 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY TURBO SLOTS 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Robot (Wild) 

2. Bar 

3. Diamant 

4. Kiwi 

5. Švestka 

6. Zvonek 

7. Hrozen 

8. Třešně 

9. Citron 

10. Meloun 

11. Pomeranč 

12. Sedma 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony TURBO SLOTS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

TURBO SLOTS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích 
na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (robot), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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NÁSOBENÍ VÝHRY 
Padne-li devět, případně dvanáct anebo patnáct, shodných symbolů Třešeň, nebo Citron, nebo 
Pomeranč anebo Kiwi na prvních třech, případně čtyřech anebo pěti válcích, získává hráč automaticky 
trojnásobek, případně čtyřnásobek anebo pětinásobek výhry. Resp. trojnásobek za devět shodných 
symbolů, čtyřnásobek za dvanáct shodných symbolů a pětinásobek za patnáct shodných symbolů. 

SYMBOL WILD 
Symbol Robot (Wild) - nahrazuje jakýkoli symbol. 

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy: 

 symbol Robot na válci se začne rotovat a zamíchá ostatními symboly. 
 symbol Robot může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném počtu a nahradit některé symboly.  
 symbol Robot se na válci roztáhne na výšku. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl (RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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 PRAVIDLA HRY WILD FRUITS 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 

  



219 
 

SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Košík (WILD) 
2. Třešně 
3. Citróny 
4. Melouny 
5. Pomeranče 
6. Švestky 
7. Kiwi 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony WILD FRUITS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se třemi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

WILD FRUITS je tříválcová hra, v níž se sází na tři shodné symboly v sedmadvaceti výherních liniích na 
třech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech třech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou tři shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci tří na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (košík), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie začínají 
od prvního válce zleva. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 

KOŠÍK 
Symbol KOŠÍK nahrazuje jakýkoli jiný symbol. 

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

VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK.

 

 

 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní 
podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Minimální 
doba jedné 

hry 
Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85 - 99 % 5,00 Kč 1 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2sec. 18 000 - 270 000Kč 
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PRAVIDLA HRY BLOOD REVIVAL 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Upír   

2. Socha (Bonus) 

3. Žena 

4. Rakev 

5. Kříž 

6. Česnek 

7. Srdce 

8. A 

9. K 

10. Q 

11. J 

12. Wild (káď lidí) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BLOOD REVIVAL v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BLOOD REVIVAL je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly ve dvaceti výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva 
shodné symboly.  
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu 
BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat 
bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní 
kombinaci. Symbol WILD násobí danou výherní kombinaci 2x. V případě, že v jedné výherní kombinaci 
padne více symbolů WILD, násobí se výhra za tuto výherní kombinaci za každý jednotlivý symbol 2x. (V 
případě 2 Wildů 4x, v případě 3 Wildů 8x).  

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA  
Symbol BONUS je scatter. Padne-li kombinace 3 symbolů BONUS kdekoli na válcích, spustí se bonusová 
hra s deseti volnými otočeními. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusové hry se použije výše sázky do 
hry, v rámci které byla bonusová hra spuštěna. 

Náhodně může nastat situace, kdy se na obrazovce objeví několik symbolů stejného typu. Počet těchto 
symbolů není nikterak limitován. V této situaci se příslušné symboly uzamknou (řetězem) a válce se 
v tomto jednom uzamčení automaticky několikrát zdarma otočí (nemá vliv na počet volných 
bonusových otočení). Dojde ke sbírání a uzamykání dalších, stejných symbolů, pro vytvoření 
náhodného počtu dalších linií. Interakce hráče nemají vliv na výsledek hry ani výherní podíl.  

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 
 

PARAMETRY HRY 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 250 000,00 Kč 2sec. 18 000 – 270 000 Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY CRYSTAL MINERS 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Wild 

2. Bonus Wild 

3. Bonus 

4. Topaz 

5. Akvamarín 

6. Křišťál 

7. Smaragd 

8. Galenit 

9. Fluorit 

10. Granát 

11. Zlato 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony CRYSTAL MINERS v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

CRYSTAL MINERS je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly ve 40 výherních liniích 
na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL BONUS 
Symbol bonus má funkci SCATTER. Tři až pět symbolů BONUS rozmístěných na různých válcích na 
libovolných pozicích vyhrává určitý počet bonusových otočení zdarma dle tabulky výher. Symbol 
BONUS nedává žádnou jinou výhru. 

SYMBOL BONUS WILD 
Symbol BONUS WILD je přítomen pouze v bonusové hře a samostatně nevytváří žádnou výherní linii. 
Ve výherních liniích během bonusové hry nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu BONUS. 

BONUSOVÁ HRA 
Bonusová hra je spouštěna po výhře BONUS symbolů s určitým počtem bonusových otočení zdarma 
dle tabulky výher umístěné na horní obrazovce. V průběhu každého otočení je umístěn náhodný 
počet BONUS WILD symbolů na náhodném počtu válců. Při zastavení válců náhodný počet BONUS 
WILD symbolů zmizí (spadne), a z těch, které zůstanou, se může utvořit výherní kombinace. Umístění 
BONUS WILD symbolů nelze nijak ovlivnit interakcí hráče.     

SYMBOL WILD 
Symbol WILD je přítomen pouze v základní (nebonusové) hře a samostatně nevytváří žádnou výherní 
linii. Ve výherních liniích během základní hry nahrazuje jakýkoliv symbol kromě symbolu BONUS. 

BONUSOVÁ FUNKCE RESPIN 
Čtyři stejné symboly SMARAGD nebo AKVAMARÍN anebo KŘIŠŤÁL umístěné nad sebou na jednom 
válci vytvoří jeden kolosální symbol přes celý válec a spustí zdarma funkci RESPIN. Při funkci RESPIN 
dojde k jednomu volnému otočení všemi válci, kromě válců, na kterých vznikl kolosální symbol. 
Funkce RESPIN je spuštěna pouze jednou, a to i v případě, že je vytvořeno více kolosálních symbolů.  

BONUSOVÁ FUNKCE SWAP 
Na nevýherní obrazovce může dojít k náhodné záměně dvou sousedících symbolů mezi sebou, pro 
možnost utvoření výherní kombinace. Rovněž může dojít k záměně více párů najednou na jedné 
nevýherní obrazovce. 

BONUSOVÁ FUNKCE MINING 
V průběhu točení válců může náhodně dojít ke spuštění proudu lávy na druhém, třetím nebo čtvrtém 
válci. Z něj je postavami Minerů vytažen náhodný počet kusů náhodného jednoho typu symbol, 
kromě symbolu BONUS a symbolu WILD. Následně jsou vytažené symboly umístěny na náhodná 
místa na válcích a dojde k utvoření výherních kombinace. Tuto bonusovou funkci nelze nijak ovlivnit 
interakcí hráče. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 
 
 

PARAMETRY HRY 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Kasino 2.1.1 85 -  99% 5,00 Kč 1000,00 Kč 500 000,00 Kč 2sec. 18 000 – 270 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY LAND OF GHOSTS 

VERZE PRO KASINO 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

  

1. Wild 

2. HUNTERKA/Lovkyně 

3. HUNTER/Lovec 

4. GHOST-MASTER/Pán duchů 

5. Cheeky/Drzoun 

6. Psycho/Šílenec 

7. Scientist /Vědátor 

8. Shy/Stydlín 

9. Snooty/Náfuka 

10. Bride/Nevěsta 

 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony LAND OF GHOSTS v hlavním menu – nabídka her.  

Na spodní obrazovce se hráči objeví tři tlačítka s výběrem skinu. Po výběru skinu se na obrazovce se 
objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají políčka 
Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET, 
START, + a -, a tlačítka na přepínání herních skinů. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve 
standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející 
tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

LAND OF GHOSTS je pětiválcová hra, v níž se sází minimálně na tři shodné symboly ve 243 výherních 
liniích na pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, 
která propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři 
shodné symboly. Hra má tři přepínatelné skiny, které se od sebe liší maximální výhrou a rozdílnými 
bonusovými prvky. 
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CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolů 
„LOVEC“, „LOVKYNĚ“. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s 
možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

HRA A JEJÍ SKINY  

Hra LAND OF GHOSTS je rozdělena do třech na sobě nezávislých skinů: DARK FOREST, GRAVEYARD a SCARY 
TOWN. 

Po vstupu do hry se hráči zobrazí nabídka výběru těchto tří skinů. Hráči je umožněno přepínat mezi skiny i během 
hry, a to šipkami vedle loga s názvem hry LAND OF GHOSTS. Každý skin je specifický nějakým speciálním 
bonusovým prvkem a maximální možnou výhrou. Pro každý skin platí stejná výherní tabulka. Extra bonusové 
prvky spouští postava GHOST-MASTERA, která je umístěna na pravé straně herní obrazovky. 

 DARK FOREST: Obsahuje STICKY WILD bonus a má maximální výhru 100násobek sázky 

 GRAVEYARD: Obsahuje STICKY FREE-SPINS bonus a má maximální výhru 125násobek sázky 

 SCARY TOWN: Obsahuje MEGAWIN bonus a má maximální výhru 150násobek sázky 

POSTAVA GHOST-MASTER 
Postava GHOST-MASTER je umístěna vpravo vedle válců na herní obrazovce v každém skinu. Postava 
neplní žádnou jinou funkci než vizuální spouštění bonusových prvků v každém skinu. Postava GHOST-
MASTER a symbol GHOST-MASTER jsou ve hře dva odlišné prvky a není mezi nimi žádná vazba. 

STICKY WILD VE SKINU DARK FOREST 
Postava GHOST-MASTER náhodně přilepí na herní obrazovce libovolné symboly WILD na daných 
pozicích pro další následné otočení, které je v tomto režimu zdarma. Symboly WILD budou přilepené 
na daných pozicích až do dosažení kombinace, ve které budou součástí výhry. Bonusová funkce (a 
tedy i počet volných otočení) končí, když po propadu symbolů z vyšších pozic na válcích již není žádný 
přilepený symbol WILD. Sázku není možné v průběhu této bonusové hry měnit. Po utvoření výherní 
kombinace dojde k propadu symbolů a nahrazení jinými symboly. 

STICKY FREE-SPINS VE SKINU GRAVEYARD 
Postava GHOST-MASTER náhodně vybere některý ze symbolů duchů, uzamkne ho na obrazovce, a 
spustí hru s deseti volnými otočeními. Při těchto free-spinech dochází vždy k zamykání symbolů 
stejného typu, který byl vybrán na začátku tohoto bonusu, pro utvoření výherní kombinace. Po 
utvoření výherní kombinace dojde k propadu symbolů a nahrazení jinými symboly, aby mohla 
bonusová funkce pokračovat do odehrání všech deseti free-spinů. 

 



232 
 

MEGAWIN BONUS VE SKINU SCARY TOWN 
Postava GHOST-MASTER náhodně aktivuje bonus MEGAWIN, při kterém hráč obdrží bonusovou 
výhru v rozsahu 90 – 150nasobku sázky. 

Inicializace bonusu MEGAWIN není závislá na výherní či nevýherní kombinaci symbolů obrazovce. 

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol. 

Symbol WILD se může náhodně objevit nebo roztáhnout na celý válec.  

SYMBOL LOVEC A LOVKYNĚ 

Symboly LOVEC a LOVKYNĚ jsou aktivní ve všech třech skinech a mají stejnou hodnotu na tabulce výher. 

Symboly LOVEC a LOVKYNĚ spouští bonusovou funkci FIGHT WITH HUNTERS. Pokud se po nevýherním otočení 
objeví dva stejné symboly LOVEC, nebo LOVKYNĚ, v řádku vedle sebe na 1. a 3. válci a je mezi nimi osamělý 
symbol libovolného ducha, lovci náhodně spustí zdarma bonusovou funkci tzv. „masakr duchů“, kde lovci ničí 
symbol ducha. Po jeho zničení a zmizení, se na dané místo zdarma posune (spadne) symbol z vyšší pozice na válci. 
Toto se opakuje, dokud se neobjeví na válcích libovolná výherní kombinace. Tato bonusová funkce je pouze 
vizualizací výhry. 

BONUSOVÁ FUNKCE SCARING HUNTERS 
Postava GHOST-MASTER náhodně vystraší všechny symboly LOVEC nebo LOVKYNĚ na nevýherní 
obrazovce. Symboly LOVEC nebo LOVKYNĚ se odstraní z válců a na jejich místo se zdarma propadnou 
symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak má může obdržet nové případné výhry. 

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

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

PARAMETRY SKINU DARK FOREST 

PARAMETRY SKINU GRAVEYARD  

PARAMETRY SKINU SCARY TOWN 

VÝHERNÍ TABULKA SKIN DARK FOREST 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

Platform
a 

Verz
e hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Kasino 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 150 000,00 
Kč 2sec. 18 000 – 270 000 Kč 

Platform
a 

Verz
e hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Kasino 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 200 000,00 
Kč 2sec. 18 000 – 270 000 Kč 

Platform
a 

Verz
e hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Kasino 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 350 000,00 
Kč 2sec. 18 000 – 270 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA SKIN GRAVYARD 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

VÝHERNÍ TABULKA SKIN SCARY TOWN 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

  



235 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA HRY OCCULTUM 81 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Modrý Wild 

2. Červený Wild 

3. Křišťálová koule 

4. Lebka 

5. Kniha 

6. Kotlík 

7. Elixír 

8. Kámen 

9. Podkova 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony OCCULTUM 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET,START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

OCCULTUM 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na čtyři shodné symboly v 81 výherních liniích na čtyřech 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná křivka, nebo přímka, která propojuje 
symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na 
této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou čtyři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci čtyř na sebe navazujících shodných symbolů od prvního 
válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce 
výher. Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (modrý 
nebo červený), který nahrazuje jakýkoli symbol, kromě jiného symbolu WILD. Výherní linie začínají od 
prvního válce zleva. 

Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 
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SYMBOL MODRÝ WILD 
Modrý symbol WILD samostatně nevytváří žádnou výherní kombinaci. Ve výherních liniích nahrazuje 
jakýkoliv jiný symbol kromě červeného symbolu WILD. Výhra za linii obsahující alespoň jeden modrý 
symbol WILD je násobena x2. 

SYMBOL ČERVENÝ WILD 
Červený symbol WILD samostatně nevytváří žádnou výherní kombinaci. Ve výherních liniích 
nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě modrého symbolu WILD. 

BONUSOVÁ FUNKCE KOUZLO 
Během hry se náhodně objeví svitek s určitým piktogramem, který spustí jedno z níže uvedených 
kouzel. Tato bonusová funkce není nikterak závislá na interakci hráče 

KOUZLO VYVOLÁNÍ 
Svitek s příslušným piktogramem spouští kouzlo, které přivolá červené, modré nebo obě KOLA 
ŠTĚSTÍ. 

KOUZLO TŘÍDĚNÍ 

Svitek s příslušným piktogramem spouští v nevýherní kombinaci kouzlo, které přeskupí náhodně 
symboly do kombinace výherní o jedné nebo více výherních linií. 

KOUZLO NÁHODNÝCH WILDŮ 

Svitek s příslušným piktogramem spouští v nevýherní kombinaci kouzlo, které vyvolá náhodný počet 
letících červených a modrých symbolů WILD. Některé z letících symbolů WILD se náhodně zachytí na 
náhodných pozicích a mohou tak umožnit vytvoření jedné nebo více výherních kombinací. 

MODRÉ KOLO ŠTĚSTÍ  
MODRÉ KOLO ŠTĚSTÍ se spouští pomocí bonusové funkce KOUZLO VYVOLÁNÍ a umožňuje získat 
dodatečnou výhru. 

Modré kolo štěstí se zdarma roztáčí stlačením tlačítka START a výška výhry je určena hodnotou ve 
zvýrazněném výherním poli po zastavení kola. Jakákoliv interakce hráče, počínaje spuštěním kola 
tlačítkem START, nemá vliv na výši výhry.  

ČERVENÉ KOLO ŠTĚSTÍ 
ČERVENÉ KOLO ŠTĚSTÍ se spouští pomocí bonusové funkce KOUZLO VYVOLÁNÍ a umožňuje získat 
dodatečnou výhru. 

Červené kolo štěstí má 3 úrovně a roztáčí se zdarma stlačením tlačítka START. V každé úrovni je výška 
výhry určena hodnotou ve zvýrazněném výherním poli po zastavení kola. Každá úroveň má jiný 
rozsah možné výhry, počínaje 1. nejnižší, konče 3. nejvyšší. V 1. a 2. úrovni se kolo může zastavit na 
poli se speciálním symbolem „>>>”, který umožní postup do další úrovně, a tím umožní vyhrát výhru 
ve vyšší úrovni. Stejně tak může nastat situace, kdy se kolo nezastaví na symbolu „>>>“ a hráč tak 
získá výhru pouze v dané úrovni a do další již nepostupuje. Každé otočení kola je zdarma. Jakákoliv 
interakce hráče, počínaje spuštěním kola tlačítkem START, nemá vliv na výši výhry ani postup do jiné 
úrovně.  
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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.  

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Kasino 2.1.2 85 – 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 340 000,00 Kč 2sec. 18 000 – 270 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY TURBO SLOTS 81 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Robot (Wild) 

2. Multiplier 

3. Bar 

4. Diamant 

5. Zvonek 

6. Hrozen 

7. Třešně 

8. Meloun 

9. Pomeranč 

10. Sedma 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony TURBO SLOTS 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

TURBO SLOTS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 81 výherních liniích 
na čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně třech na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD (robot), který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní 
linie začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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SYMBOL MULTIPLIER WILD 
Symbol MULTIPLIER WILD má funkci WILD. Každý tento symbol obsažený ve výherní kombinaci násobí 
výhru dvěma. Tento symbol se vyskytuje na válcích 2 až 4. 

SYMBOL WILD 
Symbol Robot (Wild) nahrazuje jakýkoli symbol. Tento symbol se vyskytuje na válcích 2 až 4. 

Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy: 

 symbol Robot na válci začne rotovat a zamíchá ostatními symboly. 
 symbol Robot může náhodně přiletět na obrazovku v libovolném počtu a nahradit některé symboly.  
 symbol Robot se na válci roztáhne na výšku. 

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

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná hodinová 
prohra 

Kasino 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 320 000,00 Kč 2sec. 18 000 – 270 000Kč 
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TABULKA VÝHER 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1 000 CZK. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Bonus (b) 

2. Wild (w) 

3. Mystery (m) 

4. Modrý (e) 

5. Pistáciový (p) 

6. Kachna (d) 

7. Kohout (c) 

8. Sup (v) 

9. Zelený (g) 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SLOT BIRDS 81 v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole se čtyřmi elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky 
se nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SLOT BIRDS 81 je čtyřválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 81 výherních liniích na 
čtyřech válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech čtyřech elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich 
zastavení. Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři 
shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol kromě symbolu 
MYSTERY a BONUS. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní 
s možností získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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TETRIS 
V případě výhry se symboly (s výjimkou "Bonus" symbolů), které jsou na výherní linii, odstraní z válců 
(prasknou) a na jejich místo se posunou (propadnou) symboly z vyšších pozic na válcích. Hráč tak může 
obdržet další výhry.  

SYMBOL SUP 
Symbol Sup, může náhodně odletět mimo obrazovku. Vzniklé místo se zaplní symboly shora a může 
být přičtena výhra za případnou výherní kombinaci.  

SYMBOL MYSTERY 
 
Symbol Mystery je scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padne-li výherní linie ze 
symbolů Mystery, získává hráč výhru v rozsahu uvedeném ve výherní tabulce. 

SYMBOL WILD 
Symbol Wild nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a MYSTERY. Wild se může "rozletět" 
na několik dalších symbolů wild a přeměnit tak na symboly wild další symboly. Symbol WILD může tedy 
v některých případech náhodně nahradit několik dalších náhodných symbolů, symbolem WILD. Tzn. že 
ze symbolu WILD začnou vylétávat ptáci, kteří následně dosednou na náhodně vybrané symboly 
kdekoli na válcích. Tyto náhodně vybrané symboly jsou díky těmto vylétávajícím ptákům nahrazeny 
symbolem WILD. Každý symbol WILD násobí výherní linii 2X. (Jeden WILD symbol 2X, Dva WILD 
symboly 4X, tři WILD symboly 8X). 

SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3 anebo 4 symboly 
BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 bonusových otočení zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. 

POPIS FUNKCE CRISS-CROSS 
Criss-Cross hra je možné volně přeložit jako "každý s každým" hra. Je typ hry, kde počet výherních linií 
je ve vztahu s počtem válců a počtem symbolů v jednotlivých válcích. Počet výherních linií je možné 
definovat jako počet symbolů v jednom válci, který je umocněn počtem válců. Každý symbol v každém 
válci je pak alespoň jednou výherní linií propojen s každým symbolem v sousedním válci. Jinými slovy, 
pokud hra vyhodnocuje výhry na výherních liniích zleva doprava, tak pokud určíme jednu pozici na 
každém válci zvlášť, tak jejím propojením získáme jednu z možných výherních linií. Obecně tedy, 
libovolná jedna pozice na každém válci tvoří právě jednu výherní linii.  
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

 
 

 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino 2.1.1 85 – 99 % 5,00 Kč 1000,00 Kč 320 000,00 Kč 2sec. 18 000 – 270 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY BOOFA 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Kniha  

2. Jones 

3. Ramses 

4. Scarab  

5. Sphinx  

6. A 

7. K 

8. Q 

9. J 

10. 10 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony BOOFA v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

BOOFA je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v deseti výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Tzv. divoký symbol je symbol WILD, který nahrazuje jakýkoli symbol. Výherní linie 
začínají od prvního válce zleva.  

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Tyto situace nastávají především v kombinaci se symbolem WILD. Výhry jednotlivých výherních 
linií se sčítají. 
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SYMBOL SPHINX 
Symbol SPHINX může na herní obrazovce padnout ve dvou variantách: 

1. Základní symbol – platí jako normální výhra dle výherní tabulky a neplní žádnou jinou funkci. 
2. Zvýrazněný symbol – platí jako normální výhra dle výherní tabulky, tvoří-li výherní linii, ale 

zároveň má funkci SCATTER pro vstup do bonusové funkce ASET BONUS. Pokud tedy hráč 
obdrží linii symbolů SPHINX, získá výhru a vstup do funkce ASET BONUS. Pokud hráči symbol 
SPHINX nepřijde ve výherní linii, ale na obrazovce jsou alespoň tři tyto symboly kdekoliv na 
válcích, hráč vstupuje do funkce ASET BONUS. Je-li na obrazovce více výherních linií 
se zvýrazněným SPHINX symbolem, nejprve dojde k vyhodnocení všech výherních linií, a až po 
jejich vyhodnocení hráč vstoupí do bonusové funkce ASET BONUS.  

ASET BONUS 
Bonusová funkce ASET BONUS se skládá ze dvou úrovní.  

1. Úroveň - Hráči se zobrazí kolo štěstí, které se zdarma roztočí tlačítkem START. Kolo obsahuje 
15 výher, z nichž jednu hráč po zastavení kola získá a postupuje do další úrovně. 

2. Úroveň – Hráči se zobrazí druhé kolo štěstí, které se opět zdarma roztočí tlačítkem START. 
Kolo obsahuje 10 pozic s násobky od 2x do 5x. Po jeho dotočení se vynásobí celková výhra 
z předešlé úrovně násobkem, který hráč obdržel.  

Za ASET BONUS tedy hráč obdrží vždy výhru z prvního kola štěstí vynásobenou násobkem ve druhém 
kole štěstí. Ani jedno z kol štěstí nelze přerušit, hráč tedy musí obě kola společně odehrát. Za ASET 
BONUS hráč obdrží 20 – 250násobek sázky, která byla nastavena v okamžiku vstupu do ASET BONUSU. 

 

SYMBOL SCARAB  
Symbol SCARAB může na herní obrazovce padnout ve dvou variantách: 

1. Nezvýrazněný – platí jako normální výhra dle výherní tabulky a neplní žádnou jinou funkci. 
2. Zvýrazněný světlem – platí jako normální výhra dle výherní tabulky, tvoří-li výherní linii, ale 

zároveň funguje jako scatter pro vstup do bonusové funkce SCARAB BONUS. Pokud tedy hráč 
obdrží linii symbolů SCARAB, získá výhru a vstup do funkce SCARAB BONUS. Pokud hráči 
symbol SCARAB nepřijde ve výherní linii, ale na obrazovce jsou alespoň tři tyto symboly 
kdekoliv na válcích, hráč vstupuje do funkce SCARAB BONUS. Je-li na obrazovce více výherních 
linií s rozsvíceným SCARAB symbolem, nejprve dojde k vyhodnocení všech výherních linií, a až 
po jejich vyhodnocení hráč vstoupí do bonusové funkce SCARAB BONUS.  

SCARAB BONUS 
Hráči se zobrazí sedm velikých scarabů, z nichž pod každým se skrývá výhra. Hráč klikem na obrazovku 
vybere jednoho ze scarabů a obdrží výhru, kterou ukrývá. Hráč může vybírat pouze jednou. Poté co 
hráč scaraba vybere a obdrží výhru, jsou hráči odkryty i další scaraby. Volba hráče nemá žádný vliv na 
výsledek hry ani výherní podíl a odhalení je pouze vizualizace pro zatraktivnění hraní. Za SCARAB 
BONUS hráč obdrží 15 – 50násobek sázky, která byla nastavena v okamžiku vstupu do SCARAB 
BONUSU.  
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SYMBOL KNIHA 
Symbol KNIHA má tři funkce, které platí zároveň: 

1. Funkce WILD – Nahrazuje jakýkoliv symbol ve hře pro utvoření výherní linie, a to v celé hře. 
2. Funkce SCATTER – Symbol KNIHA nemusí být součástí výherní linie. 
3. Funkce BONUS – Za tři a více symbolů KNIHA hráč obdrží 10 volných otočení v bonusovém 

režimu. 

Pokud hráč obdrží 3, 4 nebo 5 symbolů KNIHA kdekoliv na válcích, hráč obdrží výhru za daný počet 
symbolů KNIHA dle výherní tabulky a automaticky vstupuje do režimu BONUS.  

REŽIM BONUS  
Při vstupu do režimu BONUS hra automaticky vybere jeden z herních symbolů, kromě symbolu KNIHA, 
který umístí na spodní panel. Tento vybraný symbol má v režimu BONUS funkci roztahujícího se 
SCATTERU a na válcích se zobrazuje na hnědém svitku. Pokud hráči padne v režimu BONUS nějaký 
počet těchto SCATTERŮ, dojde nejprve k vyhodnocení základních výherních linií, SCATTERY se poté 
vertikálně roztáhnou na celý válec a dojde k vyhodnocení linií, které takovýto SCATTER obsahují. Takto 
roztažené SCATTERY nemusí tvořit linii za sebou, ale musí být splněn jejich počet v dané linii, dle 
tabulky výher. V režimu BONUS hráč obdrží výhru v rozmezí 40 – 250násobek sázky, ve které byl režim 
BONUS spuštěn.  

PARAMETRY HRY 

  

Platforma Typ hry Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka 

Max. 
výhra 

Minimální 
Doba jedné hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Válcová (slot) 2.1.1 85.00% - 99.00% 10,00 Kč 1 000 Kč 500 000 Kč 2s 18 000 – 270 000 Kč 
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VÝHERNÍ TABULKA 
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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PRAVIDLA HRY SIZZLE FIRE 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. Hvězda (Scatter)  

2. Sedma 

3. Hrozny  

4. Švestka  

5. Meloun 

6. Pomeranč  

7. Citron 

8. Třešně 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony SIZZLE FIRE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

SIZZLE FIRE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně tři shodné symboly v 5 výherních liniích na pěti 
válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje 
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této 
viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň tři shodné symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně tří na sebe navazujících shodných symbolů od 
prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností 
získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 

Výherní linie jsou založeny na principu criss-cross. 
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POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže 
uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 

 

 

  

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino 2.1.1 85.00% - 99.00% 5,00 Kč 1 000 Kč 500 000 Kč 2s 18 000 – 270 000 Kč 
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PRAVIDLA HRY APOLLO EUROPEAN 
ROULETTE 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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CÍL 
APOLLO EUROPEAN ROULETTE je technická hra, ve které Účastník hazardní hry vsází pomocí mincí na 
hrací pole rulety s čísly od 0 do 36 nebo jejich kombinace.  

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony APOLLO EUROPEAN ROULETTE v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s plátnem a racetrackem. Ve spodní části obrazovky se nalézají 
políčka Kredit, Výhra a Sázka, tlačítka Zpět, START a sada mincí pro pokládání sázky. Některá virtuální 
tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným 
označením funkce. Sázející si vybere minci odpovídající hodnoty a klikem na konkrétní pozici vloží tuto 
částku do hry, dle tabulky sázek. Kolo rulety se roztočí stisknutím tlačítka START. Kulička po dotočení 
kola rulety zůstane v jedné z 37 pozic. Dle nastavené sázky hráč vyhrává, nebo prohrává. V případě 
výhry zůstávají mince na výherních pozicích v sázce pro další hru. 

 Pole KREDIT zobrazuje celkové množství peněz, které má Účastník hazardní hry k dispozici.  
 Pole VÝHRA zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vyhrál v poslední odehrané hře.  
 Pole SÁZKA zobrazuje částku, kterou Účastník hazardní hry vkládá do aktuální hry. 
 Tlačítka ORPHANS, ZERO GAME, SERIE 0/2/3 a SERIE 5/8 – vsadí danou sérii sázek 
 Tlačítko NEIGHBOURS – zobrazí RACETRACK pro možnost nastavení sázky „sousedi“. 
 Tlačítka +/- v sekci RACETRACK - nastaví počet vsazených polí na každé straně od aktuálně 

vybraného čísla. 
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PODÁNÍ SÁZKY 
Účastník hazardní hry si vybere minci odpovídající hodnoty a položí na konkrétní pozici. V rámci jedné 
hry (jednoho zatočení ruletového kola) lze ve fázi sázení uskutečnit více dílčích sázek (položit více mincí 
na více míst), avšak součet hodnot vsazených mincí nepřekročí limit maximální sázky do jedné hry. 

 Tlačítko REBET rozloží mince tak, jak byli rozloženy při poslední sázce. Takto 

opakovanou sázku lze ještě zrušit, nebo upravit před zahájením hry. 

 Tlačítko SMAŽ VŠE vymaže celou aktuálně položenou sázku. 

 Tlačítko ZDVOJNÁSOBIT zdvojnásobí aktuálně položenou sázku. 

 Tlačítko KROK ZPĚT vymaže poslední krok položené sázky. 

VÝHERNÍ POMĚRY A VÝHERNÍ TABULKA 
Účastník hazardní hry může minci položit na jedno nebo více konkrétních čísel. 

 1 číslo - 35:1 
 2 čísla - 17:1 
 3 čísla - 11:1 
 4 čísla - 8:1 
 6 čísel - 5:1 
 12 čísel - 2:1 
 18 čísel - 1:1 

 

V případě, že Účastník hazardní hry vyhraje, získá výhru podle výherního poměru plus hodnotu své 
sázky. Pokud je tedy například výherní poměr 35:1, pak Účastník hazardní hry dostane 36 mincí. Vklady 
se do výherního poměru nepočítají. 
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TYPY SÁZEK 
Standardní typy sázek: 

 Přímá sázka – 1 číslo – Minci lze položit na kterékoliv číslo včetně nuly. 
 Dělená sázka – 2 čísla - Minci lze položit na kterékoliv dvě sousedící čísla tak, že se položí na 

čáru, která tato dvě čísla odděluje. Také lze umístit minci na čáru oddělující 0 a 1, 2 a 3. 
 Sázka na uličku – 3 čísla – Mince se pokládá na tři čísla na vnější okrajovou čáru hracího pole, 

vedle odpovídající řady tří čísel. Také je možno položit minci na 0, 1 a 2 stejně jako na 0, 2 a 3. 
 Rohová sázka – 4 čísla - Mince se pokládá na kříž rozdělující daná čtyři čísla. Lze tak vsadit i 

na čísla 0, 1, 2 a 3. 
 Sázka na řadu – 6 čísel - 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 tucet – 12 čísel – Mince se pokládá do jednoho ze tří polí označených „1st 12“, „2nd 
12“ nebo „3rd 12“. 

 Sázka na sloupec – 12 čísel – Na pravé straně hracího pole rulety jsou tři pole označená 
„2:1“. Mince se umístí do jednoho z těchto polí, čímž se vsadí na všech 12 čísel v daném 
řádku, mimo čísla 0. 

 Černá/červená, Sudá/Lichá, nebo Nízká/Vysoká – 18 čísel – Položením mince na jedno 
z nejnižších hracích polí „1-18“, „EVEN“, „ČERVENÁ“, „ČERNÁ“, „ODD“, nebo „19-36“ se vsadí 
na polovinu hracího pole mimo čísla 0. Každé pole zahrnuje 18 čísel. 

Speciální série sázek: 

 
Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Velká série (SERIE 0/2/3) 

 
9 

 
0/2/3 (2 mince) 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/26/28/29 (2 mince), 32/35 
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Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Malá série (SERIE 5/8) 

 
6 

 
5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36 

 

 

 
Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Orphans (ORPHANS) 

 
5 

 
1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34 

 

 

 
Typ série 

 
Počet mincí 

 
Rozložení mincí 

 
Zero spiel (ZERO SPIEL) 

 
4 

 
0/3, 12/15, 26, 32/35 
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RACETRACK 
Racetrack se spustí tlačítkem SOUSEDÉ a slouží ke speciálnímu typu sázení. Tlačítkem plus a mínus, se 
nastaví příslušný počet vsazených polí od 1 do 8 od hráčem vybraného pole s číslem. Na sázky typu 
SOUSEDI se nevztahuje tlačítko REBET. 

 

PARAMETRY HRY 

 

 
 

  

Platforma Typ 
hry 

Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka 

Max. 
sázka 

Max. 
výhra 

Minimální Doba 
jedné hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino Ruleta 2.1.1 97.30 % 5,00 Kč 1 000 Kč 36 000 Kč >2s 48 600 Kč 
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PRAVIDLA HRY PINKY CAT 

VERZE PRO KASINO 
 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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SYMBOLY 
Hra obsahuje následující symboly: 

1. WILD  

2. BONUS 

3. Detektiv  

4. Myš 

5. Trezor 

6. Odznak  

7. Modrý 

8. Oranžový 

9. Zelený 

10. Červený 

OVLÁDÁNÍ HRY 
Hra je aktivována výběrem ikony PINKY CAT v hlavním menu – nabídka her.  

Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se 
nalézají políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, 
AUTOSTART, MAXBET, START, + a -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních 
mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - 
navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie. 

PINKY CAT je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v 11 výherních liniích na 
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která 
propojuje symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. 
Na této viditelné přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné 
symboly. 

CÍL 
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů 
od prvního válce zleva, nebo nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v 
tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra obsahuje hru základní s možností 
získat bonusovou fázi této hry. 

V případě, že v jedné linii padne více výher, započítává se vždy pouze výhra nejvyšší z jedné výherní 
linie. Výhry jednotlivých výherních linií se sčítají. 
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SYMBOL BONUS 
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li 3, případně 4 
anebo 5 symbolů BONUS kdekoli na válcích, získává hráč 10, případně 20 anebo 30 bonusových otočení 
zdarma. 

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA 
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne 
určitý počet symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije 
tabulka výher a výše sázky do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna. 

V případě, že v jedné linii padne více symbolů WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol dvěma.  

SYMBOL WILD 
Symbol WILD nahrazuje jakýkoli symbol, kromě symbolu BONUS a pomáhá tak vytvořit výherní linii. 

V případě, že v jedné linii padne symbol WILD, násobí se výhra za každý jednotlivý symbol WILD dvěmi.  

SPECIÁLNÍ BONUS 
Pokud je hra nevýherní, může nastat jedna z níže uvedených situací: 

NINJA MOUSE 

Dojde k náhodnému odstranění některých symbolů, na jejichž místa propadnou symboly další a může 
tak dojít k utvoření výherní linie. 

CAT THIEF 

Náhodně změní některé symboly za symbol WILD. 

TNT CAT 
Dojde k náhodnému odstranění některých symbolů, na jejichž místa propadnou symboly další a může 
tak dojít k utvoření výherní linie. 

WANTED 

Náhodně změní některé symboly za symbol WILD. 

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER 
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem 
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry 
za určitý počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou 
výhru, ať už se "SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici. 

PARAMETRY HRY 

Platforma Verze 
hry 

Výherní podíl 
(RTP) 

Min. 
sázka Max. sázka Max. výhra 

Doba 
jedné 
hry 

Statická průměrná 
hodinová prohra 

Kasino 2.1.1 85.00% - 99.00% 5,00 Kč 1 000 Kč 500 000 Kč 2s 18 000 – 270 000 Kč 
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TABULKA VÝHER  
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. 
V průběhu hry se účastníkovi na tabulce výher přepíná zobrazení informace o speciálních bonusech, 
které hra obsahuje. Níže uvedená tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK. 
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POPIS BONUSOVÉ HRY TYPU JACKPOT 
DLE ZÁKONA Č. 186/2016 SB. 

APOLLO GAMES 
APOLLO SOFT s.r.o. 
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HISTORIE REVIZÍ 
Datum Verze Popis změn Autor změn 
28. 3. 2011 1.0 První naplnění Karel Kyovský 
26. 11. 2015 1.1 Upravené 2% Radoslav Hrčka 
2. 5. 2016 1.4 Změna v popisu- sazka do Jackpotu Radoslav Hrčka 
2. 10. 2017 1.5 Úprava pro zákon č. 186/2016 Sb. Matouš Hereš 
7. 5. 2018 1.6 Úprava pro zákon č. 186/2016 Sb. – 5/2018 Roman Dolejší 
23. 8. 2018 1.7 Úprava pro zákon č. 186/2016 Sb. – 8/2018 

Varianta příspěvkem ze sumy výnosů ze hry 
Roman Dolejší 

29. 8. 2018 1.8 Úprava pro zákon č. 186/2016 Sb. – 8/2018 
 

Roman Dolejší 

10.11.2018 1.9 Drobné úpravy a upřesnění Matouš Hereš 
25.11.2019 2.0 Změna prostředí pouze na Landbased Matouš Hereš 
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ÚVOD 

ROZSAH A ÚČEL DOKUMENTU 

Tento dokument popisuje pravidla bonusové hry typu Jackpot. 
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O HŘE 

Bonusová hra jackpot je implementována do herního systému za účelem zatraktivnění základních her. Koncové 
zařízení s jakýmkoli zapnutým typem jackpotu se jackpotové hry účastní automaticky, s každou provedenou 
běžnou hrou. Výhry z bonusové hry jackpot lze získat pouze na zařízeních, které se jackpotové bonusové hry 
účastní.  

FYZICKÁ REALIZACE 

Jackpot hra se skládá ze tří zařízení: 

1. Server – drží aktuální stavy jackpotů a určuje výherce 
2. Koncové zařízení (terminál) – Prostřednictvím terminálu se provádějí na serveru sázky do běžné hry. 

Terminál též zobrazuje aktuální výši jackpotů relevantních pro daný terminál. 
3. Informační panel (volitelný) - zobrazuje aktuální výši relevantních jackpotů. Informace získává ze 

serveru za pomoci šifrovaného spojení. Informační panel nemůže uzavírat sázky ani nijak ovlivňovat 
hru. 

VÝBĚR PROSTŘEDKŮ DO JACKPOTU 

Pro každý terminál lze na serveru nakonfigurovat (na stálo zapnout) bonusovou hru Jackpot. Zapnutím této hry 
dojde k zavedení započítávání příspěvku terminálu do jackpotového měšce po každé běžné hře hráče. Hráč 
nemůže sám volit, zda se jackpotové hry na daném terminálu účastní či nikoli – je účastníkem automaticky. 

Výše tohoto příspěvku je pevně nastavena celkovými pravidly daného serveru v rozsahu 1 - 40% z výnosů 
provozovatele, tedy ze sumy všech sázek ponížené o všechny výhry hráčů. Aktivace jackpotové hry tedy 
nezasahuje do běžné hry hráče a nezpůsobí snížení původního RTP (výherního podílu) každé hry o již zmíněný 
příspěvek. Příspěvek do jackpotové hry lze vyjádřit vzorcem: 

(sum(bet) - sum(win)) * contribution 

.. kde contribution je číselný zápis již zmíněného rozsahu, tj. 0.01 – 0.4 v závislosti na nastavení serveru. Z výše 
zmíněného vzorce vyplývá, že výše naspořeného jackpotového měšce může růst i klesat. 

DĚLENÍ JACKPOTOVÉHO PŘÍSPĚVKU MEZI VÍCE JACKPOTOVÝCH HER 

Každý terminál s povolenou jackpotovou hrou přispívá vždy do třech jackpotových měšců, do každého jiným 
(konfigurovatelným) dílem: 

Název Barva Typický 
podíl z 
příspěvku 

Výše výher vůči ostatním 
měšcům 

Pokrytí v rámci sítě VLT 
terminálů* 

Gold Zlatá / žlutá 10% Nejvyšší min. i max. výhra Celoplošně 
Silver Stříbrná / šedá 20% Střední min. i max. výhra Celoplošně 
Bronze Bronzová / hnědá 70% Nejnižší min. i max. výhra Provozovna 

Rozložení příspěvku z probíhajících her hráčů mezi jednotlivé jackpotové hry je konfigurovatelné, stejně jako 
platnost jednotlivých typů jackpotů.  
Pozor: procento podílu do každého jackpotového měšce je rozuměno jako podíl z celkové výše příspěvku do 
jackpotu, nikoli jako procento z ceny výnosů z jedné hry hráče. 
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PRAVIDLA JEDNOHO JACKPOTOVÉHO MĚŠCE 

Každá jackpotová hra disponuje základním nastavením, kterým se řídí úvodní i všechny následující přidělované 
jackpotové výhry: 

Název Položka Vlastnost Popis 
RESET_VALUE Startovní hodnota 

<= WINRANGE_FROM 
Úvodní hodnota, na které 
startuje jackpot po přidělení 
výhry předchozího jackpotu 

WINRANGE_FROM Výherní pásmo - minimum 
<= WINRANGE_TO 

Začátek pásma, ve kterém lze 
jackpot přidělit 

WINRANGE_TO Výherní pásmo - maximum  Konec pásma, ve kterém lze 
jackpot přidělit 

WIN_AT Výherní výše jackpotu >= WINRANGE_FROM 
<= WINRANGE_TO 

Zašifrovaná výše předpokládané 
výhry (v budoucnu) vypočtená 
vždy při startu nového jackpotu 

AMOUNT Aktuální výše jackpotu >=0 
<=WINRANGE_TO 

Aktuální hodnota jackpotu – tak, 
jak je spořena 

FUTURE_AMOUNT Budoucí hodnota jackpotu >=0 
<~=RESET_VALUE 

Budoucí hodnota jackpotu – 
použito pouze u záznamu o 
budoucím jackpotu 

Korektní realizace mechanismů a interních pravidel jackpotové hry ve skutečnosti vyžaduje práci ne s jedním, 
ale se dvěma různými jackpotovými měšci: 

Měšec Přispíváno do pole Maximální (cílová) 
naspořená výše 

Význam 

Aktuální AMOUNT <= WINRANGE_TO Aktuální jackpot pro přidělování výher 
z jackpotové hry 

Budoucí FUTURE_AMOUNT ~= RESET_VALUE Budoucí jackpot pro příjem spoření do budoucí 
hry a přebytků z existujícího jackpotu 

 
V případě budoucího měšce je FUTURE_AMOUNT považován za celkovou naspořenou částku, která se limitně 
blíží hodnotě RESET_AMOUNT, může ji však ve vybraných situacích výrazně nedosáhnout či naopak znatelně 
přesáhnout – viz kapitola přidělení jackpotu. 

Úvod jackpotového systému předpokládá AMOUNT a FUTURE_AMOUNT nastaven na 0. Příspěvek na 
jackpotovou hru je dělen mezi Aktuální a Budoucí jackpotový měšec pomocí exponenciální křivky tak, aby: 

 FUTURE_AMOUNT = 0: příspěvek je dělen v poměru 1:1 (50%) do Aktuálního i Budoucího měšce 
 FUTURE_AMOUNT >= RESET_VALUE: příspěvek je celý přidělován ve prospěch Aktuálního měšce 

Po dosažení FUTURE_AMOUNT tedy již za běžných podmínek nedochází k přispívání do Budoucího jackpotu. 

Po přidělení jackpotové výhry z Aktuálního měšce (AMOUNT) přechází FUTURE_AMOUNT Budoucího měšce do 
pole AMOUNT Aktuálního měšce a jackpot tak naváže následnou hru v této výši (byť může být i nižší či vyšší než 
RESET_AMOUNT, viz dále). V tuto chvíli také dochází k vyprázdnění Budoucího měšce (FUTURE_AMOUNT=0). 

V případě poklesu výše jackpotu je tento nejprve odečítán z FUTURE_AMOUNT, aby bylo zamezeno pro hráče 
nepříjemně vnímanému poklesu vizualizované výše jackpotu na obrazovce. Až po vyčerpání FUTURE_AMOUNT 
na nulovou hodnotu je přistoupeno k odpočtu výše aktuálního jackpotového měšce (AMOUNT). 
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REALIZACE JACKPOTOVÉ VÝHRY 

V okamžiku, kdy hráč svým příspěvkem do jackpotové hry dosáhne na pole WIN_AT, obdrží příslušnou částku a 
naspořená výše Budoucího měšce přejde na Aktuální měšec. 

Vzhledem k zákonným omezením nemůže hráč obdržet vyšší jackpotovou výhru než 50000,- Kč v herně či 
500000,- v kasinu, a to ani v součtu s výhrou ze hry, v rámci které byla jackpotová výhra aktivována. V tomto 
smyslu je i omezeno nastavení rozsahů jackpotových měšců. Přidělená částka tak nepřesáhne celkový zákonem 
definovaný limit výhry hráčské hry v daném typu provozu. 

SOUBĚH VÝHER VÍCE JACKPOTŮ 

Vzhledem k tomu, že hráč ze své hry přispívá do více jackpotových her, je možné realizovat výhru v každé 
z nich. Jackpotové výhry jsou hráči přiznávány postupně, po dohrání právě realizované běžné hry hráče, 
v pořadí od nejméně hodnotné (Bronze) po typicky nejhodnotnější (Gold) bez ohledu na aktuální výši výhry 
v daném jackpotu. V případě přesáhnutí zákonného limitu agregovanou jackpotovou výhrou dojde k ponechání 
přesahující částky v daném jackpotu (či více jackpotech) pro jackpot následující tak, aby hráč obdržel 
maximálně zákonem povolenou výhru pro jednu hru v daném typu provozu. 

PREZENTACE AKTUÁLNÍHO STAVU JACKPOTU 

Aktuální stav jackpotu či následná výhra v bonusové hře jackpot je na terminálu prezentována následně: 

1. Výše všech jackpotů v hlavním menu na hlavní obrazovce 
2. Doplňkovým jackpotovým návěstím v prostoru hry na spodní obrazovce 
3. Výhra je vizualizovaná na spodní i horní obrazovce ve formě animace po konci běžné hry hráče 

VÝHRA A JEJÍ PREZENTACE 

Výhra v jackpotové hře je na válcích hráči znázorněna po ukončení běžné hry hráče ve stylu právě hrané hry –
jako padnutí jednoho a více symbolů jackpot dané barvy kovu (dle typu jackpotu) na válcích. 

MAXIMÁLNÍ VÝHRA 

Jak již bylo zmíněno, maximální výhra v jackpotu je omezena na maximální povolenou výhru dle daného typu 
provozu, tj. 50 000,- Kč pro herny a 500 000,- Kč pro kasina. 


